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 22 صفحه - 12 صفحه ضمیمه نیازمندیها

از 200 تا300 هزار دالر؛ قيمت تابلوهاي نقاشي در آخرين حراجي   
هم  بار  اين  كه  هستند  ايراني  هنرمندان  اين  اما  متفاوتند.  كريستي 
نبض بازار را در دست گرفتند تا آثار زنده رودي و مشيري باالترين 

قيمت هاي حراج كريستي دبي را از آن خود كنند.

در حراج 19 آوریل )30 فروردین ( 2011 مؤسسه كریستي در دبي،نقاشي هاي حسین زنده رودي 
و فرهاد مشیري با رقم 200 تا 300 هزار دالر، باالترین قیمت ها را در میان آثار ارائه شده به خود 
اختصاص داده اند. این اولین مورد در این زمینه نیست، زیرا حراجي هاي قبل این موسسه نیز با 
درخشش هنرمندان ایراني همراه بود. یك بار محمد احصایي گرانقیمت ترین هنرمند لقب گرفت و 

بار دیگر سهراب سپهري.
در حراج آینده این موسسه، آثار هنر مدرن و معاصر عرب، ایران و تركیه به فروش در خواهد آمد. 
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تحصیل در انگلستان، اخذ و تمدید 
ویزای تحصیلی در کمترین زمان 

 آثار ایرانی در حراج كریستی

 جهت بهبود کیفیت هفته نامه پرشین  لطفا در این نظر سنجی شرکت نمائید.

عملکرد يک سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه 
ارزيابی می كنيد؟

1 - عالی  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  عدد  كه  است  كافی  نظرسنجی  در  شركت  برای 

07811000455 اس ام اس نمائيد.

به مناسبت ازدواج پرنس ویلیام ؛

در انگلستان هزاران جشن خیابانی
 برگزار خواهد شد

http://www.levenes.co.uk


اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همکاری شما عزیزان می 

Serpil Ersan.باشد
تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061

http://www.ersans.co.uk


3 هفته نامه پرشین جمعه 19 فروردین ماه 1390 - شماره 192

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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در تصاوير حکاكی شده بر سنگهای تخت جمشيد هيچکس عصبانی نيست. 
هيچکس سوار بر اسب نيست. هيچکس را در حال تعظيم نمی بينيد. هيچکس 
سرافکنده و شکست خورده نيست هيچ قومی بر قوم ديگر برتر نيست و 
هيچ تصوير خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده داری در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيکره تراشيده 
شده بر سنگهای تخت جمشيد حتی يک تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادی هستيم و دارای چه اصالتی می باشيم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

می باشد.

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

هدف را پيمودن راهی قرار داديم كه پيوستن بيشتر جامعه ايرانی به يکديگر است و نوشتن را 
بهانه ای به منظور كاستن فشارهای زندگی در غربت و يا بهتر بگوئيم رفع دلتنگی ها. كوشيديم 
كه منعکس كننده ی تمامی آنچه باشيم كه شما می خواهيد و می پسنديد. نشريه ای كه گويای 
رخدادهای فرهنگی و هنری باشد و گوشه ای نيز به جهان و خبرهايش تعلق داشته باشد. برطرف 
كننده ی نيازهايی باشيم كه هر پارسی زبانی برای برقراری رابطه با جامعه ايرانی با آن رو به 
روست. آگهی هايی كه درج می شود هر يک تنها قسمت كوچکی از اطالع رسانی درباره ی فعاليت 
های خدماتی، اداری يا حقوقی و ... به هموطنان ساكن در انگلستان است. جا دارد كه يکبار ديگر 
از كليه ی مسووالن و صاحبان آگهی ها كه به ما اعتماد نموده و صميمانه با ما همکاری مستمر 
دارند؛ كمال تشکر و سپاس را به جا آوريم و برايشان توفيق روزافزون در فعاليت هايشان را آرزو 

نمائيم.

پيغام های تبريک و شادباش های شما به مناسبت فرا رسيدن سال نو و نوروز جاودانی، خود نيز 
نشان گر محبت ها و همراهی های قلبی شما عزيزان و دوستداران هميشگی هفته نامه پرشين بوده 
و هست. اميدواريم كه بتوانيم حق تمامی اين تشويق ها و حمايت های شما عزيزان را به خوبی 

برآوريم و در مسووليت مهم و حساسی كه به دوش گرفته ايم، سربلند و پيروز بيرون بيائيم. 
با تمامی اين تفاسير، خواسته مان از شما عزيزان و مخاطبان گرامی تنها يک چيز است و آن اينکه 
همچون آئينه ای تمام نما، منعکس كننده ی تمامی بدی ها و خوبی ها باشيد. ما را نقد نمائيد و 
اشکاالت و كاستی های ما را گوشزد نمائيد و نقاط قوت ما را مطرح سازيد. با مشخص شدن نقاط 
قوت و ضعف مان، می توانيم خوبی ها را تقويت نموده و جهت رفع نواقص و يا كاستی ها بيش 
از پيش بکوشيم تا همان آنچه باشيم كه شما عزيزان در جامعه ای خارج از مرزهای كشوری، به 
دنبالش هستيد و نيازهای محتوايی و نوشتاری خود را از آن برطرف می سازيد. از نوشته ها و 
پيشنهادات شما استقبال می كنيم و نقدهای مطرح شده را صادقانه می پذيريم و در مسير پيش 

رو، سر لوحه راه مان می سازيم.

در پايان بر آنچه بيش از هر چيز ديگر تاكيد می كنيم اين است كه ما را در جريان فعاليت ها و 
برنامه های فرهنگی، هنری و ... كه در لندن برگزار می شود، قرار دهيد تا بتوانيم انعکاس دهنده 
ی خبری اين رويدادها و فعاليت ها نيز باشيم. به اين طريق عزيزانی كه نتوانسته اند برای حضور 
در برنامه ای، حاضر شوند؛ با مطالعه هفته نامه می توانند در جريان كامل آن برنامه قرار بگيرند
سردبیر

یادداشت

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه نویسندگان اینترنتي 
همکاري مي  به  دعوت  باشند  كه  دنیا  در هركجاي  اینترنتي!  غیر  و 
عکس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نماید. 
كاریکاتور و دیگر آثار خود را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در 

این نشریه ارسال نمایند:
و  دانشجویان  پناهندگان، مهاجرین،  پیرامون  نامه پرشین،  -1 هفته 
مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار ایرانیان منتشر می شود و 
طبعا آثار باید مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد آثار ارسالي 

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

فرستادن مطالب پینگلیش و فینگلیش جدا خودداري نمائید!
-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط امالیي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي باید داراي عنوان )تیتر(، و توضیح كوتاه یك 
جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنید  مشخص  نشریه،  صفحات 
كدام صفحه نشریه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص آن ایجاد خواهد شد و 

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.
-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یك یا چند عکس 
نمائید. در صورت عدم  ارسال  را همراه مطلب خود  آن  به  مربوط 
دسترسي به عکس مورد نظرتان مي توانید مشخصات آن را شرح 

دهید تا ما خود اقدام به تهیه آن نمائیم.
-6 مطالب باید حداقل یك هفته قبل از انتشار نشریه ارسال گردند. 
با این حال ممکن است به علت زیادبودن تعداد مطالب رسیده، و یا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  آثار خود  توانند  مي  ها  كاریکاتوریست  و  عکاسان، طراحان   7-

با توضیحات مربوطه و با كیفیت خوب، براي نشریه ارسال نمایند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود را ذكر كنید.

ذخیره   notepad یا  و   word فایل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و یا با فرمت Unicode یا Arabic تایپ كرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزینش و ویرایش آثار آزاد است. هرگونه 
تغییر محتوایي قبل از انتشار به اطالع نویسنده خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 
02071935592

هفته نامه پرشین
پرتیراژترین نشریه چاپی و آنالین در 

انگلستان
و بهترین وسیله  جهت درج پیامهای بازرگانی شما

02071935592- 07811000455  

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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قيمت  دالر؛  هزار  تا300   200 از   
آخرين  در  نقاشي  تابلوهاي 
اما  متفاوتند.  كريستي  حراجي 
هستند  ايراني  هنرمندان  اين 
در  را  بازار  نبض  هم  بار  اين  كه 
دست گرفتند تا آثار زنده رودي و 
مشيري باالترين قيمت هاي حراج 

كريستي دبي را از آن خود كنند.

 2011  ) فروردین   30( آوریل   19 حراج  در 
حسین  دبي،نقاشي هاي  در  كریستي  مؤسسه 
زنده رودي و فرهاد مشیري با رقم 200 تا 300 
آثار  میان  در  را  قیمت ها  باالترین  دالر،  هزار 
ارائه شده به خود اختصاص داده اند. این اولین 
مورد در این زمینه نیست، زیرا حراجي هاي قبل 
ایراني  هنرمندان  درخشش  با  نیز  موسسه  این 
همراه بود. یك بار محمد احصایي گرانقیمت ترین 

هنرمند لقب گرفت و بار دیگر سهراب سپهري.

مدرن  هنر  آثار  موسسه،  این  آینده  حراج  در 
در  فروش  به  تركیه  و  ایران  عرب،  معاصر  و 
خواهد آمد. در این میان جز اثري از عبدالهادي 
القزار، هنرمند مصري كه 250 تا 350 هزار دالر 
رده  در  ایراني ها  آثار  است،  شده  قیمت گذاري 
دارند؛  قرار  این حراج  قیمت گذاري هاي  باالترین 
مصري،  هنرمند  از  كمي  فاصله  به  كه  طوري 
مشیري  فرهاد  و  زنده رودي  حسین  تابلوي   2

باقیمت 200 تا 300 هزار دالر قرار گرفته اند.

اثر دیگري از فرهاد مشیري و یك تابلو نقاشیخط 
از محمد احصایي نیز هر كدام با قیمت  180 تا 
240 هزار دالر در ردیف هاي بعدي این حراجي 

قرار دارند.

هر  خارجي  حراجي هاي  در  موفقیت ها  این 
است،اما  توجه  قابل  خود  جاي  در  هریك  چند 
كارشناسان كماكان بر یك موضوع توافق نظر 
دارند؛ این كه ایران هنوز كه هنوز است یك مركز 
رسمي و اكسپوي رسمي فروش تابلوهاي هنري 

براي خویش ندارد.

اكسپوي ملي، نمایشگاه ملي
ملي  اكسپوي  آخرین  و  دومین   88 زمستان 
برپا  تهران  وحدت  تاالر  در  هنري  آثار  فروش 
شد. برچسب ملي بودن این اكسپو از آنجا روي 
نقاشي و  تابلوهاي  بزرگ فروش  نمایشگاه  این 
مجسمه هاي هنري نشست كه تا پیش از برگزاري 
نخستین دوره آن جسته و گریخته نمایشگاه هایي 
از این دست از سوي بخش خصوصي در كشور 
برگزار مي شد. نمایشگاه هاي كوچکي كه برخي 
توان  به  توجه  با  تهراني  متمول  گالري داران  از 
برپا مي كردند،  آثار هنري  براي فروش  خویش 
اما در انتها، نه فروش چنداني نصیبشان مي شد 

و نه بازدیدكننده اي كه بتوان به آن امید بست.
آخرین  در  كه  نسبي  ركودي  البته  و  امر  همین 
به طور واضح به چشم خورد،  اكسپوي فروش 

باعث شد تا باز هم چرخه اقتصاد هنر كه یکي از 
شعار هاي اصلي مركز هنرهاي تجسمي وزارت 
به  باید  كه  طور  آن  مي رود  شمار  به  ارشاد 

چرخش در نیاید.

حضور  كه  معتقدند  گالري دارها  از  برخي 
كشورهاي  حراجي هاي  در  ایراني  هنرمندان 
امنیت  دلیل  به  سو  یك  از  فارس  خلیج  حاشیه 
دیگر  از سوي  و  پرداخت خریداران است  مالي 
هنري  آثار  عرضه  براي  جایي  دیگر  هنرمندان 
خود ندارند كه به حراجي هاي این كشور ها پناه 
مي برند. موضوعي كه شاید به جرات بتوان از 

آن به عنوان معضل یاد كرد.

حمایت از بخش خصوصي
»حمایت از برگزاري یك اكسپوي بزرگ و البته 
دارد،  قرار  ما  كار  دستور  در  هنري  آثار  ملي 
بخش  توسط  مهم  این  كه  مي خواهیم  ما  اما 
خصوصي انجام شود تا سیاست ما در حمایت 

از بخش خصوصي هنر نیز به نتیجه برسد.« این 
هنرهاي  مركز  رئیس  شالویي،  محمود  جمالت 
به  پاسخ  در  كه  است  ارشاد  وزارت  تجسمي 

برگزاري یك اكسپوي دیگر به زبان مي آورد.

گالري  با  صمیمانه  نشست  یك  برگزاري  از  او 
دارهاي تهراني خبر مي دهد كه تا چند روز دیگر 
در موزه هنرهاي معاصر برگزار خواهد شد و 
از  نشست  این  در  شفاف  طور  به  ما  مي گوید 
پیشنهادات  خود  كه  مي خواهیم  نگارخانه داران 

برگزاري این رویداد را مطرح كنند.
هنرهاي  مركز  سیاست  دارد  تاكید  شالویي 
بخش خصوصي  از  در حمایت  ارشاد  تجسمي 
و  است  دست  این  از  اكسپوهایي  برگزاري  در 
این  در  حمایتي  وظیفه  تنها  ما  دهد  مي   ادامه 
زمینه داریم وگرنه برگزاري این رویداد مي تواند 
خصوصي  بخش  اختیار  در  كامل  طور  به 
تخصیص  براي  تالش  ادامه  از  او  بگیرد.  قرار 
خبر  هنري  آثار  خرید  براي  دیگر  بودجه هاي 
مي دهد: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كمك  هنري،  آثار  خرید  و  حمایت  با  مي توانیم 

كوچکي به چرخه اقتصاد هنر داشته باشیم.

مردم پول خرید آثار هنري را ندارند
مردم ایران عاشق هنر هستند اما توانایي خرید 
آثار نقاشي را ندارند. این جمله را استاد منوچهر 
نیازي یکي از پیشکسوتان گالري داري در ایران 

و منتقد هنرهاي تجسمي مطرح مي كند.

آموزش  به  دیگر  كشورهاي  در  سال ها  كه  او 
پرداخته  متعدد  نمایشگاه هاي  برپایي  و  نقاشي 
در  اصلي  و  مهم  دالیل  از  یکي  مي گوید:  است، 
هنري  نمایشگاه هاي  به  ایران  مردم  بي رغبتي 
این  در  صحیحي  سازي  فرهنگ  كه  است  این 
زمینه صورت نگرفته است و در نهایت مردم از 
حراجي هاي داخلي آثار هنري استقبال نمي كنند.
او مي گوید البته وقتي كارمندي ماهي 800 هزار 
امیدوار  مي تواند  چطور  مي گیرد  حقوق  تومان 
خریداري  را  میلیوني  چند  تابلوي  یك  كه  بود 
زمینه  این  در  باید  كه  است  معتقد  نیازي  كند. 
مردم  دیدگان  به  را  تابلوها  واقعي  قیمت هاي 

نشاند تا هنر خریده شود.

از  است  كه چند سالي  ادامه مي دهد حركتي  او 
نقاشي  هنر  معرفي  براي  سیما  و  صدا  سوي 
است،  گرفته  صورت  هنري  تابلوهاي  خرید  و 
بهترین راه حل در این زمینه است. او مي گوید 
از  قوي تر  حراجي  مي توانیم  ایران  در  ما  كه 
كریستي برگزار كنیم ولي معلوم نیست كه چرا 
نه حراجي معتبري داریم و نه مي خواهیم داشته 

باشیم.

قیمت آثار دیگر هنرمندان ایراني در حراجي 
کریستي

پرویز تناولي )دیوار و پرنده ها( 120 تا 180 هزار دالر، )شاعر و پرنده( 18تا 
25 هزار دالر، )هیچ( 50 تا 70 هزار دالر، محمد احصایي)عشق( 180 تا 240 
هزار دالر، )بدون عنوان( 120 تا 180 هزار دالر، نصراهلل افجه اي)گوي( 100 
تا 120 هزار دالر، )موج( 100 تا 150 هزار دالر، رضا مافي )شعري از حافظ( 
كوروش  دالر،  هزار   80 تا   60  )1972 در سال  )جهان  دالر،  هزار   90 تا   70
شیشه گران 40 تا 60 هزار دالر، ساالر احمدیان 15 تا 20 هزار دالر، اسماعیل 
فتحي 40 تا 50 هزار دالر، فرهاد مشیري )شیشه( 60 تا 80 هزار دالر، )شیشه 
اثر  و  دالر  هزار   300 تا   200 مشیري  فرهاد  دالر،  هزار   120 تا   80 قرمز( 
دیگري از این هنرمند 180 تا 240 هزار دالر، رضا درخشاني 60 تا 80 هزار 
دالر، آیدین آغداشلو )خاطرات انهدام( 50 تا 70 هزار دالر، شیرین نشاط 60 
تا 80 هزار دالر، مسعود عربشاهي 40 تا 60 هزار دالر، سیراك ملکونیان 12 
تا 70 هزار دالر، رامین  تا 18 هزار دالر، عباس كیارستمي )برف سفید( 50 
حائري زاده 18 تا 22 هزار دالر، افسون 15 تا 20 هزار دالر، بهمن جاللي 8 تا 
12 هزار دالر، صادق تیرافکن 10 تا 15 هزار دالر، علیرضا فاني 8 تا 12 هزار 
دالر، گلناز فتحي 15 تا 20 هزار دالر، سارا رهبر 20 تا 25 هزار دالر، بابك 
روشني نژاد 12 تا 16 هزار دالر، بیتا وكیلي 12 تا 16 هزار دالر، ناصر اویسي 
25 تا 35 هزار دالر، نسترن صفایي 2 تا 3 هزار دالر، كامبیز صبري 8 تا 12 
هزار دالر، نصرت اهلل مسلمیان 30 تا 40 هزار دالر، طاهره صمدي 4 تا 6 هزار 
دالر، داریوش قره زاد 12 تا 18 هزار دالر، فرساد لباف 18 تا 24 هزار دالر، 
مهرداد محب علي 12 تا 18 هزار دالر، مهدي فرهادیان 12 تا 18 هزار دالر و 

شنتیا ذاكر عاملي 5 تا 7 هزار دالر.

حراج كریستي دبي برگزار مي  كند

بازار داغ هنر 
ایراني در جهان

طراحی وب سایت
با کمترین هزینه

كامال حرفه ای

07811000455
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

خواننده عزيز هفته نامه پرشين! اين حق شما است كه اين نشريه 
را مورد نقد و بررسی قرار دهيد و ما را در هر چه مطلوب ساختن 

سطح كيفی محتويات هفته نامه ياری رسانيد.برای دسترسی 
به اين هدف، سريع ترين راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس 

نظريات و انتقادات سازنده شما می باشد.
 لذا با برقراری تماس تلفنی و اينترنتی نظرات و ديدگاه های خود 

را با ما در ميان بگذاريد تا بتوانيم به عنوان يک رسانه ارتباط 
جمعی بدرستی رسالت خود را ايفا نمائيم.

گزارش
»پرنس ویلیام« دچار اضطراب 

پیش از عروسی شده است
درست است خون خاندان سلطنتی در رگهای پرنس ویلیام 
جریان دارد اما او نیز مانند همه دامادها به اضطراب پیش 

از عروسی دچار شده است .

خلبان  كه  ویلیام  پیپل،  مجله  از  نقل  به  پرشین  گزارش  به 
هلیکوپتر نجات است ، در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در 
شمال نیلز با ملکه الیزابت و دوك ادینبورگ ، پدر بزرگ و 
مادر بزرگش مالقات كرد و به خبرنگاران حاضر در آنجا 
گفت: "من روز گذشته یك تمرین نمایشی انجام دادم اما در 

تمام طول مدت پرواز زانوهایم می لرزید."

ویلیام كه در اواخر ماه جاری ازدواج خواهد كرد ، درباره 
منتظر  صبرانه  بی  من  اگرچه  گفت:"  ازدواجش  مراسم 
در  اما  ام  هیجانزده  وخیلی  بزرگ هستم  روز  این  رسیدن 
طول چهار هفته باقی مانده كارهای زیادی باید انجام شود 
و به همین دلیل فکر كردن به مراسم عروسی واقعا" برایم 

دلهره آور است ."
هفته گذشته یك جشن مجردی برای ویلیام برگزار شد اما 
برادرش پرنس هری نگذاشت خبرنگاران كنجکاو از جزئیات 
خیلی  بابت  این  از  ویلیام  پرنس  و  شوند  آگاه  جشن  این 

راضی و خوشحال است.

ویلیلم 28 ساله به بی بی سی گفت:"دور از چشم رسانه ها 
خوبی  خبر  همیشه  كنجکاو،  خبرنگاران  زدن  دور  و  بودن 
برای من است . هفته گذشته برادرم با كمك نیروهای پلیس 
مجردی  از جزئیات جشن  ها  ورسانه  خبرنگاران  نگذاشت 

من آگاه شوند."

حراج مجسمه های شکالتی 
شاهزاده ویلیام ونامزدش!

اگر می خواهید شکالتی بخورید كه از قلب خاندان سلطنتی 
بیرون آمده باشد، زمان موعود فرا رسیده است.

 به نقل از آسوشیتدپرس، كمپانی استرالیایی پز كه مجسمه 
های شکالتی آن در سراسر جهان معروف است ، یك جفت 
مجسمه شکالتی به شکل شاهزاده ویلیلم و نامزدش ، كیت 

میدلتون تولید كرده است..
این شکالتها از تاریخ 7 الی 17 آوریل به حراج گذاشته می 
شوند و طرفداران این زوج بریتانیایی و همچنین طرفداران 
مجسمه های شکالتی " پز" ،می توانند در تاریخ مقرر به این 
اعالم  شنبه  روز سه  كمپانی  این  كنند.  مراجعه  سایت  وب 
كرد كه درآمد حاصل از فروش این شکالتها به خیریه ای كه 

توسط این زوج حمایت می شودف اهدا خواهد شد.
این كمپانی ساالنه 80 میلیون مجسمه شکالتی و 6.4 بیلیون 
اشخاص  های  مجسمه  برخالف  اما  كند  می  تولید  شکالت 
سرشناس و محبوب دیگر ، شکالت از دهان مجسمه های 

ویلیام و كیت بیرون نمی آید.
بنا به گفته سخنگوی كمپانی ، مجسمه كیت لبخند می زند و 
یك لباس آبی پوشیده است درحالیکه مجسمه ویلیام یك كت 

و شلوار مشکی و یك كروات قرمز بر تن دارد."
موی  شاهزاده  خود  به  نسبت  ویلیام  مجسمه  گفت:"  او 

بیشتری دارد."

به مناسبت ازدواج پرنس ویلیام ؛

در انگلستان هزاران 
جشن خیابانی برگزار 

خواهد شد
ازدواج پرنس  به مناسبت   ، به گفته مقامات رسمی در روز شنبه  بنا 
انگستان  درسراسر  خیابانی  جشن  هزاران   ، میدلتون  كیت  و  ویلیام 

برگزار خواهد شد.
لندن ، حدود 500 درخواست برای   به نقل از رویترز، فقط در شهر 

شوراها ارسال شده است . مردم در این درخواستها از مقامات دولتی 
درخواست كردند كه خیابانها را مسدود كنند تا اهالی محل بتوانند طبق 
این جشن  برگزاری  برای  را  ها و خیابانها  مراسم سنتی خود كوچه 

تزئین كنند.
انگلیس  محلی  شوراهای  انجمن  اعضای  از  یکی  وایت  كریس 
گفت:"برگزاری جشنهای خیابانی بخشی از فرهنگ مردم بریتانیا است. 
در این جشنها مردم همسایگان خود را مالقات می كنند و به این ترتیب 

پیوندهای اجتماعی میان مردم محکمتر می شود."
بنا به گزارش این انجمن ، در مجموع حدود 4000 درخواست برگزاری 

جشن از سراسر انگلستان و ولز برای شوراها ارسال شده است.
بنا به گزارش روزنامه میرر ، یکی از این درخواستها توسط نخست 
اقامت  محل  خیابان  در  جشن  برگزاری  برای  كامرون،  دیوید  وزیر 

رسمی او فرستاده شده است.
لندن و در محله  به نظر می رسد كسانی كه در قسمت شمالی شهر 
هرتفوردشایر زندگی می كنند برای برگزاری جشنهای خیابانی اشتیاق 
درحالیکه   ، اند  كرده  ارسال  درخواست   135 و  دارند  زیادی  خیلی 
كنند 85 درخواست  زندگی می  پایتخت  در قسمت جنوبی  كه  كسانی 

ارسال كرده اند.

و   ) انگلستان  غرب  شمال  ساحلی  تفریحگاه   ( پول  بلك  مثل  اماكنی 
گیتزهد در شمال شرق انگلستان فقط یك درخواست ارسال كرده اند.

داماد بدون حلقه
 به نقل از آسوشیتدپرس، پرنس ویلیام زندگی مجردی خود را رها كرده تا بتواند با دختر مورد عالقه اش ازدواج كند اما بنا به گفته یکی از مقامات 

رسمی كاخ سلطنتی انگلستان ، حلقه ازدواج به دستش نخواهد كرد.
اما كیت میدلتون ، نامزد او ، بعد از ازدواج در تاریخ 29 آوریل ، یك حلقه از جنس طالی نادر ویلز در دست خواهد داشت. این یك سنت قدیمی رایج در 

خانواده سلطنتی انگلستان است كه به 90 سال پیش بر می گردد.
یکی از اطرافیان پرنس ویلیامز كه به دالیل امنیتی كاخ ، به شرط ناشناس با ما صحبت كرد ، گفت:" همه این تصمیمات مطابق میل شخصی این زوج 

سلطنتی اتخاذ شده است."
او گفت :" جزئیات بیشتر درباره طراحی این حلقه عروسی و منبع اصلی طالی ویلز بکار رفته در آن ، قبل از مراسم عروسی اعالم خواهد شد."

" طالی ویلز بدلیل كیفیت باال و كمیاب بودن بسیار با ارزش است و از سال 1923 تا به امروز ، استفاده از آن در ازدواجهای سلطنتی رایج شده است. 
جواهرات ازدواج ملکه الیزابت دوم و پرنس دایانا نیز از طالی ویلز ساخته شده بود."

بنا بر سنت دیرینه خاندان سلطنتی یك تکه از طالی معدن كالگو در این جواهرات استفاده می شد اما این معدن بسته شده است و فقط یك تکه باریك 
از آن باقی مانده است.

لژیون سلطنتی بریتانیا در سال 1980 یك تکه كوچك از طالی ویلز را به ملکه داد تا از آن برای ساخت حلقه عروسی خود استفاده كند. در ازدواج چارلز 
و كامیال در سال 2005 از این تکه طال استفاده شد و این احتمال وجود دارد كه در ازدواج پرنس ویلیام نیز از همین تکه طال استفاده شود.

حلقه ازدواج چارلز زیر انگشتر بزرگ او قرار داشت و به همین دلیل بسیاری معتقدند كه او حلقه ازدواج به دست نکرده بود .
هنوز هیچ خبری درباره لباس عروسی كیت میدلتون و منوی شام عروسی منتشر نشده است.
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کار را به 
اقتصاد دان 

ها بسپارید نه 
نظامی ها

دیوید روتکوپف

خاورمیانه  كه  بپذیرند  باید  ها  آمریکایی  اكنون 
جدید را ژنرال ها نخواهند ساخت بلکه این اقتصاد 
دان ها و تحلیل گران كاركشته سیاسی هستند كه 

باید زمام امور را تعیین كنند. 

می  خاورمیانه  در  سیاست  بازی  كارهای  كهنه 
دانند كه زمانی كه بحث تنش در خاورمیانه مطرح 
می شود، تاریخ به آنها می آموزد كه باید دست 
" نامی سرمایه  " دیوید  به كار شوند و بر روی 
گذاری كنند. هنر آن است كه بدانیم كدام " دیوید" 
مد نظر است. به عنوان نمونه آن گاه كه سخن از 
طرح های مهم واشنگتن در خاورمیانه به میان می 
آید، همگان گمان می كنند كه " دیوید" مد نظر باید 
همان ژنرال دیوید پترائوس باشد كه در افغانستان 
 " آن  درخشید.اما  خوش  ها  آمریکایی  برای  هم 
دیوید" ی كه به كار این روزهای خاورمیانه می 
آید دیوید لیپتون است، معاون سابق خزانه داری 
بر روی یك طرح خصوصی  در حال حاضر  كه 
برای كمك های اقتصادی به مصر پس از حسنی 

مبارك كار می كند.

منطقه  در  دیوید؟  كه چرا  اینجاست  اكنون سوال 
كند و هر  تجربه می  را  ها  تنش  بیشترین  كه  ای 
روز حادثه ای نو از راه می رسد تنها چند مساله 
حائز  مصر  انقالب  در  موفقیت  از  بیش  كه  است 
اهمیت است. برای موفقیت آمیز خواندن انقالب در 
مصر و مطمئن شدن در خصوص ثبات امنیتی در 
این منطقه باید دست به دامان اقتصاد شد. باید به 
این فکر كرد كه كدام دولت می تواند فرصت های 
همان  دقیقا  این  كند.  خلق  مردمانش  برای  شغلی 
كاری است كه حسنی مبارك نتوانست انجام دهد. 
هنوز نه در واشنگتن و نه در هیچ پایتخت كشور 
اروپایی هیچ كس نمی داند كه باید برای مصر چه 
كرد؟ آنچه كه در خاورمیانه جاری است چه در 
سطح خرد و چه در ابعاد كالن منافع ملی ایاالت 
متحده و دوستان اروپایی اش را تحت تاثیر قرار 
می دهد. شرایطی كه واشنگتن در آن گرفتار شده 
لغزنده و خطرناك است. عوامل دخیل در  بسیار 
كارشناس  هیچ  هستند.  زیاد  بسیار  بازی  این 
های  خیزش  این  آیا  كه  داند  نمی  گری  تحلیل  و 
باشد و  تغییرات  تواند مولود آخرین  عمومی می 
یافت. هیچ  ادامه خواهد  تغییرات همچنان  یا سیل 
كس نمی داند كه موجی كه به راه افتاده در تونس 
مولود  تواند  می  مصر  و  یمن  مراكش،  مصر،   ،
بهترین ها باشد و یا شرایط را وخیم تر از پیش 
كند. در هر كدام از این حوزه ها عوامل دخیل و 

تاثیر گذار با یکدیگر متفاوت هستند.

این  كه  است  این  از  حاكی  ها  بینی  پیش  برخی   
خیزش های عمومی می تواند مناطق دیگر را هم 
تحت تاثیر قرار دهد. فلسطین می تواند مهمان آتی 
عربستان  كرد.  خواهد  تجربه  را  انقالب  كه  باشد 
نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  ظاهرا  هم  سعودی 
این فضا به سختی می توان یك نسخه برای  در 
همگان پیچید. در این شرایط ما به استراتژی نیاز 
داریم كه هم مدون باشد و هم فراگیر. واشنگتن 

ای  ثانیه  به  ثانیه  همکاری  جهانی  جامعه  با  باید 
در  افتاده  راه  به  تغییرات  بتوان  تا  باشد  داشته 
باید  داد.  قرار  مسیر  بهترین  در  را  خاورمیانه 

اولویت ها را مشخص كرد.

تجربه  حال  در  اكنون  كه  كشورهایی  میان  در 
از  مصر  هستند  عمومی  های  خیزش  و  انقالب 
مابقی  از  تاریخی  و  فرهنگی   ، سیاسی  منظر 
مستثنی است .مصر را باید از مابقی جدا كرده و 
استراتژی واحد و مدون برای آن تفسیر كرد. باید 
در مصر امروز سرمایه گذاری كرد و به مردمانی 
كه انقالب را تجربه كرده اند امید به فردایی بهتر 
را داد . معیار برای سنجش شکست پیروزی این 
انقالب ها در تعداد رهبرانی نیست كه سقوط می 
كنند و از اریکه قدرت پایین كشیده می شوند بلکه 
در فرصت های طالیی است كه پس از این سقوط 
جدید  های  دولت  و  جهانی  جامعه  اختیار  در  ها 
با  گیرد.  می  قرار  بهتر  های  فرصت  خلق  برای 
توجه به سیل سیاسی كه در منطقه به راه افتاده 
به سختی می توان برای اصالحات اقتصادی در 
این كشورها دست به كار شد. اكنون باید فضا را 
مغتنم شمرد و بر موج كمك های اقتصادی برای 
تقویت زیرساخت ها افزود. باید بستر و تجهیزات 
اختیار  در  را  اقتصادی  های  پیشرفت  برای  الزم 

دولت جدید قرار داد.
این  با  كرده  آغاز  را  گروهی  كار  لیپتون  دیوید 
محور كه چه گزینه هایی پیش روی ایاالت متحده 
مصر  به  سیاسی  و  اقتصادی  های  كمك  برای 

وجود دارد . 
عالوه بر چهره های اقتصادی ، هیالری كلینتون 
خود  عزم  هم  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر 
و  سیاسی  های  فرصت  تمامی  تا  كرده  جزم  را 
اقتصادی برای ایفای نقش در مصر را به حساب 
و  سیاسی  تیم  و  كلینتون  كند.  واریز  سفید  كاخ 
با  را  جدی  بازی  دارد  اختیار  در  كه  اقتصادی 
جدید  منطقه  در  بتواند  تا  كرده  آغاز  ها  اروپایی 
و  واشنگتن  برای  هم  جدیدی  تعریف  خاورمیانه 
دوستان اروپایی اش بیابد. قرار است بانك های 
اروپایی با كمك آمریکا فضایی را فراهم كنند كه 
بانك  ایفای نقش كرد. قرار است  بتوان در مصر 
منطقه  در  ها  نشین  سفید  كاخ  دستور  به  جهانی 
خاورمیانه و بخصوص كشوری مانند مصر نقش 

پررنگ تری را باز كند.

ایاالت متحده سالهاست به مصر كمك نقدی و غیر 
نقدی می كند و اكنون در این برهه زمانی به این 
نتیجه رسیده است كه باید كمك های خود را نه 
این  دیروز  تا  اگر  دهد.  هم  افزایش  كه  قطع  تنها 
دالرها با توجیه كمك به دولت در مصر به حساب 
حسنی مبارك واریز می شد اكنون باید این دالرها 
برای كمك به مردم مصر انجام گیرد. اگر تا دیروز 
این دالرها برای خرید تانك و تجهیزات نظامی بود 
اقتصادی مصر  زیربنای  بهبود  برای  باید  امروز 
كه  اینجاست  ماجرا  بار  تاسف  .نکته  هزینه شود 
گاز اشك آورهایی اشك مردم را در میدان تحریر 
قاهره در آورد كه ساخت آمریکا بود.شاید زمان 
آن فرا رسیده است كه كاخ سفید نشین ها به بیان 
واقعی كلمه دموكراسی را ترویج دهند و نه اسباب 

جنگ را. 
كند  كمك  مصر  در  اصالحات  به  باید  سفید  كاخ 
تنها  تنها و  بار  این  تواند  باشد كه می  امیدوار  و 
به دموكراسی اطمینان كند. مصر امروز باید هم 
های  آزادی  هم  و  كند  تجربه  را  اقتصادی  رونق 
سیاسی را . مصر با غزه و لیبی مرز مشترك دارد 
و همین همجواری آن را متمایز از دیگر كشورهای 
منطقه می كند. رشد اقتصادی در مصر می تواند 
به تبع خود رونق اقتصادی در همسایگان را هم 

تقویت خواهد كرد. 
خاورمیانه  كه  بپذیرند  باید  ها  آمریکایی  اكنون 
جدید را ژنرال ها نخواهند ساخت بلکه این اقتصاد 
دان ها و تحلیل گران كاركشته سیاسی هستند كه 

باید زمام امور را تعیین كنند. 
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جنگ در سه جبهه 
زماني كه مردم تونس علیه دیکتاتوري بن علي قیام 
سابق  خارجه  وزیر  الیوت  ماري  ژان  بودند    كرده 
دیکتاتوري  ثبات  از  خونسردي  كمال  در  فرانسه 
تونس سخن گفته بود و با بي تفاوتي عجیبي با جنبش 
اعتراضي در تونس برخورد كرده بود. این بي تفاوتي 
به دنبال سقوط بن علي با اعتراض شدید افکار عمومي 
فرانسه روبه رو شد. تحلیلگران اعتقاد داشتند هنگامي 
كه یکي از مهم ترین تحوالت خاورمیانه رخ داد وزیر 
فرانسوي در خواب عمیقي فرو رفته  دیپلمات هاي  و 
مورد  در  فرانسه  تا  باعث شد  انتقادات  همین  بودند. 
مصر احتیاط هاي افراطي اش را كنار بگذارد و بعد از 
حسني  گیري  كناره  خواستار  اوضاع  اولیه  برآورد 
این  اما  شود  ریاست جمهوري  انتخابات  از  مبارك 
موضوع نیز افکار عمومي فرانسه را قانع نکرد زیرا 
این كشور  به خیزش مردم  با توجه  در مورد مصر 
نهاد  این  با  سفید  كاخ  مذاكرات  و  ارتش  بي طرفي  و 
نظامي نقش فرانسه چندان پر رنگ نبود و بسیاري از 
كناره  نیز خواستار  و كشورهاي جهان  شخصیت ها 
از  یکي  افغانستان  جنگ  بودند.  شده  مبارك  گیري 
جبهه هایي است كه ساركوزي با عالقه مشغول جنگ 
با طالبان است اما این جبهه براي افکارعمومي غرب 
و  فرانسه  مردم  نظر  در  زیرا  ندارد  جاذبه اي  چندان 
بسیاري از مردم اروپا این جنگ برنده ندارد و كامال 
فرانسوي  نظامیان  كشتار  بخصوص  است.  بیهوده 
سربازان  سرنوشت  به  نسبت  را  كشور  این  مردم 
است ساركوزي  طبیعي  است.  كرده  فرانسه حساس 
به  دست  داخلي  سیاسي  پیچیده  وضعیت  این  در 
ریسك بزرگي بزند و دو گزینه عجیب را اتخاذ كند. 
مردم  وقاحت  تمام  با  كه  است  دیکتاتوري  قذافي 
بزرگ  جنایت  این  است.  بسته  گلوله  به  را  كشورش 
فرانسه  از حادثه الكربي مردم  مانده  باقي  ذهنیت  و 
سالیان  حتي  است.  كرده  به وي خشمگین  نسبت  را 
پیش زماني كه وي مهمان ساركوزي در پاریس بود 
گروههاي حقوق بشري و سازمان هاي مردمي نسبت 

رئیس جمهور  كردند.  شدید  اعتراض  اقدام  این  به 
فرانسه حساسیت مردم كشورش را به حقوق بشر و 
بي رحمي هاي قذافي هوشمندانه درك كرد و در حمله 
بود  كشوري  نخستین  شد.فرانسه  پیشرو  لیبي  به 
شناخت  رسمیت  به  را  لیبي  انتقالي  ملي  شوراي  كه 
از  كه  بود  رئیس جمهوري  نخستین  ساركوزي  و 
داد.  خبر  قذافي  مواضع  به  هدفمند  ضرورت حمالت 
اما  نیست  تنها  لیبیایي  نظامیان  به  حمله  در  فرانسه 
اگر ائتالف بین المللي موفق به سرنگوني قدافي شود 
است.  ساركوزي  آن  اصلي  برنده  كه  نیست  شکي 
»لوران  براي  را  نسخه  همین  فرانسه  رئیس جمهور 
كه  است  پیچیده  عاج  ساحل  «رئیس جمهور  گباگبو 
مخالفان وي نه تنها او را به رسمیت شناخته اند بلکه 

براي نابودي وي مسلح شده اند.

كرد  تقلب  ریاست جمهوري  انتخابات  در  گباگبوكه   
به  غربي  كشورهاي  و  متحد  ملل  سازمان  سوي  از 
فشار  با  كنون  تا  اما  است  نشده  شناخته  رسمیت 
فرانسه  است.  داده  ادامه  خود  بقاي  به  سركوب  و 
حدودهزار نیرو در آبیجان پیاده كرد و در این كشور 
نیز علنا دخالت نظامي كرد. در حالي كه تا این لحظه 
انتخاباتي  رقیب  واتارا«  »اولسن  به  وفادار  نیروهاي 
وي كاخ گباگبو را محاصره كرده اند و او به پناهگاهي 
را  فرانسه  همچنان  وي  است.  برده  پناه  زمیني  زیر 
مي داند.  عاج  ساحل  در  نظامي  بحران  اصلي  عامل 
قانوني ساحل  رئیس جمهور  را  همچنان خود  گباگبو 
عاج مي داند. او مي گوید انتخابات ریاست جمهوري را 
به رسمیت  را  او  بین المللي  جامعه  نه  اما  است  برده 
شناخته ونه از جمعیت 4 میلیوني آبیجان كسي حاضر 
است در حمایت از او برخیزد. مردم آبیجان در خانه 
هایشان در انتظار تعیین سرنوشت گباگبو هستند. او 
ندارد.  دوست  را  مردن  كرده  تاكید  خود  پناهگاه  از 
عالقه او به زندگي شاید دیکتاتور را به تسلیم شدن 
شاید  كرده اند.  ترك  را  وي  مشاورانش  كند.  راضي 
اگر آنها در اعتراضات بعد از انتخابات به او سركوب 
مردم را مشاوره نمي دادند وضعیت رئیس جمهور در 

حال سقوط ساحل عاج به كلي فرق مي كرد. 
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قذافی با دالرهای 
نفتی چه می کرد؟

 بانك های آلمان نیز در حدود 6،175 میلیارد یورو از دارایی 
ها و سرمایه های لیبی را در اختیار دارند.

های  بانك  و  فرانسه،موسسات  بانکهای  از  یکی  اعالم  طبق 
نزد  در  اعتبار  و  سپرده  دالر  میلیارد   8 حدود  در  لیبیایی 

بانکهای فرانسوی دارند.
از  زیادی  تعداد  است؟  پنهان شده  لیبی كجا  نفتی  دالرهای 
و  آمریکا،انگلستان  كشورهای  از  مالی  امور  متخصصین 
فرانسه از یك ماه پیش در تالشند تا بفهمند منبع اصلی این 

8 میلیارد كجاست؟
بانك  سایت  روی  بر  شده  منتشر  اطالعات  آخرین  طبق 
پایان  تا  لیبی  مالی  موسسات  و  دوفرانسBDF((،بانکها 
سپتامبر 2010 در حدود 8،233 میلیارد دالر)5،84 میلیارد 
اعتبار در نزد بانکهای فرانسوی داشته  انداز و  یورو( پس 

اند.

لیبیایی  به  متلعق  مبلغ  این  از  بخشی  شود  می  بینی  پیش 
در  موثقی  اطالعات  هنوز  است.البته  متمول  و  خاص  های 
خصوص منبع این مبلغ به دست نیامده و همچنین دارندگان 
حسابها ناشناس هستند.بانکهای فرانسه حتی اطالعاتی در 
خصوص نحوه كنترل این حسابها از سوی دولت لیبی در 

دست ندارند.
بانك  یعنی  لیبی  مالی  موسسه  دو  كه  است  حالی  در  این 
مركزی لیبی و موسسه اعتباری لیبی تحت تحریم های بین 
المللی هستند و اتحادیه اروپا از ماه فوریه، اموال و دارایی 

های آنها را توقیف كرده است.
گفتنی است مبلغ مذكور یعنی 8 میلیارد دالر تنها حجم 23 
دهم درصد از كل تعهدات بانك های فرانسه در قبال سرمایه 
و  پرتغال  از  بعد  لیبی  دهد.  می  تشکیل  را  خارجی  گذاران 
بانکی  های  سرمایه  و  اعتبارات  سوم  رده  در  دانمارك 
كشورهای خارجی در فرانسه را تشکیل می دهد.این احتمال 
وجود دارد كه دولت لیبی این مبلغ را از طریق سایر كشورها 

به بانکهای فرانسه انتقال داده باشد.
محمد لیاس،مدیر موسسه اعتباری لیبی در سال 2009 طی 
كنفرانسی اعالم كرده بود كه در حدود 5 میلیارد یورو از 
حاضر  حال  در  است.اما  شده  داده  انتقال  فرانسه  به  لیبی 
این سوال مطرح است كه آیا پولهای این موسسه اعتباری 

همچنان در فرانسه وجود دارد؟
الزم به یادآوری است ارتباطات مالی میان فرانسه و لیبی از 
حجم قابل توجهی برخوردار بوده و فرانسه در سال 2010 
در حال سازماندهی به اموال و دارایی های لیبی در فرانسه 

بوده است.
كشوری  تنها  فرانسه  كه  است  ضروری  نیز  نکته  این  ذكر 
نیست كه بخش قابل توجهی از اموال و دالرهای لیبی را در 
روابط  از سرگیری  با  و   2000 دارد.از سال  بانکهای خود 
با  لیبی با غرب، كشورهای اروپایی و آمریکایی  دیپلماتیك 
آغوش باز از دالرهای قذافی در بانکهای خود استقبال می 
كردند.به عنوان مثال بانك بریتانیا در حدود 13،587 میلیارد 
دالر)برابر با 9،65 میلیارد یورو( از دارایی های لیبی را در 

اختیار دارد.
بانك های آلمان نیز در حدود 6،175 میلیارد یورو از دارایی 

ها و سرمایه های لیبی را در اختیار دارند.
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رژیم یمن باز هم مردم را سرکوب کرد
علي عبداهلل صالح، دیکتاتور یمن در حالي به ریاست جمهوري نیم بند خود 
ادامه مي دهد كه از یك طرف با مخالفت ادامه ریاستش از سوي متحد 
دیرینه اش، ایاالت متحده و شخص اوباما مواجه شده و از طرفي روز به 
روز بر دامنه مخالفان داخلي اش افزوده مي شود. سازمان عفو بین الملل 
نیز از جامعه بین الملل خواست تا بر علی عبداهلل صالح و دیگر اعضای 
حکومت او كه مسئول كشته شدن انسان ها هستند، فشار بیشتری وارد 
كنند و مصونیت آنان را تضمین نکنند. عفو بین الملل حکومت یمن را به 
خشونت بیش از اندازه در برابر معترضان و نادیده گرفتن حق زندگی 

انسان ها متهم كرد.

سال  ابتدای  در  یمن  در  اعتراض ها  آغاز  از  بین الملل،  عفو  گزارش  به   
حالي  در  این  شده اند.  كشته  نفر  یکصد  به  نزدیك  كنون،  تا  میالدی  نو 
است كه روز سه شنبه كاترین اشتون، رئیس سیاست خارجي اروپا نیز 
از او خواسته تا به دو ران ریاست سه دهه اي خود پایان دهد. با همه 

دارد و معتقد  تاكید  این ریاست  ادامه  بر  تفاسیر علي عبداهلل صالح  این 
تقسیم مي شود.  به سه بخش  از حکومت كنار برود یمن  اگر وي  است 
سواي اینکه این اعتقاد چقدر صحیح باشد و گروه هاي سه گانه استقالل 
طلبان، شیعیان حوثي و القاعده بتواند آینده یمن را رقم بزند، باید گفت 
حرف هاي او را باید در كنار توهمات دیگر حکام مادام العمر منطقه قرار 
داد. اینك مخالفت ها علیه علي عبداهلل صالح از صنعا به شهرهاي دیگر نیز 

كشیده شده كه آخرین آن شهر تعز بوده است. 

به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شهر تعز شاهد حضور گسترده مردم 
جمهور  رئیس  صالح  عبداهلل  علی  علیه  ای  گسترده  تظاهرات  كه  بوده 
نفر و زخمي  یك  به كشته شدن  منجر  كه  برگزار كردند  یمن  دیکتاتور 
شدن دهها نفر دیگر شد. تظاهرات روز سه شنبه شهروندان تعز همچون 
عبداهلل صالح  علی  و مزدوران  امنیتی  نیروهای  توسط  روزهای گذشته 
این  كانون  نفر زخمی شدند.   400 كه  به طوری  كشیده شد  به خشونت 
و  معترضین  درگیری  پی  در  كه  بود  تعز  الحریه  میدان  در  خشونت ها 
راهپیمایی اوباش و طرفداران رئیس جمهور دیکتاتور یمن صورت گرفت. 
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بازخوانی ریشه های توسعه صنعتی در اروپا

انقالبی که پایان دارد بخش سوم
شیوا سعیدی

تاثیرات انقالب صنعتی 
انقالب صنعتی)1851-1760( را می توان دورانی تعریف كرد كه تغییر و تحوالت 
عظیمی در كشاورزی، فناوری و تولید كاالهای اروپایی تاثیر اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی چشم گیری در این قاره داشت. بخشی از دالیل به وجود آمدن این انقالب 
دسترسی به منابع غذایی سالم تر، ازدواجهای زودهنگام و پایداری بیماری های 
انگلیس را گرفت و به  اقتصادی منجر شد كه گریبان  انقالب  به  مختلف بود كه 
تدریج اروپا را تغییر داد همین امر به نوبه خود به تغییرات چشمگیر سیاسی و 
اجتماعی دراروپا شد زیرا ایدئولوژی های نوین اقتصادی و عکس العمل های نوین 
سیاسی نیز در این زمینه به وجود آمد. بنابراین انقالب صنعتی تاثیری مستقیم 
انقالب  امر شامل  این  به كشف دنیای جدید منجر شد.  روی حوادثی داشت كه 
به رشد جمعیت  بود كه خود  كلمبیایی)1(  نتیجه مبادالت  بود كه در  كشاورزی 
انقالب صنعتی باعث شد كه  انقالب قیمتی و علمی منجر شد.  ایجاد  در اروپا و 
كشاورزان تولید خود را باالتر ببرند و صاحبان زمین با كشیدن حصاری و جدا 

كردن زمین های خود از زمین های عمومی، از مایملك خود بیشتر حفاظت كنند.
 این امر سبب شد كه مهاجرت به شهر افزایش یابد و ذخیره های غذایی نیز كاهش 
یابند. در مقابل نیروی كار تخصصی در شهرها به وجود آمد. رشد سریع جمعیت 
در اروپا همچنین به این معنا بود كه تقاضا برای كاالها افزایش یابد بنابراین نیاز 
به تولید بیشتر سبب شد كارگران بیشتری در خطوط تولید مشغول به كار شوند 
و سیستم تولید بازده ایجاد شد. در انگلیس رشد فزاینده جمعیت، رشد اقتصادی، 
نخستین جرقه های  قدرتمند  دریایی  تجاری  و وجود خطوط  آمیز  شرایط صلح 
انقالب صنعتی را زد. تمامی این تغییرات سریع در مدت زمانی كوتاه تاثیری عمیق 
در جامعه داشت و فرآیند صنعتی سازی ایجاد شهرهای بزرگتر و توسعه كالن 
شهرهایی مانند لندن بزرگتر را سبب شد. رشد ناگهانی جمعیت، افزایش مهاجرت 
به شهر و شهرنشینی در فقدان سیستم های شهری مناسب به مشکالت بزرگی 
در شهرها منجر شد. با وجود ساعات طوالنی كار و به كارگیری كودكان شرایط 

بهداشتی و سالمتی بد شد.

نخستین كارخانه و نخستین شهر صنعتی
همانطور كه گفته شد صنعتی سازی به خلق كارخانه منجر شد. كارخانه ابریشم 
تاسیس  در سال 1721  كه  كارخانه جهان محسوب می شود  نخستین  دربی  در 
گسترده  ظهور  اما  دارد(.  وجود  اختالفاتی  كارشناسان  میان  مورد  این  شد.)در 
سیستم  شد.  ماشینی  ریسی  پنبه  كه  افتاد  اتفاق  زمانی  در  و  بعدها  كارخانه ها 
منچستر  مثال  عنوان  به  بود.  مدرن  شهرهای  ایجاد  در  اصلی  عامل  كارخانه 
Cottonopolis)كوتون پولیس( نخستین شهر صنعتی دنیا است. دربخش اعظم 
قرن نوزدهم تولید در كارخانه های كوچك انجام می شد. بعدها هر كارخانه موتور 
انقالب صنعتی  از  پیش  یافتند.  بیشتر گسترش  و  كرده  را خریداری  بخار خود 
شهرها با مشکالت زیادی روبرو بودند، فاضالب بد شهری، آلودگی هوا و آب 
باالتر مرگ و میر نوزادان در مناطق شهری و طول  به نرخ  بیماری هایی كه  و 
برای  كه  آهنی  راه  و  كانال ها  جاده ها،  گذشته  در  می شدند.  منجر  كوتاهتر  عمر 
اتصال مناطق حومه به مركز شهرها استفاده می شد شرایط مناسبی نداشت و 
بهبود  به  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  صنعتی  انقالب  در  كه  نوینی  روشهای 
شرایط زندگی در حومه شهرها كمك كرد. پس از 1914 شرایط زندگی بهتر شد، 
درآمدها افزایش یافت و از ساعات كار كاسته شد. نوعی بیمه اجتماعی پدید آمده 
و تغذیه و خانه سازی به تدریج بهتر شدند. شواهد آماری مبنی داده های مردم 
شناسی این امر را منعکس می كند. فقط در فرانسه نرخ مرگ و میر نوزادان 50 
درصد كاهش یافت. دلیل این كاهش مرگ و میر، افزایش درآمدها بود زیرا مردم 

می توانستند تغذیه بهتری داشته و در مسکن مناسب تری زندگی كنند.
از سوی دیگر انقالب صنعتی خساراتی را هم در برداشت. به عنوان مثال مشکالت 
در  شرایط  این  و  بود  مشهود  اروپا  در  جنگل ها  كاهش تراكم  و  محیطی  زیست 
مستعمرات و آمریکا بدتر هم بود.انقالب صنعتی سبب شد كارگران مهارتی)مثال 
نجاران و تجار( و كارگران ساده )زنان مردان و كودكان عادی( صاحب مشاغل 
شوند. زندگی خانوادگی و شرایط زنان به عنوان زن و شوهری كه در مکانهای 
جداگانه به كار مشغول بودند، تحت تاثیراین پدیده بود. درآمد زنان معموال كمتر 
از شوهرانشان بود زیرا مشاغل آنان محدود به كاردر خانه های ثروتمندان یا در 
كارگاه های نساجی بود. در آن زمان به كارگرفتن كودكان شایع بود. اماپس از 
انقالب صنعتی ساعات طوالنی و شرایط بد كاری سبب شد كه پارلمان انگلیس 
كاركودكان را محدود كند كه این امرهم به بهره كشی از مهاجران )به خصوص 
شرایط  دلیل  به  كارگری  دیگرتظاهرات  سوی  از  شد.  منجر  ایرلندی(  مهاجران 
سخت یا دستمزدهای كم چندان طول نکشید زیرا كارگران مهاجر جایگزین آنها 
شدند. بنابراین تقاضای افزوده برای كاالها به تغییراتی وسیع در انقالب صنعتی 
كمك كرد و حتی تاثیراتی مثبت در از بین بردن برده كشی در مستعمرات آمریکا 
بهبود  میالدی   1850 دهه  تا  معمولی  كارگر  یك  برای  زندگی  استاندارد  داشت. 
نیافت. زیرا میزان دستمزدها و استانداردهای زندگی رابطه نزدیکی با چگونگی 
هرحال  در  بود.  زیادی  نوسانات  با  همراه  كه  داشت  اقتصاد  و  تجارت  كاركرد 
این طبقه  ایجاد شود كه  انقالب صنعتی سبب شد كه طبقه متوسطی در جامعه 
تجارت را رونق بخشیده، زنان طبقه خود را خانه نشین كرده و ارزش های اخالقی 

را به وجود آورد كه در تضاد با ارزش های طبقه كارگر بود.

افزایش سرعت 
بهبود اقتصاد جهان

خود  جدید  گزارش  در  اقتصادي  همکاري  و  توسعه  سازمان 
اعالم كرد، روند بهبود شرایط اقتصادي در كشورهاي توسعه 
اما  مي كند  پیدا  بیشتري  استحکام  و  سرعت  تدریج  به  یافته 
در  است.  جهان  اقتصادهاي  تمام  براي  بزرگ  تهدیدي  تورم 
از كشورهاي توسعه  با آنکه بسیاري  این گزارش آمده است، 
یافته با مشکل بدهي دولتي مواجه هستند اما در مجموع شرایط 
مالي در حال بهبود است. در این میان ضروري است بانك هاي 
مركزي با اتخاذ تدابیري از رشد بیش از پیش قیمت ها جلوگیري 
كنند. گروه هفت كشور توسعه یافته به استثناي ژاپن، در سه 
ماه نخست سال جاري رشدي 3.2 درصدي در مقیاس ساالنه 
داشته اند و پیش بیني مي شود در سه ماه دوم سال جاري این 
رقم به 2.9درصد برسد. در ایاالت متحده و ایتالیا رشد اقتصادي 
در سه ماه جاري افزایش مي یابد اما در آلمان، كانادا، فرانسه 
و بریتانیا نرخ رشد اقتصادي افول پیدا مي كند. در مورد ژاپن 
ابهام هاي عمیقي وجود دارد زیرا حوادث اخیر در این كشور هر 

گونه پیش بیني رقم رشد را دشوار مي سازد.

نیروگاه  در  انفجار  و  سونامي  زلزله،  مارس  ماه  یازدهم   
هسته اي فوكوشیما در ژاپن خساراتي معادل 380 میلیارد دالر 
بر جا گذاشته است و به همین دلیل در باره نرخ رشد اقتصادي 
این كشور نمي توان به دقت دیدگاهي را مطرح كرد. كارشناسان 
سبب  اقتصادي  همکاري  و  توسعه  سازمان  گزارش  معتقدند 
افزایش  زمینه ضرورت  در  اروپا  مركزي  بانك  تقویت موضع 
نرخ هاي بهره بانکي مي شود. بانك مركزي اروپا قصد دارد 7 
ماه آوریل نرخ هاي بهره را باال ببرد تا هم از رشد نرخ تورم 
اقدام  این  جلوگیري شود و هم یورو مورد حمایت قرار گیرد. 
طرفداران و مخالفاني دارد. به باور مخالفان، اقدام بانك مركزي 
در حالي  این  و  اقتصادي خواهد شد  كاهش رشد  اروپا سبب 
است كه اروپا به شدت به رونق اقتصادي بسیار نیازمند است. 
در بخش دیگري از گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي 
آمده است، اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم سال جاري رشدي 

3.4 درصدي خواهد داشت. در سه ماه نخست امسال نرخ رشد 
اقتصاد آمریکا 3.1 درصد بود. در آلمان، ایتالیا و فرانسه، تولید 
ناخاص داخلي رشدي سه درصدي در مقیاس ساالنه داشت. در 
سه ماه دوم سال جاري این رقم به 2.3 درصد كاهش خواهد 
یافت. وضعیت كلي اقتصادي در كشورهاي توسعه یافته اكنون 
بهتر از چیزي است كه در ماه نوامبر تصور مي شود. نکته مهم 
فعال تر  نقشي  خصوصي  بخش  حاضر  حال  در  كه  است  این 
ناآرامي هاي  البته  مي كند.  بازي  اقتصاد  به  بخشیدن  رونق  در 
سیاسي و نظامي در خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد احتمالي 
قیمت نفت و بحران بدهي هاي دولتي در برخي كشورهاي عضو 
بلوك یورو، مهم ترین تهدیدها در برابر رشد اقتصادهاي توسعه 
یافته محسوب مي شوند. به همین دلیل ضروري است برنامه اي 
سازگار با رشد اقتصاد تدوین شود كه طبق آن بتوان از میزان 
از  تركیبي  داد.  دولتي سامان  بودجه هاي  به  و  كاست  بدهي ها 
سیاست هاي كالن اقتصادي و اصالح ساختارهاي دچار نقص 
مي تواند به رشد پایدار اقتصادي منجر شود. از دید تحلیلگران، 
و  مثبت  خبري  اقتصادي  همکاري  و  توسعه  سازمان  گزارش 
جهان  خام  مواد  بازار  و  مالي  بازارهاي  براي  امیدواركننده 
محسوب مي شود. اگر نشانه هایي مثبت از حل بحران بدهي هاي 
دولتي در اروپا نمایان شود اوضاع بازارهاي مالي به میزاني 

قابل مالحظه بهبود خواهد یافت. 

روند تغییرات قیمت مواد خام طي سه ماه نخست سال جاري 
اگر پیش بیني سازمان توسعه و  افت و خیزهایي داشته است. 
همکاري اقتصادي تحقق یابد، قیمت انواع مواد خام رشد خواهد 
كرد. نکته جالب توجه این است كه اقدام جدید بانك مركزي چین 
یعني باال بردن نرخ بهره بانکي براي چهارمین بار طي چندماه 
قیمت  و  مالي  شاخص هاي  بر  پایدار  تاثیري  نتوانسته  گذشته 
مواد خام بر جا گذارد. روز گذشته نرخ هاي بهره در چین 0.25 
تغییري نکرد در  فلزات اساسي  قیمت  اما  یافت  افزایش  درصد 
حالي كه پیشتر هر گاه چنین اقدامي صورت مي گرفت قیمت ها 
براي مدتي كاهش مي یافتند. سرمایه گذاران و معامله گران كامال 
مطمئن هستند كه تقاضا براي انواع مواد خام رشد خواهد كرد و 
اقدامات بانك هاي مركزي در افزودن بر نرخ هاي بهره نمي تواند 
براي مدتي طوالني از قیمت ها بکاهد. پیش بیني شده امسال نرخ 
رشد اقتصاد چین 7 تا 8 درصد خواهد بود. در این نرخ از رشد، 
نه تنها از تقاضاي چین براي مواد خام كاسته نخواهد شد بلکه 

مصرف این كشور افزایش نیز پیدا خواهد كرد.

ّبرآورد بیکاری 17 
درصدی

و  آمار  مركز  سکوت  شرایط  در 
درصدی   10 نرخ  بینانه  خوش  اعالم 
بیکاری توسط رییس جمهوری، برخی 
نرخ  این  ایران  اقتصادی  كارشناسان 
را 17 درصد و فعاالن عرصه اشتغال 
حتی بیش از 20 درصد برآورد كرده 
از  بیش  وجود  مبین  ها  نرخ  این  اند. 

چهار میلیون بیکار در كشور است.
وقتی آمارهای رسمی از سوی مراجع 
نمی شود طبیعی  اعالم  رسمی كشور 
است برآوردها بهترین جایگزین برای 
شاخص ها شوند و وقتی هم بعد از 9 
رییس  ناگهان  آمار،  مركز  ماه سکوت 
نرخ  درصدی  چهار  كاهش  از  دولت 
بیکاری كشور سخن می گوید فعاالن 
اقتصادی و كارشناسان آن را نپذیرند. 
فراتر از این، برآورد این قشر نیز نشان 
می دهد كه وضعیت بیکاری كشور در 
وضعیت چندان خوبی به سر نمی برد.

در حالی كه رییس جمهوری از ایجاد 
بیش از یك میلیون و 600 هزار شغل 
از 6/14 درصد  بیکاری  و كاهش نرخ 
فصل بهار به 10 درصد در پایان سال 
89 خبر داده ، 10 كارشناس اقتصادی 
كشور )هیات چشم انداز اقتصاد ایران( 
شامل استادان دانشگاه های كشور و 
نرخ  میزان  كشوری،  سابق  مسئوالن 
را  گذشته  سال  در  كشور  بیکاری 

معادل 17 درصد برآورد كرده اند.
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شوک درماني 
براي ژاپن

 

شاید گمان كنید كه مشکالت اقتصادي ژاپن 
با زلزله و سونامي كه حدودا یك ماه پیش به 
وقوع پیوست آغاز شد اما باید بدانید اقتصاد 
اقتصادي  مشکالت  با  كه  سال هاست  ژاپن 
مواجه است تا جایي كه كارشناسان به این 
سال ها لقب »دهه از دست رفته« را داده اند. 
حتي فاجعه اخیر براي اقتصاد ژاپن نخستین 
خبر بد در سال 2011 میالدي هم محسوب 
كه  بود  مدتي  اگرچه  كه  چرا  نمي شود 
تخمین ها نشان از این داشت كه چین جایگاه 
جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  به عنوان  ژاپن 
سال  اوایل  در  اما  است  كرده  تصاحب  را 
شکي  جاي  رسمي  آمار  اعالم  با  و   2011
باقي نماند كه تولید ناخالص داخلي چین از 
ژاپن پیشي گرفته است. البته از یك منظر این 
اتفاق چندان جاي نگراني ندارد به این خاطر 
در  زندگي  بسنجید،  كه  هر شاخصي  با  كه 
چین  در  زندگي  از  تر  مطلوب  بسیار  ژاپن 
در  عمر  متوسط  بیشترین  ژاپني ها  است. 
برخوردارند  باالیي  رفاه  از  دارند،  را  جهان 
و خدمات اجتماعي فراواني دریافت مي كنند. 
است،  دالر  هزار   39 ژاپني ها  سرانه  درآمد 
 3600 سرانه  درآمد  برابر   10 حدود  یعني 

انتظار مي رود كه  ها. همچنین  دالري چیني 
مواجه  متنوعي  مشکالت  با  زودي  به  چین 
و  سیاسي  ساختار  شکنندگي  از  شود. 
پیدایش  تا  گرفته  درآمدي  نابرابري  افزایش 
بازهم  اینها  تمام  با  اما  گرایي.  ملي  حس 
اقتصاد ژاپن  روشن است كه یك جاي كار 
دولت هاي  گذشته  سال   20 طي  دارد.  ایراد 
مختلف در ژاپن از انواع سیاست هاي كینزي 
استفاده  اقتصاد  به  بخشیدن  تحرك  براي 
كرده اند و البته ناكام بوده اند. ژاپن با اینکه 
را  دولتي  سرمایه گذاري  بیشترین  همچنان 
در بخش تحقیق و توسعه دارد اما دیگر در 
میان پیشروان نوآوري در دنیاي تکنولوژي 
كه مشوق هاي  مي رسد  نظر  به  ندارد.  جاي 
دولتي كه طي دهه هاي 1960 و 1970 عامل 
اكنون به مانعي  رشد صنعتي ژاپن بوده اند 
تبدیل  كشور  این  بازارمحور  توسعه  براي 
اند. همچنین ژاپن براي توسعه بیشتر  شده 
حل  كه  است  مواجه  اجتماعي  مشکالتي  با 
كردن آنها هم به مراتب پیچیده تر و مشکل 
تر است براي مثال جامعه ژاپن تاكید زیادي 
بر حفظ سلسه مراتب دارد و به نظر مي رسد 
ارتقاي  به  ناخواسته  اجتماعي  نگرش  چنین 
كارآفریني در این كشور لطمه وارد مي كند 
و جلوي بروز خالقیت ها را مي گیرد. ژاپني ها 
به  و شوكه شدن  دوم  از جنگ جهاني  بعد 
یافتند  اتمي، هدف مشخصي  بمباران  خاطر 
و آن هم تراز شدن با كشورهاي غربي بود. 
یافتند  این هدف دست  ژاپني ها به خوبي به 
و به نخستین كشور مدرن غیرغربي تبدیل 
سر  پشت  چین  توسط  آنها  اكنون  شدند. 
گذاشته شده اند و به خاطر فاجعه طبیعي و 
بحران اتمي شوكه شده اند. باید دید این بار 
هنگام  در  معتقدند  خودشان  كه  ژاپني هایي 
بحران ها بهتر عمل مي كنند خواهند توانست 
روزهاي  به  را  خود  كشور  اقتصاد  دوباره 

خوش بازگردانند یا خیر. 

منبع: وال استریت ژورنال 

صادرات نفت ایران به چین 
62 درصد افزایش یافت 

نفت  صادرات  درصدي   62 افزایش  با  ایران 
خود به چین در 2 ماه نخست 2011 به عنوان 
دومین تامین كننده بزرگ نفت مورد نیاز چین 
در این مدت شناخته شد. به گزارش فارس به 
نقل از شینهوا افزایش بي سابقه تقاضاي نفت 

از سوي پاالیشگاه هاي چین در دو ماه نخست 
نفت خام  واردات  میزان  تا  2011 موجب شد 
چشمگیري  رشد  با  مدت  این  در  كشور  این 
در  چین  نفت  واردات  میزان  شود.  روبه رو 
از 45.73 میلیون تن رسید  این مدت به بیش 
 2010 نخست  ماه  دو  به  نسبت  رقم  این  كه 
بیش از 23.6 درصد رشد داشته است. گرچه 
تورم  نرخ  افزایش  با  مقابله  براي  چین  دولت 
سیاست هاي انبساطي پولي و مالي را متوقف 
تا  این مسئله  بیني مي شد  كرده است و پیش 
شود  انرژي  تقاضاي  كاهش  موجب  حدي 
ولي میزان تقاضاي نفت در بازار داخلي چین 
حالي  در  این  دارد.  روندي صعودي  همچنان 
است كه قیمت جهاني نفت نیز از ابتداي سال 
است.  داشته  صعودي  كامال  روندي   2011
براساس این گزارش میزان واردات نفت خام 
چین در ماه فوریه به بیش از 19.95 میلیون 
قبل  به مدت مشابه سال  تن رسید كه نسبت 
با رشد 7.7 درصدي روبه رو شده است. این 
میلیون   21.8 از  بیش  به  ژانویه  ماه  در  رقم 
تن رسیده بود. بیش از نیمي از نفت وارداتي 
تامین شده  میانه  خاور  از  مدت  این  در  چین 
بزرگ  واردكننده  دومین  به عنوان  چین  است. 
نفت جهان در سال 2010 بیش از 47 درصد 
تامین  خاورمیانه  از  را  خود  نیاز  مورد  نفت 
كرده است. این رقم در دو ماه نخست 2011 
دنبال  به  از 50 درصد رسیده است.  به بیش 
دریاي  برنت  نفت  قیمت  چشمگیر  افزایش 
در  دادند  ترجیح  چیني  شركت هاي  شمال 
خاور  از  بیشتري  نفت   2011 نخست  ماه  دو 
میزان  كنند.  وارد  آمریکاي التین  و  میانه 
كشور  دو  از  مدت  این  در  چین  نفت  واردات 
آفریقایي سودان و لیبي افزایش داشته است و 
این مسئله موجب شد تا واردات نفت چین از 
آفریقا در این مدت نسبت به سال گذشته 7.6 
درصد رشد داشته باشد. چین از سال 2009 
از  را  نیاز خود  نفت مورد  كنون 3 درصد  تا 
لیبي وارد كرده است. عربستان كه سال 2010 
بزرگ ترین  تن  میلیون   44.63 صادرات  با 
از  صادر كننده نفت به چین بوده است بیش 
20 درصد نفت مورد نیاز چین را تامین كرده 
است. میزان واردات نفت چین از عربستان در 
دو ماه نخست 2011 به بیش از 8.19 میلیون 
تن رسیده كه نسبت به سال گذشته رشد 25 
صادرات  با  نیز  ایران  است.  داشته  درصدي 
دومین  چین  به  خام  نفت  تن  میلیون   4.11
صادر كننده بزرگ نفت به این كشور در این 
مدت بوده است. صادرات نفت ایران به چین 
درصد   62 از  بیش   2011 نخست  ماه  دو  در 
رشد داشته است. با توجه به شرایط سیاسي 
و اجتماعي خاور میانه افزایش وابستگي چین 
به نفت این منطقه اقتصاد چین را با ریسکهاي 

زیادي روبه رو خواهد كرد.
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آیا عرفان و تصوف، مانع 
رشد صنعت در ایران بودند؟
 دكتر شهرام پازوكی
عضو موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

)قسمت سوم( 
شرح و توضیح مفاد رساله صناعیه 

این رساله كه نام دیگرش حقایق الصناعه است تنها رساله با این موضوع 
است. در فصل اول آن، مولف به اهداف خود از نوشتن كتاب می پردازد. 
میرفندرسکی هدف خود را تالیف رساله را تعریف صناعت، شرح منافع 
صناعت، اختالف منافع صنایع كه سبب اختالف آن ها در مراتب می شود، 

تحریص در فراهم كردن صنایع، و ضم اهل بطالت بیان كرده است.

میرفندرسکی در همان جمله اول می گوید كه منظورش از صناعت همان 
است كه در فارسی دری آن را پیشه می گویند. در این رساله از كلمه حرفه 
پیشه  و  كار  مطلق  مولف  كلی  منظور  و  است  استفاده شده  كرات  به  هم 
است. در تعریف كامل تر آمده است كه صناعت استعداد و توانایی به انجام 
می گذارد.  تاثیر  در موضوع خاصی  كه  است  محدود  فکر صحیح  یا  كار 
به این معنا صناعت قوه فاعله است كه با فکر صحیح عمل می كندو. نکته 
از  بری  را  صنایع  است  تعریف  این  در  مشخص  و  محدود  غرض  دیگر 
احساسات و احوال می كند. اموری كه در نظریه مدرن، اس و اساس هنر 

دانسته می شوند.

در باب دوم از منافع صناعت ها صحبت می كند. میرفندرسکی این بحث را 
از منظر تعاون و همکاری مورد بحث قرار داده و وجه اجتماعی و مدنی 
صنایع برای اش مهم بوده است. او می داند كه اگر قرار است صنایع احیا 

شوند، می بایست نظام اجتماعی مدنی و نظام اجتماعی فتوت احیا شود.

باب سوم رساله در حث )برانگیختن( اهل صنعت و ذم اهل بطالت است. 
تبیین آن  به تحصیل صناعت می گوید و در  نیاز جامعه  از  این فصل  در 
استدالل  به  )انسان( می پردازد.  كبیر و عالم صغیر  نظام عالم  مقایسه  به 
میرفندرسکی، همانطور كه در انسان، همه اعضا به هم ربط و احتیاج دارند، 
در عالم كبیر هم هر انسان به دیگران ربط دارد. مدینه به عنوان نظام نوع، 
مانند نظام كل و نظام جزء )انسان( هم همینطور است. در واقع مانند كتاب 
جمهور افالطون در این رساله هم طبقات با صفات انسانی مطابقت شده اند. 
در این استدالل هر جزء كه كار خود را درست انجام دهد، كل به تعادل 

می رسد.

می شود.  تعادلی  چنین  به  منجر  انسانی  صفت  هر  میرفندرسکی  نظر  از 
آن گاه به گروه هایی می پردازد كه این تعادل را مختل می كنند و از میان شان 
از ملحدان می پردازد. میرفندرسکی در رد الحاد به محتوای آن كار ندارد 
بلکه از آنجا كه اینان به اباحه و ابطال و تعطیل می خوانند به نتیجه عمل 
عالم  و  قلندران  و گروه سوم  بطاالن اند  و  فاسقان  دوم  می پردازد. گروه 
نظم  در  اخالل  می كنند  كه  كاری  گروه ها  این  از  كدام  هر  هستند.  گردان 
اجتماعی است و برای آنکه این اخالل را اصالح كنیم، میرفندرسکی توصیه 
می كند كه همه در صنعتی كوشش كنند و هر كس چنین نکند را مستوجب 

عقوبت می داند.

بحث دیگر میرفندرسکی در رسالة صناعیه، سلسله مراتب حرف است كه 
در باب چهارم آمده است. دالیل شرف و خست )پستی( صنایع كه متعاقبًا 
سبب شرف و خست اصحاب و اصناف آن ها هم می شود، به نظر او در 
را  حرف  داشتن.  خیر  دوم  و  بودن  نافع  اول  می شود:  خالصه  دلیل  دو 
می توان بر اساس این دو شق تقسیم كرد. و هركدام از این شقوق دارای 
زیرمجموعه اند: برخی از حرف نافع ضروی اند مانند آهنگری و برخی دیگر 
نافع غیرضروری اند مانند گازری )رختشویی(. در اینجا مالك، نفع رساندن 
هر پیشه به جامعه بشری است. اما مالك دیگر غایت است كه بنا بر آن 
فیلسوف بودن  و  خلیفتی  پیامبری،  مانند  ذات اند  به  برخی صناعت ها خیر 
و برخی دیگر خیر بالعرض هستند مانند خیاطی و زرگری. میرفندرسکی 
را  از صنایع  برخی  است:  كرده  تقسیم بندی  هم  دیگری  نحو  به  را  حرف 
كثیرالنفع دانسته مانند آهنگری و برخی دیگر را قلیل النفع مانند ماربازی. 
برخی از صنایع را متمم طبیعت دانسته مانند طبابت و برخی دیگر را مزین 

آن مانند نقاشی و صباغی )رنگ رزی (.
تقسیم بندی  در  میر  می شود.  عام تر  صنایع  از  تعریف  پنجم  باب  در 
گسترده تری كه در پی عام تر كردن تعریف می آورد، می گوید منظور عوام 
از صنایع چیزی است كه منافع خودشان را برآورده می سازد نه شركا 
از  او  است.  كرده  استفاده  لفظ  این  از  بارها  كتابش  در  میرفندرسکی  را. 
لفظ دیگران استفاده نمی كند، اگرچه منظورش همین كلمه است. چون در 
نظر او قرار نیست كه كسی غیر باشد. به اصطالح میرفندرسکی خودی و 

غیرخودی وجود ندارد.
ادامه دارد...

تندیس خیام در دانشگاه اسپانیایي 
عنوان نخستین  به  نیشابوري«  »عمر خیام  مجسمه حکیم 
كمپلوتنسه  دانشگاه  در  و  اسپانیا  در  ایراني  یك  تندیس 
مادرید نصب مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي 
اسالمي،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  اطالع رساني  و 
ایران در اسپانیا 16 فروردین  سرپرست رایزني فرهنگي 
فرهنگي  معاون  خونکو  آلوارز  مانوئل  پروفسور  با  ماه 
دانشگاه كمپلوتنسه مادرید دیدار و گفت وگو كرد.پروفسور 
به  را  نیشابوري  عمرخیام  حکیم  تندیس  اهداي  آلوارز 
عنوان یکي از برجستگان علمي و ادبي ایران نقطه عطفي 
در تاریخ روابط علمي و فرهنگي ایران با اسپانیا و دانشگاه 
كمپلوتنسه خواند و گفت: با توجه به رشته تخصصي ام و 
اثري  تندیس  این  مي گویم،  هنر  دانشکده  استاد  عنوان  به 
زیبا و منعکس كننده سیماي یك شخصیت تاریخي ایراني 
است و ابراز امیدواري كرد نصب این تندیس در دانشگاه 
مي  شود. بلندمدت  علمي  همکاري هاي  گسترش  موجب 

ارتباط  به  اشاره  با  كمپلوتنسه  دانشگاه  فرهنگي  معاون 
نمایشگاه هایي  در جریان  ایراني  هنرمندان  برخي  با  خود 
نوعي  دو طرف  هنري  آثار  در  گفت:  اسپانیا  و  تركیه  در 
حس مشترك میان هنرمندان ایراني و اسپانیایي مشاهده 
مي شود زمینه نصب تندیس خیام درتاریخ 18 مي در حال 
آماده شدن است.پورپزشك، سرپرست رایزني فرهنگي نیز 
در این دیدار با اشاره به همکاري هاي خوب این دانشگاه 
مرحله  بخش  نوید  خیام  عمر  حکیم  تندیس  نصب  گفت: 
و  ظرفیت ها  بود.  خواهد  همکاري ها  درگسترش  جدیدي 
زمینه هاي بسیاري براي توسعه مناسبات و همکاري هاي 
جمله  از  تحقیقاتي  و  علمي  مراكز  با  دانشگاه  میان  علمي 
مطالعاتي،  فرصت هاي  دانشجو،  و  استاد  تبادل  زمینه  در 
وجود   ... و  مشترك  سمینارهاي  ایرانشناسي،  دوره هاي 
را  الزم  زمینه هاي  دارد  آمادگي  فرهنگي  رایزني  و  دارد 

فراهم كند. 
در  ایراني  یك  تندیس  نخستین  عنوان  به  مجسمه  این 
اسپانیا توسط حوزه هنري و به سفارش سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي ساخته شده و به دانشگاه كمپلوتنسه 
 28 روز  مراسمي  طي  است  قرار  و  شده  اهدا  مادرید 
اردیبهشت ماه سال جاري روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 

نیشابوري در این دانشگاه نصب مي شود.

با آبونمان 
)اشتراک(
 هفته نامه 

پرشین،
 به گسترش 
فرهنگ و 

هنر ایرانی 
جدای از 
هرگونه 

گرایشهای 
سیاسی و 
مذهبی،  

کمکی وافر 
می کنید. 

نویسندگان برتر زن از دیدگاه گاردین
روزنامه گاردین در یك مجموعه گزارش  تصویری به معرفی 100 نفر از برترین 
نویسنده های زن و كارهای مشهور آنها پرداخته است. محمد حسنلو در گزارشی 

از بین آنها چند نفر زیررا برای معرفی انتخاب كرده است. 
مایا آنجلو: شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس و كارگردان امریکایی؛ در 4 آوریل 
1928 در سنت لوئیس میسوری به دنیا آمد. نام اصلی اش مارگارت جانسون 
بود و نام مایا آنجلو را در 20 سال اول زندگی اش بر خود گذاشته بود. در 3 
سالگی پدر و مادرش از هم طالق گرفتند و او همراه برادرش بایلی به استامپس 
با كتاب می دانم كه چرا پرنده های  تا پیش مادر بزرگ شان زندگی كنند.  رفتند 
قفسی آواز می خوانند به شهرت رسید. نخستین اثر ادبی مایا آنجلو همین كتاب 
است كه شرح زندگی خود آنجالست و نام آن را از كتاب »دلسوزی«پل الرنس 
شاعر سیاه پوست الهام می گیرد. او نامزد دریافت جایزه پولیتزر سال 1972 شد 

و دكتراهای افتخاری بسیاری از دانشگاه های مختلف دریافت كرد. 
مارگارت آتوود: در 18 نوامبر 1939 در اتاوا زاده شد. او كودكی خود را در 
جنگل های شمال كبك در كنار پدرش كه یك گیاه شناس بود گذارند. تجربه  این 
نوع زندگی در دوران كودكی، بعدها در آثار آتوود در به  كارگیری تعبیرها از 
دنیای جانوران و طبیعت نمود یافت. او تاكنون بیش از 30 كتاب شامل رمان، 
را  كودكان  كتاب های  و  اجتماعی  تاریخ  ادبی،  نقد  و  شعر  كوتاه،  داستان های 
تالیف كرده است. آثار او ریشه در رئالیسم سنتی دارند و در نوشته هایش از زن 
به  عنوان شخصیت اصلی استفاده می كند. آتوود در داستان هایش واقعیت های 

اجتماعی را با تخیل و اسطوره شناسی و طنز همراه می كند. 

جودیت باتلر: فیلسوف پساساختارگرا و منتقد آمریکایی است و در زمینه های 
نظریه فراهنجار، نظریه كوییر، فلسفه سیاسی و علم اخالق صاحب نظر است. 
وی دارای كرسی استادی در رشته ادبیات در دانشگاه بركلی كالیفرنیاست. او 

مدرك دكترای خود را در سال 1984 از دانشگاه ییل دریافت كرد. 
تقسیم  كلی در سه موضوع  به طور  لسینگ  داستانی  ادبیات   : لسینگ  دوریس 
او به شکل رادیکال درباره  می شود: كمونیستی، به زمانی مربوط می شود كه 
به   مجارستان  مردم  قیام  سركوب  از  پس  ولی  می نوشت.  اجتماعی  مباحث 
وسیله  ارتش سرخ در سال 1956 ضدكمونیست شد. روانشناسانه و پس از آن 
صوفیانه كه در زمینه ای علمی- تخیلی نوشته شد. شکسته )نامی برگرفته از خط 
فارسی( نخستین كتاب از سری كتاب های علمی- تخیلی و صوفی گرایانه  وی به 
نام سهیل است. با وجود كودكی دشوار و غم انگیز، آثار لسینگ درباره ی آفریقا 
بدبختی های  و  استعمارگران  زندگی  برای  شفقت  از  آكنده  بریتانیا،  سلطه  زیر 

ساكنان بومی است. 
جی كی رولینگ: بیشتر با نام جـی كـی رولینگ شناخته شده است. او نویسنده  
مجموعه كتاب های » هری پاتر« به زبان انگلیسی است. هری پاتر به 65زبان و 
افسانه ای  كتاب های  منتشر شده  است.  نسخه  میلیون   400 در  تقریبی  طور  به 
هری پاتر از پرفروشترین كتاب های تاریخ بشر بوده اند. وی هم اكنون با درآمد 
ساالنه 12 میلیون پوند، پردرآمدترین نویسنده تاریخ جهان شناخته شده  است.
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راز اصلي. پشت جلد نخستين رمانش، » ميدان 
می توان  شد،  منتشر   1968 سال  در  كه  لتوال« 
در   1947 سال  در  موديانو  پاتريک   « خواند: 

پاريس ديده به جهان گشود.« 
سه »دروغ« در يک جمله! دو دروغ چندان بزرگ 
نيستند: نام كوچک موديانو ژان بوده است و در 
بولوين ـ بيالنکور به دنيا آمده است. اما دروغ 
سوم دروغ سنگين تری است. در واقع مدت زمان 
در  كه  است  می كرده  ادعا  رمان نويس  زيادی 
برای  آمده است.بعدها  دنيا  به  30 ژوئيه 1947 
اين مطلب را توضيح دهد دليل عجيب و  اينکه 
باورنکردنی ای ذكر می كند: در جوانی اش ناچار 

شده است در گذرنام

هاجر سکوتي 

چیزی  چه  تاریك«  بوتیك های  خیابان   « نویسنده 
زمان  در  والدینش  اقدامات  از  می كند؟  پنهان  را 
اشغال فرانسه تا مالقات هایش با فرانسواز هاردی 
پرشور  تحقیقی  در  كونار  دنی  اودیار؛  میشل  یا 
این  اكسپرس  است.  پرداخته  موارد  این  همه  به 

تحقیق را به عنوان یکی از مطالب ویژه ژانویه به 
خوانندگانش تقدیم كرده است. 

او در سال 1970 ازدواج می كند، دو شاهد  وقتی 
صاحب نام پاتریك مودیانو ریمون كونو و آندره 
مالرو نام دارند و ما با لذت تعریفی را كه مالرو، 
نویسنده »موقعیت انسانی« بارها تکرار كرده است 
به یاد می آوریم كه » انسان چیست؟ توده كوچك 
و حقیری از رازها«؛ تعریفی كه در مورد دو زوج 
جوان به شدت صادق است. بله، بیش از 40 سال، 
نویسنده »خیابان بوتیك های تاریك« از شر تحقیق 
زمان  ابهام های  و  خانوادگی  رازهای  مورد  در 
اشغال خالص نمی شود. در كتابی بدیع و جذاب كه 
نه یك بیوگرافی است و نه تفسیری از یك اثر، بلکه 
شکل  به  و  مودیانو  زندگی  در  عمیق  افکنی  پرتو 
نوعی ادای احترام است، دنی كونار، روزنامه نگار 
و گرداننده وبالگی كه به مودیانو اختصاص دارد 
 reseau-modiano.pagesperso-orange.fr(
اغلب  كه  مطالبي  می كند؛  فاش  مهمی را  مطالب   ،)
رازهایی  از  عظیمی«  »حجم  از  و  شگفت انگیزند 
لوای  تحت  بود  شده  موفق  مودیانو  پاتریك  كه 
تلویزیونی اش،  حضورهای  مشهور  جنجال های 

آنها را پنهان كند نشات مي گرفتند. 

میدان   « رمانش،  نخستین  جلد  پشت  اصلي.  راز 
می توان  شد،  منتشر   1968 سال  در  كه  لتوال« 
خواند: »پاتریك مودیانو در سال 1947 در پاریس 
به جهان گشود.« سه »دروغ« در یك جمله!  دیده 
دو دروغ چندان بزرگ نیستند: نام كوچك مودیانو 
ژان بوده است و در بولوینـ  بیالنکور به دنیا آمده 
اما دروغ سوم دروغ سنگین تری است. در  است. 
ادعا می كرده  واقع مدت زمان زیادی رمان نویس 
است.  آمده  دنیا  به   1947 ژوئیه   30 در  كه  است 
دلیل  را توضیح دهد  این مطلب  اینکه  برای  بعدها 
عجیب و باورنکردنی ای ذكر می كند: در جوانی اش 

تا  ببرد  دست  گذرنامه اش  در  است  شده  ناچار 
خود را مسن تر نشان بدهد و اینگونه بتواند شب 
دستگیر  را  او  پلیس  بی آنکه  بزند  قدم  پاریس  در 
از »1945«  او سال تولدش را  كند. به همین دلیل 
به »1943« تغییر داده است. » بعد من دوباره در 
وارد  را  درست  تاریخ  تا  بردم  دست  گذرنامه ام 
كنم اما تبدیل كردن 3 به 7 خیلی ساده تر از تبدیل 
آن به 5 بود« او خودش را این گونه تبرئه می كند. 

بنابراین 1947... 

اما حقیقت كامالچیز دیگری است: مودیانو در واقع 
از سال تولد برادرش رودی، كه در 1947 متولد 
شده و در سن 10 سالگی درگذشت استفاده كرده 
است. در هم آمیختن احوال مدنی آن دو، زندگی 
كرده  فوت  زود  خیلی  كه  را  كوچك تر  برادر  این 
ادامه داده است؛ برادر كوچك تری كه رمان نویس 
نظیری  ادبیات جهان  احتماالدر  كه  در حادثه ای  ـ 
نداردـ نه تنها »میدان لتوال« كه هفت اثر بعدی اش 
را نیز به او تقدیم می كند: » برای رودی مودیانو«. 

بازار سیاه. تولد در سال 1947 مزیت دیگری نیز 
داشته است: دیگر فرزند جنگ نبوده است و اینگونه 
كمی از توهم همدستی با آلمانی ها می گریخته است. 
و البته از »شجره نامه ای« تا حدودی سنگین: » من 
در  كه  آمدم  دنیا  به  فالمان  اهل  مادری  و  پدر  از 
شده ای  شناخته  آدم های  اشغال  تخت  پاریس 
بودند.« بله، اما از پدری كه با داروخانه های آلمانی 
اهل  مادری  و  است  بوده  دارو  قاچاق  كار  در 
فالمان كه برای Continental-Films شركتی كه 
است.  می كرده  كار  كردند  تاسیس  را  آن  نازی ها 
آلبر موزیانوی پدر عامل جزئی در بازار سیاه بوده 
كه با همکاری اطرافیان هانری الفون، رئیس خیابان 
لوریستون ) كه در رمان های پاتریك مودیانو او را 
می بینیم( به كارهای مشکوكی مشغول بوده است. 
مادر، لوئیزا كولپین، بازیگر اغواگری كه یك افسر 
او را به فرانسه آورد، زیر نویس هلندی فیلم های 

تولیدی 

در  عالوه  به  است.  می نوشته  را   Continental
سن دو سالگی پاتریك كوچك فقط زبان فالمانی را 
می فهمد. در واقع فرانسوی زبان مادری اش نیست. 

داستان  كونتی.  ساحلی  خیابان   ،15 شماره 
 1942 سال  در  فالماندی«  زن  و  »مرد  عاشقانه 
مودیانو  پاتریك   1944 سال  در  می شود.  آغاز 
متولد می شود. زوج جوان در شماره 15 خیابان 
قدمی آكادمی فرانسه،  دو  در  كونتی  ساحلی 
جوان  پاتریك  می كردند  زندگی  سن  روبه روی 
اتاقی  آنجا بخشی از كودكی اش را می گذراند. در 
كه در آن شبح ترسناكی وجود دارد: پیش از تولد 
اتاق  آن  را در  ماهی  پاتریك، موریس ساش چند 
زندگی كرده بود و آنجا بخشی از كتابخانه اش را 
هم جا گذاشته بود. موریس ساش )1906-1945( 
كه تمایالتی همچون ژید داشت و از دوستان او و 
كوكتو بود، چهره تمام عیاری از »یهودی هایی را 
نمایش  به معرض  كردند«  همکاری  نازی ها  با  كه 
با  ساش  كه  چهاردیواری  همین  بین  و  می گذارد 
جوانان فاسد و قاچاقچیان طال رفت و آمد می كند، 
خود  رمان های  نخستین  بعدها  مودیانو  پاتریك 
اغلب  كه  كنیم  تعجب  نباید  بنابراین  می نویسد.  را 
شبح ساش از همان نخستین رمانش »میدان لتوال« 

وجود دارد... 

تصحیح پنهانی. این نخستین رمان او كه در سال 
1968 منتشر شد و جهان و وسوسه های فکری او 
را نشان می دهد به زور به پاتریك مودیانو تحمیل 
شد. با این نسخه ای كه امروزه در كتاب فروشی ها 
نویسنده  توسط  مخفیانه  صورت  به  دارد  وجود 

»صاف كاری« شده است. مودیانو طی چاپ های 
پاراگراف هایی  كتاب  این  متوالی  و  مجدد 
این  بین  در  كرد.  حذف  كامل  صورت  به  را 
یکی  آن  در  كه  دارد  وجود  پاراگرافی  حذفیات، 
از  قد  تمام  دفاع  به  داستان  شخصیت های  از 
یهودیان زمان جنگ و مسئله آشویتز می پردازد. 
به  بعدها  شد.  حذف   1985 سال  در  بخش  این 
تلقی  ضدیهود  عنوان  به  كه  صفحه هایی  مرور 
می شدند، حذف شدند. این »خودسانسوری« بیش 

بگوید،  چیزی  ما  به  مودیانو  مورد  در  اینکه  از 
فضای آن دوران را آشکار می كند. 

به  خاصی  عالقه  مودیانو  پروفومو.  ماجراي 

از  صفحه هایی  در  تاریخ  از  بخش هایی  گنجاندن 
رمان های خود دارد. چه خواننده ای آنقدر تیزبین 
»سیركی  كتاب های  بزند  حدس  كه  است  بوده 
می گذرد )1992(« و »دورتر از فراموشی )1996(« 
اثر مهم فرانسه در سال های 1960هستند،  كه دو 
است؟  پروفومو  جنجال  از  اقتباسی  واقع  در 
دلیل  به   1963 سال  در  دفاع  وزیر  پروفومو، 
كلر،  كریستین  نام  به  زنی  با  اخالقی اش  رسوایی 
به  رابطه داشت، مجبور  با جاسوس شوروی  كه 
استعفا شد. مودیانو در رمانش این سه شخصیت 
آنها،  هویت  كه  حدی  به  می كشد  تصویر  به  را 
نیز  را  آن ها  عادات  و  )جگوار(  آنها  اتوموبیل های 

بیان می كند. 

فیلم نامه نویس  عنوان  به  را  مودیانو  همه  سینما. 
مال  لوئی  را  او  فیلم نامه های  از  یکی  می شناسند. 
جنجال های   1974 سال  در  كه  كرد  كارگردانی 
زیادی به همراه داشت. اما كمتر كسی می داند كه 
كرد.  اودیار همکاری  میشل  با  او  بعد  چهار سال 
كه  است  لوبوویچی  ژرار  از  ایده ای  این  واقع  در 
قصد دارد با همکاری ژان - پل بلموندو اقتباسی از 
یکی از آثار مسرین تولید كند. مودیانو و اودیار به 
مدت یك ماه در هتلی در پاریس روی این موضوع 
كار می كنند. مودیانو از آن دوران حکایت می كند: 
»او ده ها دیالوگ، كارها و ژست های شخصیت های 
متفاوت را به من تحمیل كرد و من وظیفه داشتم 
نقش  من  نوعی  به  كنم.  تحمل  را  موارد  این  همه 
نامه  مسرین  روز  یك  اما  داشتم.«  را  او  منشی 
پایان را  كوتاهی برای بلموندو می فرستد: »كلمه« 
قرار ندهید، هنوز تمام نشده است! مدت كمی بعد او 
لوبوویچی به سختی پروژه را متوقف  فرار كرد. 
كرد. از آن پروژه چیزی جز حدود 20 صفحه و 
گرفت  اودیار شکل  و  مودیانو  بین  كه  دوستی ای 

باقی نمی ماند. 

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ویرایش کلیه مدارک، کتب، مقاالت، پایان نامه
ترجمه شفاهی در محل یا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سریع و با هزینه ای عادالنه
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سه دروغ در یک جمله
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info@persianweekly.co.uk فرهنگی
یک صفحه از شاهنامه مصور 
شاه طهماسب دوازده میلیون 

دالر فروخته شد
شاه  شاهنامه  از  تاریخی  صحفه  یك 
سال  پانصد  نزدیك  كه  طهماسب 
در  حراجی  یك  در  داشت  قدمت 
انگلیس حدود دوازده میلیون دالر به 
فروش رفت كه در نوع خود بی نظیر 

به شمار می آید.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی 
كه  صحفه  این  خبر  مركزی  واحد 
تصویری از درآمدن فریدون به شکل 
فرزندش  آزمودن  برای  اژدها  یك 
به  لندن  در  حراجی  یك  در  كه  است 
هفت  نزدیك  و  بود  گذاشته  فروش 
دوازده  با  برابر  پوند  میلیون  نیم  و 
ادوارد  رفت.  فروش  به  دالر  میلیون 
گبیس رئیس موسسه هنر خاورمیانه 
از  بخشی  اثر  این  گفت  بی  سوثه 
مجموعه استوارت كاری ولچ است كه 
ای  ترین مجموعه  مهم  نوع خود،  در 
به شمار می آید كه در طول چند نسل 

عرضه شده است.
كاغذی  آثار  بیشتر  مجموعه  این 
فارسی،  های  مینیاتور  از  باقیمانده 
مغول و هندی است. ما همچنین در این 
مجموعه، آثاری شیشه ای، سرامیك و 
فلزی نیز داریم. وی گفت ما خریداران 
متعددی اعم از خصوصی و موسسه 
از  مختلفی  های  موزه  و  داریم  ای 
آمریکا، اروپا، خاورمیانه و شرق دور 
نشان  فراوان  عالقه  مجموعه  این  به 
داده اند. خریداران شخصی كه عالقه 
مند به داشتن این اشیاء هستند بیشتر 
بزرگ  هنری  آثار  این  خرید  به  مایل 

هستند.
همچنین موسساتی كه مایل به ارتقاء 
یا تکمیل مجموعه خود هستند و طرح 
هایی را در حوزه خلیج فارس شروع 
كرده اند، فعالیت های زیادی دارند و 
كمك  اسالمی  هنر  ارتقاء  به  امر  این 
این  از  دیگری  صفحات  است.  كرده 
شاهنامه مصور و بی نظیر در موزه 
موزه  و  دوحه  برلین،  تهران،  های 

مركزی هنر نیویورك وجود دارند.

w
w

w.persianw
eekly.co.uk

هرتا مولر: نوبل، فقط 
یک جایزه است 

به  ادبیات  نوبل  جایزه  اهدای  خبر  اعالم  فردای 
 Frankfurter كار  محافظه  هفته نامه  مولر،  هرتا 
»درخشان ترین  برابر  در   ،Allgemeine Zeitung
تصمیم آكادمی استکهلم« از كوره در رفت. اكسپرس در 

همین انتشارات با خانم رمان نویس مالقات كرد. 

زندگی شما بعد از جایزه  نوبل تغییر كرده است؟ 

زیادی  مدت  كه  كرده  تغییر  اندازه  همین  فقط  اصال، 
گردهمایی ها  به  دعوت  نوع  هر  تا  می كنم  صرف  را 
نیز  هنگفتی  مبالغ  البته  كه  كنم  رد  را  كنفرانس هایی  و 
عالقه ای  پیشنهادها  این  به  نه تنها  می دهند.  پیشنهاد 
همه  می دانم.  بی شرمانه  را  آنها  پذیرفتن  بلکه  ندارم، 
این موارد را باید به سیاستمداران بازنشسته مثل بیل 

كلینتون، تونی بلر و ... واگذار كرد. 

نوبل مزاحم نوشتن نیست؟ 

هرگز. در طول زندگی آموخته ام خوشبختی و بدبختی 
را در جای مناسب خود قرار دهم. نوبل، فقط یك جایزه 
است و البته نوعی شانس. مصالح ادبی از ذوق و ذهنیت 

ناشی می شود، نه از حقیقتی علمی مثل كیفیت بتون! 

اروپای  آلمانی  اقلیت های  شما،سرنوشت  لطف  به 
كشف  را  استالین  نازی هاوقربانیان  پرو  مركزی، 

می كنیم... 

وجود  آلمان  در  مورد  این  در  واقعی  بحثی  هیچ وقت 
زده  فریاد  مهاجران  انجمن های  اگر  است،حتی  نداشته 
باشند. اقلیت های آلمانی از سرزمین خود رانده شده اند؛ 
و  آنها  از  هیچ وقت  اما  است.  بی عدالتی  و  بدبختی  این 
نازی ها  زمان  در  الزام هایشان  مورد  در  آنها  آگاهی 
پرسشی نشده است. در رومانی حتی تاریخ اقلیت های 
آلمانی هم وجود ندارد! بخارست رسما همیشه در كنار 
فاشیستی  حکومتی  رومانی  است.  داشته  قرار  فاتحان 
خود  كشور  كه  بوده  آنتونسکو  مارشال  رهبری  تحت 
به  سربازان  این كه  كشاند.  شوروی  علیه  جنگ  به  را 
ارتش رومانی تعلق داشته اند یا اس اس چیز زیادی را 
تغییر نمی دهد، چرا كه آنها همه در جبهه روس حضور 
داشته اند. تفاوت فاحش، این است كه فقط اقلیت آلمانی 
داده  پس  تقاص  كار  اردوگاه های  به  تبعید  با  كه  بوده 

است. 

دو وحشیگری قرن 20 دلیل بدبینی شماست؟ 

نوعی  خود  وجود  عمق  در  كه  می شود  پیدا  هم  كسی 
زودخشمی هستم،  آدم  باشد؟!  نداشته  تاریخی  بدبینی 
دارم  حق  می دهند،  رخ  لغزش ها  وقتی  است.  درست 
پزشك ها،  فساد  بانك ها،  بی قیدی  باشم:  اینگونه 
رسوایی های كلیسای كاتولیك... چیزی در این لحظه ها 
فرو می ریزد. انسان همیشه از محدودیت ها عبور می كند. 

در رومانی،ترس از سانسور،نوشتن شما را تغییر داده 
است؟ 

من هرگز خودسانسور نبوده ام. در هر صورت، احتماال 
كار بیهوده ای هم باشد، چون هیچ وقت نمی دانیم شیوه 
به  بخش هایی  دوستان،  با  است.  چگونه  سانسور ها 
كتاب هایمان اضافه  می كردیم تا همان بخش ها سانسور 

شوند، اما بخش های دیگری سانسور می شد! 

آخرین كتاب شما درباره اسکار پاستیور. او كیست؟ 
یکی از بزرگترین شاعران اروپا! او در بطن اقلیت آلمانی 
رومانی به دنیا آمد و به گوالگ های متعددی تبعید شد. 
نوشت. در سال های 1960  را  نخستین شعرهای خود 
آثار بزرگی دارد كه ترجمه آن ها بی نهایت مشکل است، 
هم  در  را  زبان  منطق  كلمات،  با  بازی  حربه  با  چون 
نزدیك  سورئالیست ها  به  جوانب  بعضی  از  می شکند. 
به  او  با شعرهای  نیست.  بازی گونه  او  اما شعر  است، 

درجه صفر موقعیت انسانی می رسیم. 

خبرنگاري به نام 
نارادا!

محسن غضنفري 

در اساطیر هندي، انساني به نام »نارادا« وجود 
به همه جاي  ابرها مي شد و  بر  دارد كه سوار 
او  وقتي  مي كرد.  سفر  پهناور  سرزمین  این 
مي گذاشت  جایي  پابه  و  مي شد  پیاده  ابرها  از 
اولین سوالي كه ساكنان آنجا از او مي پرسیدند، 
امروزي  تعبیر  به  خبر؟!«  چه  »نارادا،  بود  این 
مي توان گفت او گزارشگر یا روزنامه نگاري بود 
و  مي ایستاد  دروغ ها  و  بي عدالتي  برابر  در  كه 
خبرها را به انسان ها و حتي به خدایان و دیوان 

مي رساند! 
»جیمز آگوستن هایکي« اولین كسي است كه در 
هند امتیاز انتشار روزنامه مي گیرد، این نشریه 
در  بنگال«  »گازت  نام  با   178 ژوئیه.   29 در 
روزنامه هاي  از  مطالبي  مي شود.  منتشر  كلکته 
برخي  و  محلي  خوانندگان  نامه هاي  انگلیسي، 
اروپایي  اجتماعات  رسوایي هاي  و  شایعات 
شاكله این نشریه را كه قول داده بدون تاثیر از 
باشد را  تمام احزاب  اختیار  جناحي خاص، در 
تشکیل مي دهد. بعدها هم كه »هایکي« به زندان 
افتاد، باز هم »گازت بنگال« منتشر مي شد و باز 
حاكمه  هیات  از  انتقاد  به  زیاد  جسارت  با  هم 
مي پرداخت و سرانجام در سال 1782، دستگاه 
چاپ آن توقیف شد و روزنامه »هایکي« به پایان 
دیگري  روزنامه  هند«  »منادي  رسید.  خود  راه 
را  بنگال«  »گازت  روزنامه  راه  كوشید  كه  بود 
ادامه دهد و در ابتدا موفق بود اما این روزنامه 
هم به بهانه نداشتن مجوز انتشار و همین طور 
وارد آوردن »تهمت هاي سنگین« به حکومت و 
شاهزادگان مستوجب كیفر تشخیص داده شد! 
نوزدهم،  قرن  سال هاي  اولین  در  حال  این  با 
اولین روزنامه نگار واقعي و كسي كه بیشترین 
انجام  هند  مطبوعات  آزادي  براي  را  مبارزات 
باكینگهام«  سیلك  »جیمز  او  كرد.  ظهور  داد، 
بعدها در موردش گفت  نهرو«  لعل  كه »جواهر 
زنده  هند  مردم  خاطر  در  همیشه  او  یاد  كه 
 1818 در سال  نگار  روزنامه  این  ماند.  خواهد 
به عنوان سردبیر مجله »وقایع  نامه كلکته« پا به 
هند گذاشت. از ظرافت هاي كار او این بود كه به 
جاي پرخاشگري و حرمت شکني به نقد اهمیت 
روزنامه نگاري  رشد  واقعي  مشوق  او  مي داد. 
در هند بود و از دل كارهاي او بعدها نشریات 
متعددي در هند ظهور كردند. پیکار فراگیر براي 
اصالحات اجتماعي از طریق روزنامه نگاري در 
شورش  از  بعد  سال هاي  در  شد.  آغاز  بمبئي 
عمده ترین مضمون  اجتماعي  اصالحات   ،1857
»ماراتي«،  مثل  روزنامه هایي  و  بود  نشریات 
پیشرو  زمینه  این  در  »پرابهاكار«  و  »دیگ« 
بودند. پافشاري این روزنامه ها بر اصالح طلبي 
باعث شد تعدادي از روشنفکران سرشناس هند 
نیز به روزنامه نگاري جذب شوند چون آنها هم 
سرانجام تشخیص دادند مطبوعات مناسب ترین 
است.  مردم  جذب  و  افکار  تبلیغ  براي  وسیله 
این  روزنامه  هاي  قهرمانان  از  یکي  »پاركه« 
البته  دوران است كه به دلیل بي پروایي زیاد و 
شهرت  دشمنانش  قدرت  از  نادرست  ارزیابي 
محاكمه  و  دستگیر  سرانجام  كه  چرا  دارد! 
مي میرد  تبعید  در  پاركه  هرچند  مي شود. 
تالش هاي  به  بي وقفه  روزنامه نگاران  اما 
به  همچنان  و  مي پردازند  خود  اصالحگرایانه 
بیوه زن ها،  ازدواج  ممنوعیت  مانند  مواردي 
افزایش سن ازدواج و نظام طبقاتي هند اعتراض 
مي كنند.كتاب »روزنامه نگاري در هندوستان« با 
روزنامه نگاري  تاریخ  سیر  به  موشکافانه  بیان 
به  كه  امروز  تا  آغاز  از  ـ  هند  پرفراز و نشیب 
عنوان الگویي برجسته از روزنامه نگاري توسعه 

در دنیا مطرح شده است ـ مي پردازد.
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com موسیقی

آموزشگاه موسیقی سارنگ
نوین ـ سنتی

 آموزش انواع سازهای سنتی، كالسيک و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پیانو، گیتار،

 ویولن، ویولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش های غير حرفه ای اشتياق خود را برای فراگيری موسيقی از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقی سارنگ با روشهای علمی در تدريس موسيقی 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بیش از 10 كارشناس موسیقی
یکی از كامل ترین مراكز آموزش موسیقی ایرانی در بریتانیا است.

    ABRSM كالسهای آمادگی جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهای سنتی و پاپ     
دوره های  تخصصی تعلیم آواز و صداسازی  

كلیه تعمیرات ساز هنرجویان در طول مدت آموزش رایگان می باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ی خرید آالت موسیقی 
       )Arts Council  با همکاری (   

دوره سه ماهه ساعتی 20 پوند -  نیم ساعته سه ماهه جلسه ای 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

بازگشت »سلن دیان« 
به صحنه

سلن دیان می تواند هم وظایف مادری خود را انجام 
دهد و هم به فعالیتهای حرفه ای اش بپردازد.

از  كه  ساله   43 خواننده  این  نیوز،  اسکای  از  نقل  به   
رنه  نام  به  ساله  ده  پسر  یك  آنجلیل  رنه  همسرش 
و  ادی  نامهای  با  ماهه   5 دوقلوی  فرزند  دو  و  چارلز 
نلسون دارد ، بعد از تولد اولین فرزندش می خواست 
با  مادر  یك  حاال  اما  دهد  انصراف  خوانندگی  كار  از 
تجربه است ، چند ماه بعد از به دنیا آوردن دو قلوها 
پیش  از  بیش  و  بازگشته  ای خود  فعالیتهای حرفه  به 

ازهنرنمایی روی صحنه لذت می برد.
او گفت:" صادقانه بگویم ، بعد از بدنیا آمدن رنه چارلز 
كه  حاال  اما  بگذارم  كنار  را  خوانندگی  خواستم  می 
تجربه زیادی دارم و دقیقا" می دانم بعنوان مادر چه 
وظایفی دارم ، مطمئنم كه می توانم همه چیز را باهم 
داشته باشم."آواز خواندن بعنوان یك مادر ، بیشتر از 

هر چیز دیگری برای من لذت بخش است.
در  كه  است  معتقد  تایتانیك  فیلم  آهنگ موفق  خواننده 

حال حاضر بهتر از همیشه آهنگ می خواند.
در  اكنون  خواننده  یك  بعنوان  كنم  می  فکر  گفت:"  او 
هیچ  مادر  یك  عنوان  به  و  دارم  قرار  خود  اوج  نقطه 
ام.  نبوده  خوشحال  و  خوشبخت  حاال  اندازه  به  وقت 
من مجبور نیستم این دو مسئولیت را با هم انجام بدهم 

بلکه دوست دارم هم مادر باشم و هم خواننده."
" می دانم كه تا ابد نمی توانم آواز بخوانم اما تا زمانی 

كه بتوانم به این كار ادامه خواهم داد."

خانه »مایکل بابل« سرقت شد
بود  ازدواج  مراسم  انجام  درحال  بابل  مایکل  هنگامی 
، خانه او سرقت شد. به نقل از اسکای نیوز، خواننده 
در  گذشته  ماه   “ ام  ندیده  را  تو  هنوز  موفق”  آهنگ 
بوئنوس آیرس با لوئیسانا الپیالتو ، بازیگر آرژانتینی 
، ازدواج كرد اما هنگامی كه آنها در حال اجرای مراسم 
سنتی ازدواج بودند ، سارقان از خانه آنها كه در همان 

نزدیکی واقع شده بود ، دزدی كردند.

بنا به گزارش وب سایت تی ام زد ، سارقان دزدگیرهای 
روی  و  اند  انداخته  كار  از  را  جوان  زوج  این  خانه 
دلیل  همین  به  اند  پوشانده  را  بسته  مدار  دوربینهای 
هنوز معلوم نیست دقیقا” چه چیزهایی به سرقت رفته 

است و چه آسیبهایی به خانه آنها وارد شده است.
به  منزلش  سرقت  خبر  شنیدن  از  بعد  لوئیسانا   “
این موضوع  دهم  نمی  اجازه  گفت:”  محلی  خبرنگاران 

بهترین و شادترین روز زندگی مرا خراب كند.”
مایکل بابل ، خواننده متولد كانادا ، اعالم كرد كه قصد 
دارد یك مراسم عروسی دیگر در شهر ونکوور برگزار 
آرژانتین  در  عروسی  مراسم  یك  گفت:”ما  .او  كند 
برگزار كردیم تا خانواده نزدیك همسرم بتوانند در آن 
شركت كنند . یك مراسم دیگر هم در ونکوور برگزار 

خواهیم كرد.”
این خواننده 35 ساله به شوخی گفت:”ما قرار بود در 
تاریخ 29 آوریل مراسم عروسی خود را برگزار كنیم 
اما تاریخ ازدواجمان را تغییر دادیم تا مراسم عروسی 
ما  مراسم  الشعاع  تحت  میدلتون  كیت  و  ویلیام  پرنس 
مراسم  بود  قرار  داد:”  توضیح  نگیرد.”مایکل  قرار 
فکركردم  اما  كنیم  برگزار  آوریل   29 در  را  عروسی 
شاید هیچ كدام از رسانه ها در این تاریخ به ما توجهی 

نکنند .”

»بیانسه نولز« از پدرش جدا شد
مدیر  دیگر  پدرش  كه  كرد  اعالم  پیش  چندی  بیانسه 
برنامه های او نخواهد بود و متئو نولز معتقد است كه 

این تصمیم دخترش نشان دهنده بزرگ شدن اوست.
پرس  اسوشیتد  با  مصاحبه  در  شنبه  سه  روز  نولز   
باهوش  بسیار  بسیار  كارش  زمینه  در  گفت:”بیانسه 
است واكنون كامال” آمادگی دارد كه كنترل برنامهای 

حرفه ای اش را در دست بگیرد.”
شد.  خواهد  ساله   30 زودی  به  و  دارد  سال   29 “او 
بخواهد  سن  این  در  او  كه  نیست  آور  تعجب  اصال” 

خودش كنترل كارهایش را بعهده بگیرد. “
برنامه  مدیریت  كه  كرد  اعالم  دوشنبه  روز  بیانسه 
زمانی  از  بود.  نخواهد  پدرش  عهده  به  دیگر  او  های 
كه بیانسه عضو گروه موسیقی دیستینی چایلد بود تا 
وقتی كه به یك سوپر استار تبدیل شد ، همیشه پدرش 

برنامه های او را كنترل و مدیریت می كرد .
این خواننده برنده جایزه گرمی مشخص نکرد كه چه 
كسی بعد از او مدیریت برنامه هایش را برعهده خواهد 
داشت اما پدرش گفت امیدوار است كسی كه جایگزین 

او می شود باعث موفقیتهای بیشتر بیانسه شود.
از  یکی  اكنون  هم  بیانسه  كنم  می  احساس  “من 
خوانندگان طراز اول دنیا محسوب می شود و من به 
عنوان پدر و مدیر برنامه های او احساس خیلی خوبی 

دارم.”
مدیریت  كه  كرد  آوری  یاد  صحبتهایش  طول  در  او 
گروه دیستینی چایلد هنوز هم به عهده او است و میشل 
ویلیامز ، كلی رولند و بیانسه ، اعضای سابق این گروه 
كه چند سال پیش رسما” بازنشته شدند ، ممکن است 
یك  با هم  و  كنار هم جمع شوند  در  دوباره  یك روز 

گروه موسیقی تشکیل دهند.
او گفت:” امیدوارم آنها یك روز همه ما را متعجب كنند 

و یك تور مشترك برگزار كنند.”

 استیون تایلر برای من مانند یک برادر است
 جنیفر لوپز كه در شروع فصل جدید "امریکن آیدل " ، به جمع داوران این مسابقه پیوست ، آنقدر با اعضای گروه 

داوران صمیمی شده است كه آنها را مانند خانواده خود می داند.
او گفت:"من حضور در این مسابقه را خیلی دوست دارم . ما اوقات خیلی خوب و خوشی را در كنار هم سپری 

می كنیم. استیون ، رایان و رندی واقعا" جذاب و دوست داشتنی هستند."
"برای اولین بار در زندگی حس می كنم چند برادر دارم. آنها خیلی مراقب من هستند. ما همگی از هم پشتیبانی می 

كنیم و اتحاد خیلی خوبی با هم داریم."
این ستاره 41 ساله كه از همسرش ، مارك آنتونی دو فرزند دوقلوی سه ساله با نامهای مکس و امی دارد ، خودش 

هم قبول دارد كه انجام وظایف مادری و فعالیتهای هنری و حرفی اش بطور همزمان كار خیلی سختی است.
او به روزنامه دیلی ریکورد گفت:" وقتی فرزندی نداشتم هیچ مشکلی نبود و از صبح تا شب كار می كردم اما حاال 
همه چیز تغییر كرده است ، من یك مادر شاغل هستم و باید عالوه بر كارهای خودم ، وظایف مادری خود را هم 
انجام دهم.""برقراری تعادل درست بین وظایف مادری و فعالیتهای كاری خیلی مشکل است. فرزندانم مهمترین 

چیزهای زندگی من هستند."
" در مقایسه با فرزندانم ،همه مسائل دیگر برای من كم اهمیت هستند و من سعی می كنم تا آنجا كه می توانم در 

كنار این دوفرشته كوچك زندگیم باشم ."
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به  ماه  یك  حدود  كه  حالی  در    
برپایی مطرح ترین جشنواره ی سینمایی جهان مانده 
است، گمانه زنی و پیش بینی ها درباره ی فیلم هایی كه 
امکان حضور در این فستیوال اروپایی را خواهند یافت، 

رونق گرفته است.
با  این جشنواره ی معتبر  شصت وچهارمین دوره ی 
ریاست »رابرت دنیرو« چهره ی ماندگار سینمای جهان 
در بخش رقابتی و حضور »امیر كاستاریکا« كارگردان 
مشهور صربستانی در بخش غیررقابتی برپا می شود.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جشنواره ی بین المللی 
»ترنس  كارگردانی  به  زندگی«  »درخت  فیلم  كن،  فیلم 
مالیك« از جمله نخستین آثار راه یافته به كن 64 بوده 

است.
نامزد دریافت نخل طالی جشنواره  فیلم در حالی  این 
كن می شود كه توسط شركت »ایکون فیلمز« تهیه شده 

است.
بازیگرانی چون  كه  فیلم سینمایی »درخت زندگی«  در 
براد پیت، شون پن، كری متچت، جسیکا جاستین و بیل 
پوهلد به ایفای نقش پرداخته اند، نخستین اكران جهانی 

خود را در این فستیوال فرانسوی تجربه خواهد كرد.
چندی پیش مدیر شركت فیلمسازی »آیکون فیلمز« در 
مورد مراحل فنی فیلم سینمایی »درخت زندگی« گفت: 
آن طوالنی  تدوین  بود  زیاد  فیلم  زمان  آنکه  خاطر  به 
شد، ما در نظر داشتیم كه یك ماهه تدوین فیلم را به 
طول  كمی  موارد  برخی  خاطر  به  ولی  برسانیم  پایان 

كشید.
نوامبر  متولد  آمریکا  سینمای  كارگردان  مالیك،  تری   
سینمایی،  كار  دوره  چندین  طول  در  او  است.   1943
فقط یك فیلم كوتاه و چهار فیلم بلند سینمایی ساخته 
است. بسیاری از منتقدان سینما، كارهای او را شاهکار 
و  یزرع  لم  های  زمین  كار  دو  به خصوص  دانند؛  می 
روزهای بهشت. »ترنس مالیك« با فیلم هایی چون »خط 
باریك قرمز« و »روزهای بهشت« به شهرت بین المللی 

رسید.
فیلم »ما یك پاپ داریم« ساخته »نانی مورتی« نیزیکی 
از فیلم هایی است كه در دوره آتی جشنواره كن نمایش 
خواهد یافت، اما مشخص نیست در كدام بخش حضور 
خواهد داشت. این فیلم از روز 15 آوریل در سینماهای 

ایتالیا به روی پرده می رود.
»پائولو سورنتیو«، دیگر كارگردان سرشناس ایتالیایی، 
هم با فیلم »این جا باید جایی باشد« و با حضور »شون 
حضور   2011 كن  جشنوار  در  بسیار  احتمال  به  پن« 

بار  سه  گذشته  دهه  در  كه  سورنتینو  داشت.  خواهد 
نامزد نخل طال بود.

شناخته  فیلمسازان  آثار  از  تعدادی  رسد  می  نظر  به 
تریر«،  فون  »الرسن  داردن«،  »برادران  چون  ای  شده 

ترین  نیز در جدید  »نانی مورتی« و »گاس ون سنت« 
انتخاب و  اروپایی توسط هیات  این فستیوال  دوره ی 
دریافت  نامزد  فیلم  به جمع 20  مدیر جشنواره ی كن 

جایزه ی نخل طالی كن برسد.
گاس ون سنت با »بی قرار« با بازی میا واسیکووسکا 
به نقش نوجوانی رو به مرگ یکی از بخت های اصلی 

حضور در كن است.
»برایان گرازر«، »ران هاوارد« و »برینس هاوارد« این 
پروژه را تهیه كرده اند .طرح ساخت فیلمی بر اساس 
هاوارد  برینس  كه  گرفت  آنجا شکل  از  نمایشنامه  یك 
به  را  پروژه  این  نیویورك  دانشگاه  در  لو  جیسون  و 
صورت نمایشنامه اجرا كردند و بر این اساس تصمیم 
تبدیل  اساس  همین  بر  ای  نامه  فیلم  به  آنرا  تا  گرفتند 

كنند.
برینس این طرح را به پدر خود »ران هاوارد « پیشنهاد 

می كند و او گاس ون سنت را پیشنهاد می كند.
ون سنت در سال گذشته با ساخت فیلم »میلك« كه در 
مورد گرایشات همجنسگرایانه یك عضو سابق كنگره 
آمریکا بود واكنش های متفاوتی را در سراسر جهان 
برانگیخت. عده ای كه با موارد اخالقی مطرح شده در 
فیلم مخالف بودند با نوشت مطالب گوناگون سعی در 
عدم به نمایش در آمدن آن در جشنواره های جهانی 

داشتند .
از  پس  ژانویه   28 را  قرار«  »بی  فیلم  بود  قرار  سونی 
جشنواره ساندنس اكران كند، اما تاریخ نمایش فیلم را 

به تعویق انداخت.
لوك و ژان پی یر داردن برادران فیلمساز بلژیکی امکان 
دارد با درام »بچه ای با دوچرخه« با بازی سسیل دو 

فرانس سومین نخل طالی خود را دریافت كنند.
جنجالی  فیلم  با   2009 سال  كه  دانماركی  تریر  فون 
احتماال  بار  این  داشت،  حضور  كن  در  مسیح«  »ضد 
فیلمساز صاحب سبك  با درام علمی الرس فون تریر 
سینمای دانماركی دراین فستیوال اروپایی حضور می 
با  را  جدیدش  فیلم  ساخت  پیش  تریرچندی  فون  یابد، 
حضور بازیگرانی چون »كریستین داسنت«، » شارلوت 

گینسبورگ« و »كیفیرسوترلند« آغاز كرد.
با عنوان » مالیخولیا« یك درام روانشناسانه  فیلم  این 

است.

شارلوت دامپلینگ، جان هورت، الکساندر اسکار گارد، 
كایر،  و  یود  كریستنسن،  جسپر  گارد،  اسکار  استیلن 
كامرون اسپور و برادی كوربت فهرست بازیگران این 

پروژه سینمایی را تشکیل می دهند.
الرنس فون تریر در كنفرانس خبری كه چندی پیش با 
موضوع معرفی فیلم جدیدش برگزار شد، كار جدیدش 
را یك اثر روانشناسانه با روایتی از یك واقعه ناگوار و 
فاجعه آمیز خواند و تأكید كرد مالیخولیا پایان خوشی 

نخواهد داشت.
فیلمنامه  پیرنگ اصلی  اشاره كرد،  ادامه  در  تریه  فون 
درباره سیاره ای ناشناخته است كه به شکلی غیرطبیعی 
به كره زمین نزدیك می شود و این امر منجر به بروز 

اختالالت روانی نزد چند شخصیت می شود.
فون تریه فیلم جدیدش مالیخولیا را یك اثر زیبا درباره 

پایان جهان خواند.
 2011 سال  ژوئن  در  عمومی  اكران  برای  فیلم  این 

میالدی آغاز می شود.
نگارش  به  تریه  فون  خود  توسط  مالیخولیا  فیلمنامه 
پامتا  و  زنتر  فیلمسازی  های  شركت  و  است  درآمده 
لوئیز و لوئیز وست تهیه كنندگی این اثر روانشناسانه 

را برعهده گرفته اند.
هوی  با  تریه«  فون  »الرس  پیش  دوسال  هرچند 
»ضد  فیلمش  جدیدترین  ازتماشای  پس  تماشاچیان 
مسیح« در بخش مسابقه جشنواره سینمایی كن روبه 
رو شد، اما یکی از آن نابغه های تاریخ سینما محسوب 

می شود.
بخشی  كه  بوده  برخوردار  توانایی  این  از  همیشه  او 
از تماشاگران را كامال در صف مقابل خود قرار دهد 
و بخشی را به ستایش و تحسین خود وادارد. او می 
باید همچون ریگی در كفش شما  گوید یك فیلم خوب 

را اذیت كند .
در  »رقصنده  فیلم  با   2000 درسال  تریر«  فون   «
تاریکی« نخل طالی كن را گرفت و آثار معروفی چون 
»عنصر جنایت«، »اروپا«، »شکستن امواج«، »داگویل« و 

»مندرلی« از دیگر ساخته های او هستند.
»این جا باید باشد« پائولو سورنتینو با بازی شون پن 
ایتالیا در  و فرانسس مکدارمند می تواند دیگر نماینده 

كن باشد.
»ما باید درمورد كوین صحبت كنیم« به كارگردانی لین 
رمسی با بازی تیلدا سوئینتن و جان سی. رایلی گزینه 
اقتباس  است.   2011 كن  برای  بریتانیا  سینمای  اصلی 
آبی  »دریایی  و  بادگیر«  های  »بلندی  از  آرنولد  آندرا 
جشنواره  در  حضور  بخت  هم  دیویس  ترنس  عمیق« 

را دارند.
ساخته  ترین  تازه  »عشق«  درمورد  تردیدها  بیشترین 
میشائل هانکه است كه فیلمساز اتریشی در آن بار دیگر 
می  همکاری  پیانو«  »معلم  فیلم  ستاره  هوپر  ایزابل  با 
»روبان  با  مقایسه  در  پروژه  این  شود  می  گفته  كند. 
سفید«، فیلم برنده نخل طالی كن 2009، سبك تر است. 
هانکه »عشق« را از ماه فوریه كلید زده و فیلمبرداری 
»عشق«  شاید  توصیف  این  با  كشید.  تولید  روز   40

هانکه هم تا موعد مقرر آماده شود.
فیلم  اعظم«  »استادان  كه  است  قطعی  تقریبا  مقابل،  در 
رزمی وونگ كار وای كه خیلی ها در انتظار دیدن آن 

هستند، تا آخر سال میالدی آماده نمی شود.
به  نظر می رسد  به  بعید  كه  دیگر هم هستند  فیلم  دو 
خطرناك«  روش  »یك  درام  برسند:   64 كن  جشنواره 
دیوید كراننبرگ كه قرار بود در دوره اخیر جشنواره 
برلین روی پرده برود و »پوستی كه در آن زندگی می 
اسپانیا  در  سپتامبر  دوم  از  كه  آلمودوار  پدرو  كنیم« 

اكران می شود.
یك روش خطرناك كراننبرگ با حضور بازیگرانی چون 
»ویگو مورینتس« و »كایرا نایتلی«محصول كشورهای 
و  توماس«  »جرمی  توسط  و  است  آمریکا  و  كانادا 

»مارتی كاتز« تهیه و تولید شده است.
این فیلم با قرار داد مالی 1/6 میلیون دالری شركت »او 

ام دی سی«، مقابل دوربین رفته است.
به  توان  می   » خطرناك  شیوه   « بازیگران  دیگر  از 
و  والتز«  »كریستف  »ساراپولی«،  چون  بازیگرانی 

»نورمن جویسون« اشاره كرد.
سه  در  »كراننبرگ«  فیلم  اولین  خطرناك«  »شیوه  فیلم 

سال اخیر خواهد بود.
در این فیلم كه براساس نمایش نامه ای از »كریستوفر 
شد  خواهد  ساخته  درمان«  طول   « نام  به  هامپتون« 
كارل  و  فروید  زیگموند  میان  دوستی  باموضوع  و 

گوستاو یونگ به تصویر كشیده می شود.
خواهد  بازی  را  روانی  بیمار  یك  نقش  نایتلی«  »كایرا 
ترین  بزرگ  بخش  الهام  شود  می  گفته  كه  كرد 
كشفیات»زیگموند فروید« و »كارل گوستاویانگ« بوده 

است.
شركت »او ام دی سی« از سال 2005 تاكنون تهیه و 
تولید بیش از یکصد پروژه را در برنامه كاری اش به 
ثبت رسانده است و از جمله مهم ترین آنها می توان 
به »كازنیوجك« با بازی »كوین اسپیسی«، »فرمان بر« 

ساخته ی »وینسترو ناتالی« اشاره كرد.
كه  برلین  جشنواره  ای  نقره  خرس  برنده  كراننبرگ 
است  فیلم »شیوه خطرناك«  اكنون درحال ساخت  هم 
از رمان  اقتباس سینمایی  از آن دو  دارد پس  و قصد 
ماتاریس«  »دایره  و  دلیلو«  »دون  نوشته  های »جهان« 

انجام دهد.
پروژه  برای  دارد  نظر  در  كراننبرگ«  »دیوید  همچنین 
باال  میز  از  »وقتی  رمان  از  اقتباس  با  خود،  آتی  فیلم 
می رفت« نوشته »جاناتان لتم«، آن را به دنیای سینما 

بیاورد.
فیلمی كه »كراننبرگ« به دنبال ساخت آن است، داستان 
خالء  یك  در  را  اش  عالقه  مورد  زن  كه  است  مردی 

بدون شکل از دست می دهد.
پروژه فیلم »پوستی كه در آن زندگی می كنیم« كه از 
اوت مقابل دوریبن رفته بود، چندی پیش پایان یافت تا 
با انجام مراحل پس از تولید، جدیدترین فیلم »آلمادوار« 

از ماه سپتامبر به سینماهای اسپانیا برود.
این پروژه با بودجه ای در حدود 13 میلیون دالر در 
گونه آثار تریلر تهیه و تولید شده و براساس فیلم نامه 
ای از »آلمادوار« و با نگاهی به داستان » رطیل« نوشته 
منتشر   1999 سال  در  كه  فرانسوی  ژانکوئه«  »تیری 

شد، ساخته شده است.
در  »زورو«  چون  آثاری  بازیگر  باندراس«  »آنتونیو 
این فیلم در نقش یك جراح پالستیك ظاهر شده است. 
دهه  دو  حدود  به  سینماگر  دو  این  همکاری  آخرین 
گذشته بازمی گردد كه در فیلم »مرا حبس كن، مرا آزاد 
كن« و پس از آن در فیلم »زنان در آستانه فروپاشی 

عصبی« با یکدیگر همکاری كردند.
به  را  جراحی  دكتر  زندگی  ترسناك  قصه  فیلم  این 
مردانی  از  جویی  انتقام  درصدد  كه  كشد  می  تصویر 
قرار  جنسی  استفاده  مورد سوء  را  دخترش  كه  است 

داده اند.
فیلم  اولین  ساخت  از  پس  ساله   62 آلمادوار«  »پدرو 
تجاری اش در دهه 80 تا به حال بیش از 30 فیلم را 

كارگردانی و تهیه كنندگی كرده است.
وی در سال 1999 برای فیلم » همه چیز درباره مادرم« 
، جایزه بهترین كارگردانی جشنواره كن را گرفت. در 
سال 2003 برای فیلم »با او حرف بزن « جایزه اسکار 
بهترین فیلم نامه اصلی را از آن خود كرد كه البته نامزد 

بهترین كارگردانی هم بود.
و  بافتا  جایزه  وی  فیلم،  همین  برای  و  همین سال  در 
بخش  در  آرژانتین  سینمایی  منتقدین  انجمن  جایزه 

بهترین فیلم خارجی به دست آورد.
برونو دومون، كریستوف اونور، آندره تشینه، مرجانه 
ساتراپی و ونسان پارونو از جمله فیلمسازان فرانسوی 
هستند كه می توانند با تازه ترین ساخته های خود در 

كن حضور داشته باشند.
»تی یری فرمو« مدیر جشنواره ی بین المللی فیلم كن 
قرار است 14 آوریل ) 25 فروردین ماه( لیست نهایی 
آثار  چنین  هم  غیررقابتی،  و  رقابتی  بخش  های  فیلم 
پذیرفته شده برای بخش های سینه فونداسیون و آثار 

كوتاه را اعالم كند.
به  اسکار  جایزه  برنده  فرانسوی  فیلمساز  گوندری 
فیلم كوتاه و »سینه  داوران بخش  عنوان رئیس هیات 

فوندانسیون« در جشنواره حاضر می شود.
در  اخیرا  كه  سبز«  »زنبور  فیلم  بازیگر  گوندری 
 2005 سال  در  درآمد،  نمایش  به  جهان  سینماهای 
با  همراه  را  اوریژینال  فیلمنامه  بهترین  اسکار  جایزه 
چارلی كافمن و پیر بیسموس برای فیلم درخشش ابدی 

یك ذهن پاك به دست آورد.
سال گذشته مستند بلند »خار در قلب« گوندری در یك 

نمایش ویژه در جشنواره كن بر پرده رفت.
فیلم »خط باریك قرمز« در »27 می« اكران بین المللی 
خود را آغاز می كند، اما پیش از آن در معرض تماشای 

مخاطبان فستیوال كن قرار می گیرد.

سینما
64امین جشنواره کن؛

نخل طالی امسال به
 چه کسی می رسد؟
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ویل اسمیت و پسرش بار دیگر 
همبازی می شوند

جیدن اسمیت قرار است در فیلمی علمی تخیلی به كارگردانی ام نایت. 
شیاماالن مقابل پدرش ویل اسمیت نقش آفرینی كند.

 این پروژه فعال بی نام را استودیو كلمبیا پیکچرز به تهیه كنندگی اسمیت 
و شیاماالن همین طور جیمز السیته، جادا پینکت اسمیت )همسر ویل 
اسمیت( و كن استوویتس از شركت »اووربروك اینترتینمنت« می سازد.

خبر همکاری شیاماالن و اسمیت اولین بار اكتبر پارسال منتشر شد. 
داستان  داشت.  نام  زمین«  از  پس  سال  »هزار  پروژه  این  زمان  آن 
فیلم 1000 سال آینده اتفاق می  افتد و درباره پسر جوانی است كه در 
»زمین« متروك و گاهی ترسناك پرسه می زند تا خودش و پدرش را 

كه پس از غرق شدن كشتی شان او را گم كرده، نجات بدهد.

هند  متولد  كه  نوشته اند. شیاماالن  ویتا  و گری  را شیاماالن  فیلمنامه 
بازی  با  ترسناك  تخیلی  علمی  فیلم  یك  »فرصت ساختن  گفت:  است، 

جیدن و ویل اسمیت برای من مثل یك رویاست.«

او كارگردان فیلم هایی چون »حس ششم«، »شکست ناپذیر«، »نشانه ها«، 
اسکار  نامزد  ششم«  »حس  برای  و  است  »اتفاق«  و  آب«  در  »بانو 
»آخرین  فیلم  پارسال  ساله   40 شیاماالن  شد.  فیلمنامه  و  كارگردانی 

مامور كنترل هوا« را روی پرده سینماها داشت.   
جیدن اسمیت اولین بار سال 2006 در فیلم »در جستجوی خوشبختی« 
در كنار پدرش نقش آفرینی كرد. »روزی كه زمین از حركت ایستاد« و 

»كاراته كید« از دیگر فیلم های اوست.

ویل اسمیت برای فیلم های »علی« و »در جستجوی خوشبختی« نامزد 
اسکار بود. او فیلم های »مردان سیاهپوش«، »روز استقالل«، »افسانه 
بگر ونس«، »من، روبات«، »هیچ«، »من افسانه هستم«، »هنکاك« و »هفت 

پوند« را در كارنامه دارد.
هالیوود ریپورتر / 4 آوریل

سینما
ایشتوان ژابو رئیس داوران 
جشنواره کارلووی واری شد

داوران  ماه ژوئیه ریاست هیئت  فیلمساز مجارستانی 
كارلووی  فیلم  بین المللی  جشنواره  ششمین  و  چهل 

واری در جمهوری چك را به عهده دارد.
به گزارش خبرآنالین، كارل اوچ مدیر هنری جشنواره 
فیلم  نمایش  از  پس  سال   9« گفت:  واری،  كارلووی 
به  ژابو  ایشتوان   ،37 دوره  در جشنواره  »جانبداری« 
حد  این  تا  فیلمسازی  اینکه  از  برمی گردد.  جشنواره 
عهده  به  را  داوران  هیئت  ریاست  افسانه ای  و  متمایز 

دارد،  بسیار هیجان زده هستیم.« 

برنده  »مفیستو«  فیلم  برای   1982 در  ساله   71 ژابو 
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد و برای همین 
جایزه  و  فیلمنامه  بهترین  جایزه   1981 سال  در  فیلم 
با  نیز   1985 در  او  برد.  كن  از جشنواره  را  فیپرشی 
فیلم »سرهنگ ردل« جایزه ویژه داوران كن را گرفت.   
ژابو همچنین در 1980 برای فیلم »اعتماد« برنده جایزه 
خرس نقره ای بهترین كارگردان از جشنواره برلین شد 
و در 1992 با »امای شیرین، بوبه عزیز« جایزه ویژه 

هیئت داوران برلیناله را دریافت كرد.
دیگر  از  بودن«  »جولیا  و  شاین«  »سان  »هانوسن«، 
فیلم های اوست. ژابو فیلم »در« با بازی هلن میرن را 

در مرحله پس از تولید دارد.
كارلووی  فیلم  بین المللی  جشنواره  ششمین  و  چهل 
واری اول تا نهم ژوئیه )10 تا 18 تیر( برگزار می شود. 
اولین دوره كارلووی واری سال 1946 برگزار شد و 
همین  دنیا  قدیمی ترین جشنواره های سینمایی  از  یکی 
طور مهمترین جشنواره درجه الف در اروپای مركزی 
و شرقی است. از كارلووی واری به عنوان یکی از پنج 

جشنواره سینمایی مهم دنیا یاد می شود.
فردین  نمی دانی« ساخته  كه  پارسال »چیزهایی هست 
داوران  هیئت  سوی  از  ایران  از  صاحب الزمانی 
به  »تینار«  مستند  و  شد  تقدیر  رسمی  مسابقه  بخش 
كارگردانی مهدی منیری هم در بخش مسابقه فیلم های 
مستند مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. »اوریون« 
به كارگردانی علی زمانی عصمتی نیز برنده جایزه نتپك 

)شبکه ارتقاء سینمای آسیا( شد. 
اسکرین دیلی / 6 آوریل

فیلمنامه نویس برنده اسکار 
سراغ روم باستان می رود

 

رابرت تاونی فیلمنامه نویس برنده اسکار برای فیلم »محله چینی ها« با اقتباسی 
از رمان تاریخی و پرفروش »پمپئی« نوشته رابرت هریس به تلویزیون می رود.

اینکه  با  و  دارد  برعهده  را  كوتاه  سریال  این  تولید  سونی  كمپانی  تلویزیون 
ساخت سریال شروع نشده حق پخش آن به آلمان و بریتانیا فروخته شده است.

رمان »پمپئی« سال 2003 منتشر و به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این كتاب 
داستان مهندس جوانی اهل روم است كه زندگی اش با فوران آتشفشان وزوو 

به هم می ریزد.
رابرت تاونی درمورد این رمان گفت: »به نظرم همه ما خیال زندگی در گذشته 
را در ذهن داریم و »پمپئی« به شکلی خاص به شما فرصت می دهد در این خیال 

غرق شوید.«
او افزود: »رمان هریس داستانی جذاب با اشاره به دنیای معاصر روایت می كند. 
اگر دلتان می خواهد بدانید زندگی در گذشته چطور بوده است »پمپئی« بهترین 

تصویر را ارئه می دهد.«
گفت:  است،  پروژه  این  تولید  مدیر  كه  »گالدیاتور«  كارگردان  اسکات  ریدلی 
»تاونی دید بصری ویژه خود را در این پروژه تزریق می كند. اقتباس او اتفاقی 

در دنیای تلویزیون خواهد بود.«
چهار سال پیش قرار بود رومن پوالنسکی اقتباس تلویزیونی از »پمپئی« بسازد. 
او به همراه هریس كار روی فیلمنامه را شروع كرد، اما به دلیل اعتصاب اعضای 

انجمن نویسندگان غرب آمریکا از پروژه انصراف داد.
فیلم  سپس  داشت  همکاری  تاونی  با  چینی ها«  »محله  فیلم  در  كه  پوالنسکی 
»نویسنده پشت پرده« را براساس رمانی دیگر از هریس كارگردانی كرد. هریس 

نویسنده رمان »سکوت بره ها« و دنباله های آن نیز هست.
»پمپئی« در ادامه عالقه روزافزون شبکه های تلویزیونی به ساخت سریال های 
شبکه  حاضر  حال  در  می شود.  ساخته  محبوب  رمان های  براساس  تاریخی 
اچ بی او با »بازی تاج و تخت« و دنباله »ستون های زمین« به نام »دنیای بدون 
»خاندان  با  شوتایم  شبکه  است(،  مجموعه  دو  هر  مدیرتولید  )اسکات  انتها« 
رقابتی  در  را  تاریخی خود  »كاملوت« سریال های  با  استارز  بورجا« و شبکه 

شدید روی آنتن فرستاده اند.
رابرت تاونی برای فیلمنامه »آخرین جزئیات«، »شامپو« و »گری استوك: افسانه 

تارزان، ارباب میمون ها« نامزد اسکار بوده است.
ورایتی / 4 آوریل

»مگ رایان« هم کارگردان 
سینما می شود

بنا بر اعالم كامینگ سون، فیلمنامه این اثر توسط »آنه 
مردیت« در قالب كمدی درام كارگردانی خواهد شد.

مگ رایان در این فیلم به عنوان بازیگر حضور نخواهد 
داشت.

مردیت نگارش آثاری چون »حال بچه ها خوب است « 
را در كارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.گر چه 
او خودش را به عنوان یك بازیگر دراماتیك ثابت كرده 
است ، اما عمال نقش های اثر گذار خود را در قالبهای 
،او  است  داده  ارائه   90 تا   80 سالهای  رمانتیك  كمدی 
كارش را با تلویزیون آغاز كرد اما با اجرای عالی اش 
در كمدی موفق 1989 وقتی هری سالی را مالقات كرد 

به محبوبیت رسید.
و مشهور  ثروتمند  نام  با  را  فیلم سینمایی خود  اولین 
بازی كرد در این فیلم كه محصول 1981 كه آخریت اثر 
كندیس  دختر  نقش  ،رایان  بود  كیوكركارگردان  جورج 

برگن را ایفا كرد و آنقدر خوب ظاهر شد كه كارگردان 
مدعی شد می تواند نقش طوالنی تری را با خیالی راحت 

به او بسپارد.
اما این رابطه عاشقانه در خارج از عالم سینما به واقعیت 
)D.O.A( در سال  در  بازی  آن دومین  و  بود  پیوسته 
ماندگار  نقش  رایان   1989 در  كنند  می  ازداج   1991
سلی آلبرت را در كمدی رمانتیك وقتی هری سالی را 
مالقات كرد ایفا می كند ، فیلم ساخته راب راینر بود و 
به موفقیت عظیمی دست پیدا كرد . در ادامه همین سال، 
بازی  را   De versus Valcano فیلم  هنکس  تام  مقابل 
مثبت  نقدهای  و  تجاری  موفقیت  فیلم  گرچه  و  كند  می 
فراوانی به دست می آورد اما ثابت می كند كه این اصال 
همکاری متقابل رایان و هنکس است كه در سینما خوب 

جواب می دهد.
ظاهر  هنکس  با  كاری  در  دوباره  رایان  آنکه  از  پیش 
شود در یك درام ضعیف به نقش همسر موزیسین جیم 
 Thedors فیلم  در  اعتیاد دچار شده  به  كه  موریسون 
ساخته الیور استون بازی می كند و به خاطر این اجرای 
خود نقدهای مثبتی را نصیب می برد و نشان می دهد 
كه می تواند نقش هایی به دور از فضای كمدی را هم 

ایفا كند. او این تجربه را در كار سیاه گوشت و استخوان 
)93( نیز تکرار كرد و به خاطرش توانست مورد تحسین 
واقع شود، اگر چه حضورش مقابل شوهرش كواید در 
سال  همان  نیامد.  خوش  تماشاگران  مذاق  به  فیلم  این 
رایان دوباره به فضای كمدی رمانتیك بازگشت و مقابل 
تام هنکس در تجربه مشترك دیگری به نام بی خوابی 

در سیاتل بازی كرد.
برای این نقش نامزد دریافت جایزه گلدن كلوب و پس از 
آن در كمدی رمانتیك دیگری به نام آی كیو ظاهر شد . 
سال 94 همراه بود با نقش های كمدی رمانتیك بیشتری 
، او آن سال در بازگرداندن به نقش همسررابرت داونی 
دروقتی  بازی  همزمان  و  كند  می  نقش  ایفای  جونیور 
آن  در  كه  پذیرد.  می  نیز  دارد  دوست  را  ،زنی  مردی 
نقش یك الکلی را ایفا می كرد. او در چرخش اساسی در 
1996 به نقش یك ارتشی در زیر آتش بازی می كند كه 

آن نیز با استقبال روبرو می شود .
و  گرفته  قرار  تام هنکس  مقابل  دوباره  رایان سال 98 
كمدی  یك  پردازد.فیلم  می  دادی  نامه  تو  در  بازی  به 
آمیز  به حیطه موفقیت  را  رایان  كه  بود  دیگر  رمانتیك 
گذشته باز می گرداند و هم منتقدین و هم تماشاگران 

را  موفق  بسیار  نقشس  سال  همان  پسندند.  می  را  آن 
مقابل نیکالس كیج در درام شهر فرشتگان ایفا می كند 
ولی هر چقدر این كار به دل تماشاگران می نشیند نقش 
بعدی او در قاراشمیش به عنوان یك رقصنده تحسینی 
بر نمی انگیزد. سال 2000 با بازگشت رایان به عرصه 
كیتون  دایان  كارو  لیزا  با  همراه  كه  بود  همراه  كمدی 
در hanging up آن را به نمایش می گذارد و همچنین 

تریلر روح گمشده را نیز بازی می كند.

وپی  چون  بزرگانی  از  تیمی  همراه  به   2002 سال  در 
در  هانتر  هالی  و  گار  تری  لین،و  ،دایان  گلدربرگ 
روزانا  توسط  و  كرده  بازی  را  ویگز  دبرا  جستجوی 
كنارگیری  مدتی  از  پس  بود.  كارگردانی شده  آركوئت 
از سینما در لبه به صحنه باز می گردد. تریلری كه در 
جشنواره فیلم تورنتو مورد تحسین واقع می شود. از 
آخرین كارهای او می توان به جکی كالین اشاره كرد كه 
یك زن میشیگانی است كه مدیر موفق بوكس می شود. 

فیلم برداشتی از یك ماجرای واقعی است
و  ،كیت  فرانسوی  ،بوسه  ها  فرشته  شهر   ، گان  تاپ 

لیوپولد،معتاد عشق از دیگر فیلم های مگ رایان است.



جمعه 19 فروردین ماه 1390   -  شماره 192هفته نامه پرشین16

info@persianweekly.co.uk

فرار از زندان با
 ارسال فکس

مسئله  یك  مدرن  زندان  یك  از  كردن  فرار 
فراري  چنین  دوباره  دادن  ترتیب  اما  است 
درست  این  است.  متفاوت  كامال  مورد  یك 
انجام  كه مردي 57 ساله  است  كاري  همان 
داده و هر دو بار با یك روش تکراري موفق 
اسپانیا  پلیس  است.  شده  زندان  از  فرار  به 
روز دو شنبه با شرمندگي اعالم كرد كه یك 
مرد با ارسال نامه آزادي از طریق دستگاه 
فکس دادگاهي در این كشور موفق شد براي 
بار دوم از زندان فرار كند. »خوزه كارلوس 
دل  لورنزو  »سن  اهل  كه  ساله   57 سرنا« 
است،  پایتخت  مادرید  در شمال  اسکوریال« 
اسپانیا  پلیس  ماموران  توسط  گذشته  روز 
پلیس  گزارش  اساس  بر  شد.  دستگیر 
»مادرید«، در ماه دسامبر این مرد در حالي 
كه منتظر برگزاري جلسه رسیدگي به اتهامش 
بود، در كمال ناباوري هیات منصفه و قاضي 
آزاد شد، به طوري كه در زمان رسیدگي به 
دل  »آرگاندا  منطقه  دادگاه  از  فکسي  پرونده  
ري« مبني بر بي گناهي وي به دست مقامات 
این  اساس  بر  كردند.  آزاد  را  او  و  رسید 
گزارش مقامات پلیس تالش فراوان به خرج 
دادند تا شماره تلفني را كه این فکس از آن 
ارسال شده بود، بیابند و در نهایت به تلفن 
و فکس دادگاه دست یافتند. آنها چندین بار 
تالش كردند تا با شماره تلفن تماس بگیرند 
اما تمام تماس هایشان بي پاسخ ماند تا اینکه 
تایید  متهم  آزادي  قرار  و  ارسال  دوم  فکس 
با  اكتبر  ماه  در  بار  اولین  وي  شد.همچنین 
از  بود،  موفق شده  روش  همین  از  استفاده 
زندان بگریزد. هر دو تماس از طرف همسر 
این مرد فراري از منطقه اي در شمال اسپانیا 
صورت گرفته و پلیس به دنبال یافتن نشاني 
این خانم است. با این حال، »سرنا« به اتهام 
فکس  ارسال  و  پلیس  ماموران  دادن  فریب 

آزادي دستگیر و روانه زندان شد. 

هري پاتر دیجیتالي
جي. كي. رولینگ نویسنده مجموعه كتاب هاي 
با چاپ دیجیتالي  تا مدت ها  پاتر« كه  »هري 
آثارش مخالف بود، اعالم كرد با تبدیل این 
مشکلي  الکترونیکي  كتاب هاي  به  هفت گانه 
ندارد. به احتمال زیاد دو شركت »آي پد« و 
»كیندل« مراحل كار چاپ دیجیتالي كتاب هاي 

هري پاتر را برعهده مي گیرند. 
فروش  از  رولینگ  درآمد  مي شود  پیش بیني 
بر  افزون  به  آثارش  الکترونیکي  نسخه هاي 

100 میلیون پوند برسد. 
به نظر مي رسد این مبلغ ركورد فروش قبلي 
این نویسنده بریتانیایي را تغییر دهد. درآمد 
كپي رایت  حق  و  كتاب ها  فروش  از  رولینگ 
آنها براي ساختن فیلم 620 میلیون پوند بود. 
باره  این  در  برانچ«  »بوك  سایت  سردبیر 
چاپ  حقوق  اگر  نمي كنم  »تعجب  مي گوید: 
این كتاب هاي دیجیتالي به قیمت 100 میلیون 
پوند فروخته شود. متخصصین معتقدند این 
به  دیجیتالي  چاپ  دنیاي  در  انقالبي  حركت 
وجود مي آورد و فروش كتاب هاي دیجیتالي 
 » مي برد.  اوج  به  را  »كیندل«  و  »آي-پد« 
و  مستمر  فعالیت  بر  نیز  رولینگ  سخنگوي 
پیگیر براي حاضر شدن كتاب هاي هري پاتر 
آي- و  آي- پد  براي  الکترونیکي  به صورت 

 بوك ها تاكید كرده و از آماده سازي آنها در 
آینده نزدیك خبر داده است. 

فانتزي  رمان هاي  مجموعه  نام  پاتر«  »هري 
است كه در آن ماجراهاي جادوگر نوجواني 
رون  دوستانش  همراه  به  هري پاتر  به نام 
كه  مي شود  نقل  گرنجر  هرمیون  و  ویزلي 
و  خرافات  مدرسه  دانش آموزان  از  سه  هر 

داستان ها  این  هستند.  هاگوارتز  جادوگري 
روایت كننده مبارزه بین خیر و شر و جدال 

هري پاتر و یارانش با جادوگران بد است. 
پرفروش ترین  از  پاتر«  »هري  كتاب هاي 
كتاب هاي تاریخ بشر بوده اند. در سال 2007، 
را  »رولینگ«  ثروت  میزان  تایمز«  »ساندي 
454 میلیون پوند دالر تخمین زد و در بین 
انگلیس، »رولینگ« را در  ثروتمندترین زنان 

رده 13 جدول قرار داد. 

تعویق نمایش فیلم هاي 
خشن در ژاپن

 9 زلزله  و  سونامي  از  هفته  سه  از  بیش 
اینکه شرایط در  با  ریشتري ژاپن گذشته و 
گزارش  وخیم  همچنان  آسیب دیده  مناطق 
كشور  این  اتمي  نیروگاه هاي  و  مي شود 
هستند،  اضطراري  وضعیت  در  آسیا  شرق 
ساكنان بخش هاي دیگر به تدریج به زندگي 
عادي بر مي گردند. آنچه مسلم است هیچ یك 
از شهروندان ژاپن خاطره این حادثه تلخ را 
فراموش نخواهند كرد و این روزها هیچ كدام 
دهنده  تکان  حوادث  با  رویارویي  آمادگي 
كمپاني هاي  تمام  دلیل  همین  به  ندارند  را 
در  را  متعددي  فیلم هاي  نمایش  هالیوودي، 
تعویق  حالت  به  زده  زلزله  جزیره  این شبه 
فیلم ها  این  از  بسیاري  در  آورده اند.  در 
یا  سیل  بزرگ،  ویراني هاي  از  صحنه هایي 
مي خورد  چشم  به  آوار  زیر  افتادن  دام  به 
اخیرتماشاي آن  به حوادث ماه  با توجه  كه 
تماشاگران  از  بسیاري  براي  حتم  به طور 
ژاپني ناخوشایند خواهد بود. اولین فیلمي كه 
پرده سینماهاي  از  از حادثه  بعد  به سرعت 
ژاپن پایین كشیده شد، آخرین ساخته »كلینت 
هایی  شات  بود.  »آخرت«  نام  با  ایستوود« 
مربوط به وقوع سونامی در فیلم وجود دارد 
كه به گفته سخنگوي كمپاني»برادران وارنر« 
نمایش آن با توجه به سونامی اخیر مناسب 

نیست. 
فیلم دیگري، تریلر شركت سوني با نام »نبرد: 
لس آنجلس« است. به گزارش »نیویوركر« این 
فیلم تقریبا یکي از مواردي است كه با سخت 
از  تبلیغاتي  هدف  با  شاید  یا  بسیار  گیري 
برنامه نمایش سینماها خارج شده چراكه در 
آن تقریبا هیچ ماجرایي اتفاق نمي افتد به جز 
یك صحنه كه ارتش خشني از فضایي ها در 
ساحل كالیفرنیا فرود مي آیند، رژه مي روند، 
به هر انساني كه در تیررس شان است شلیك 
اقیانوس با شدت  این بین آب  مي كنند و در 
از زمین به آسمان كشیده مي شود. این تنها 
دلیل حذف  مي رود  احتمال  كه  است  بخشي 
تماشاگران  باشد.  آنجلس«  لس  »نبرد:  فیلم 
ژاپني همچنین باید براي دیدن فیلم سه بعدي 
كامرون«  »جیمز  كنندگي  تهیه  با  »حریم« 
غواضي  تیم  یك  فیلم  این  در  بمانند.  منتظر 
غاري  در  استوایي  شدید  توفان  یك  از  بعد 
دلیل  ترتیب  هر  به  گرفتار مي شوند.  زیرآب 
حذف چنین فیلمي كامال واضح است. نمایش 
این فیلم ها در این برهه زماني نادرست، خالي 
از احساس و بدتر از همه شکست بزرگي در 

»باكس آفیس« محسوب مي شود. 

نجات یک سگ، 21 روز 
پس از سونامي!

یك  ژاپن،  مرگبار  سونامي  از  پس  روز   21
نجات  را  سگي  توكیو  در  ژاپني  نجات  تیم 
دادند. آنها سگ را از هلي كوپتر روي سقف 
خانه اي دیدند و پس از آن او را نجات دادند. 
این سگ از سه هفته پیش و پس از سونامي 
شدید در این كشور، بر سقف خانه ویراني 

روي آب سرگردان بود. 

این یکي از اتفاق هایي است كه مي تواند كمي 
رنج  كه  مردمي  دهد؛  تسکین  را  ژاپن  مردم 
حاصل از زمین لرزه و سونامي 11 مارس و 
از یاد  اتمي فوكوشیما هنوز  فاجعه نیروگاه 
نبرده اند. روز شنبه، امدادگران ژاپني اعالم 
عبور  از  پس  را  توانسته اند سگي  كه  كردند 
كشور  شرقي  شمال  بر  كننده  ویران  امواج 
نجات دهند. تیم امداد هلي كوپتري، این سگ 
خانه  شناور  سقف  روي  شنبه  پنج  روز  را 
امداد تالش كردند  تیم  اند. اعضاي  اي دیده 
اما  نزدیك شوند  این سگ  به  كوپتر  هلي  با 
به  او  و  ترساند  را  سگ  هلي كوپتر  صداي 
امداد سگ  تیم  پرید.  قطعه دیگري روي آب 
در  و  كرد  پیدا  دیگري  چوب  قطعه  روي  را 
از  استفاده  با  آنها  داد.  نجات  را  او  نهایت 
او  و  داده  نجات  را  سگ  اند  توانسته  قایق 
امدادگران  مسئول  بیاورند.  خشکي  به  را 
سگ  این   « است:  گفته  محلي  مطبوعات  به 
بسیار آرام و سرحال است. در این چند روز 

بیسکویت و سوسیس مي خورد.« 
اگرچه این سگ قالده اي به گردن دارد» اما 
بتوان  كه  ندارد  وجود  دیگري  نشانه  هیچ 

هویت صاحب او را مشخص كرد.«

تولید شیر انسان از
 شیر گاو

ژنتیکي  اصالح  با  شده اند  موفق  دانشمندان 
300 راس گاو شیرده با استفاده از ژن هاي 
شیر  خواص  همان  آنها،  شیر  در  انساني 
انسان را ایجاد كنند. شیر انسان حاوي مقادیر 
باالیي مواد مغذي اصلي است كه مي تواند به 
تقویت سیستم ایمني نوزادان و كاهش خطر 
عفونت در آنها كمك كند. دانشمنداني كه این 
تحقیق را انجام دادند، معتقدند شیر گاوهاي 
اصالح ژنتیکي شده مي تواند جایگزین شیر 
انسان و نیز شیر خشك براي نوزادان باشد 
شیرمادر  بي كیفیت  بدیل  عنوان  به  اغلب  كه 
قلمداد مي شود. آنها امیدوارند فرآورده هاي 
مشابه  گاوهاي  شده  ژنتیکي  اصالح  لبني 
این  كرد.  عرضه  فروشگاه ها  در  بتوان  را 
اصالح  محصوالت  با  مخالفت  احتماال  اقدام 
منتقدان  را تشدید خواهد كرد.  ژنتیکي شده 
این فن آوري و گروه هاي حمایت از حیوانات 
واكنش خشمگینانه اي به این تحقیق داشته اند 
و سالمت شیر حیوانات اصالح ژنتیکي شده 
و نیز تاثیر آن بر سالمت دام را زیر سوال 
این  مدیر  لي،  نیگ  پروفسور  اما  برده اند 
آزمایشگاه هاي  رئیس  و  تحقیقاتي  پروژه 
زیستي  زراعي  فن آوري  براي  دولتي  مهم 
دارد  اصرار  چین،  كشاورزي  دانشگاه  در 
كه شیر اصالح ژنتیکي شده از همان سالمت 

شیر گاوهاي معمولي برخوردار است. 
وي گفت، طي سه سال آینده تحقیقات بیشتري 
در این زمینه انجام خواهد شد و 10 سال یا 
غني  شیر  این  تا  كشید  خواهد  طول  بیشتر 
شود.  مصرف  قابل  انسان  شیر  شبیه  شده 
چین هم اكنون سردمدار تحقیقات در زمینه 
غذاهاي اصالح ژنتیکي شده است و قوانین 
حاكم بر این فن آوري در این كشور سهل تر 
از قوانین حاكم در اروپاست. غذاهاي اصالح 
ژنتیکي شده به یك موضوع بسیار جنجالي 
تبدیل شده است و هم اكنون فقط در صورتي 
در انگلیس و اروپا قابل فروشند كه به لحاظ 
قرار  وسیعي  آزمایش هاي  مورد  سالمت 
نیز  مصرف كنندگان  واكنش  باشند.  گرفته 
به غذاهاي اصالح ژنتیکي شده بسیار منفي 
فن آوري  مي كنند  ادعا  فعاالن  است.  بوده 
محیط زیست  براي  تهدیدي  ژنتیك  اصالح 
گیاهان  ژن هاي  سرایت  امکان  چون  است 
اصالح ژنتیکي شده به طبیعت وحشي وجود 
نیز  غذاهایي  چنین  سالمت  درباره  و  دارد 

ابراز تردید مي كنند. 

زندگي و داستان هاي ریموند 
کارور 

ترجمه: فرشید عطایي 
نیویورك تایمز 

به تازگي دو كتاب در ارتباط با ریموند كارور نویسنده بزرگ داستان 
كوتاه منتشر شده، اولي مجموعه اي از داستان هاي كارور است كه تس 
گاالگر آنها را گردآوري كرده و در آنها سعي شده تا نشان داده شود كه 
گوردون لیش ویراستار معروف مجله »اسکوایر« چگونه در داستان هاي 
كارور دخل و تصرف كرده و اصال مینیمالیسم موجود در داستان هاي 
یعني  دوم  كتاب  در  اوست.  ویرایش هاي  نوع  زائیده  واقع  در  كارور 
»ریموند كارور: زندگي یك نویسنده« كارول اسکلنیکا سعي كرده كارور 
نویسنده را از كارور به عنوان یك آدم معمولي جدا كند و به هر كدام 
به طور مجزا بپردازد. او براي نوشتن این بیوگرافي با ماریان همسر اول 
»استیون  است.  كرده  گفت وگو  او  و دوستان صمیمي  بچه ها  و  كارور 
كینگ« نویسنده مشهور در نوشته اي نسبتا طوالني دیدگاه هاي خود را 

در مورد این دو كتاب و نیز خود كارور بیان كرده است. 
»ریموند كارور« كه قطعا تاثیر گذارترین نویسنده داستان كوتاه آمریکایي 
در نیمه دوم قرن بیستم است، در بیوگرافي »كارول اسکلنیکا« كه جامع 
و خواندنش طاقت فرساست، از سنیني خیلي پایین یعني سه چهار سالگي 
و در حالي كه با یك قالده بسته شده، ظاهر مي شود. مادرش »اال كارور« 
سال ها بعد در مورد این قضیه گفت: »خب من مجبور بودم كه او را با 
قالده نگه دارم.« او ظاهرا بدون شوخي و خیلي جدي این حرف را زد. 

كارور  بوده.  كرده  خطور  كارور  خانم  ذهن  به  مناسبي  فکر  شاید 
از  پر  داستان هایش  كه  متوسط  از  پایین تر  طبقه  گیج  آدم هاي  همانند 
چنین شخصیت هایي است، ظاهرا هرگز نمي دانسته كه كجاست و اصال 
این  خواندن  حین  در  من  دارد.  قرار  آن  در  كه  است  موقعیتي  در  چرا 
بیوگرافي مدام به یاد متني از »داستان اشباح« پیتر استراب مي افتادم: 
»مرد همچنان سوار ماشینش مي راند و سریال هاي بي پایان ستمدیدگان 

آمریکا حواسش را پرت مي كرد.« 
كارور كه در سال 1938 در »اورگان« به دنیا آمده بود، خیلي زود به 
همراه پدر و مادرش به »یاكیما« واقع در ایالت واشنگتن رفت. خانواده 
كارور در سال 1956 به »چستر« واقع در ایالت كالیفرنیا رفتند. در این 
تفریح  از دوستانش در مکزیکو مشغول  تا  به همراه چند  زمان كارور 
بود. پس از آن سرعت نقل مکان كارور بیشتر شد: پارادایز، كالیفرنیا؛ 
چیکو، كالیفرنیا؛ آیوواسیتي، ساكرامنتو، پائولو آلتو، تل آویو، سن خوزه، 
كاپرتینو، ناحیه هامبولت.... از اینجا به بعد به سال 1977 مي رسیم؛ سالي 

كه كارور آخرین روزهاي زندگي اش را سپري مي كرد. 
كه  مي رفت  سفر هایي  به  كارور  كه  اولیه اي  سال هاي  آن  بیشتر  در 
»ماریان«  خود  همسر  و  بچه  دو  بودند،  ناآرامي  و  بي قراري  با  توأم 
)قدرنادیده ترین قهرمان قصه اسکلنیکا( را كه سال ها دچار بیماري بود، 
مثل قوطي هاي كنسرو كه به سپر عقب یك ابوقراضه اي كه هیچ بنگاه 
معامالت اتومبیل حاضر به معامله كردن آن نیست، مي بندند، به دنبال 
خود مي كشید. جاي تعجب ندارد كه دوستانش به او لقب »سگ دونده« 
را دادند! یا اینکه وقتي مادرش او را به مركز شهر »یاكیما« مي برد، قالده 

به گردنش مي انداخت تا از دستش در نرود! 
اندازه  همان  به  بود،  درخشاني  و  بااستعداد  آدم  چقدر  هر  كارور  ري 
یك آدم خودویرانگر بود كه هر چه جلوتر مي رفت این دامنه بیشتري 

پیدا مي كرد. 
»ماریان برك كارور« در آن سال هاي اول نان آور خانه بود، در حالي كه 
ري به نوشتن مشغول بود، ماهیگیري مي رفت، به دانشگاه رفت و شروع 
به  منتقدان  و  نویسندگان  از  نسل  یك  كه  كرد  داستان هایي  نوشتن  به 
اشتباه آنها را در ردیف داستان هاي »مینیمالیستي« و »رئالیسم كثیف« 
طبقه بندي كردند. استعداد نویسندگي اغلب كار خود را مي كند )همانطور 
این  مؤید  كارور«  ریموند  گردآوري شده  »داستان هاي  جدید  كتاب  كه 
معما  و  بصیرت  كار هاي شان  در  كه  نویسندگاني  ولي  است(  موضوع 

مي درخشد، اغلب در خانه غول هاي مالل آوري هستند. 
باشیم  گفته  بهتر  یا   – با عشق زندگي اش  ماریان برك در سال 1955 
»مکافات« زندگي اش! ظاهرا كارور هر دوي اینها بود – آشنا شد. او در 
زمان آشنایي با كارور در یك فروشگاه دونات در واشنگتن، صندوقدار 
دادن  انجام  با  قرن  ربع  یك  تا  ماریان  داشت.  سن  سال   14 و  بود 
فروشنده  هتل،  مهماندار  رستوران،  پیشخدمت  چون  مختلفي  مشاغل 
دایره المعارف و معلمي نان آور خانه ري بود. در اوایل ازدواج شان او 
براي دو هفته در كار بسته بندي میوه مشغول شد تا با پولي كه از این 

راه به دست مي آورد، بتواند اولین ماشین تحریر را براي او بخرد. 
ماریان آرام بود ري انحصارطلب و بعضي وقت ها خشن بود. اسکلنیکا 
داشت  نیاز  آزادي«  »توهم  به  »كارور  مي نویسد:  خود  بیوگرافي  در 
موارد  از  یکي  این  كند.«  تحمل  نمي توانست  را  بي مهري همسرش  ولي 

انگشت شمار در بیوگرافي تحسین برانگیز اسکلنیکاست كه همدردي 
واقعي نسبت به زني نشان مي دهد كه همیشه از كارور حمایت كرد و 

ظاهرا هرگز عشقش نسبت به كارور از بین نرفت. 
هرچند اسکلنیکا، كارور نویسنده را پرابهت نشان مي دهد و به طور 
خیلي واضح و مشخص تاثیر همه جانبه اي را كه اعتیادش بر روي 
زندگي او داشت، درك مي كند ولي وقتي صحبت از كارور به عنوان 
بي طرف است و قضاوت خاصي  تقریبا  یك شوهر مطرح مي شود، 
نمي كند. او نقل قولي از »دایان اسمیت« رمان نویس )»نامه هایي از یلو 
استون«( مي آورد كه: »آن نسل از مردان، نسل بدي بود« و به همین 
مقدار بسنده مي كند. وقتي از ماریان نقل قول مي كند كه خود را یك 

»سیندرالي ادبي« مي خواند كه در سختي زندگي كرد تا همسرش كارور 
اول كارور به شکل یك  در حرفه نویسندگي به موفقیت برسد، همسر 
همسر سابق كه مدام در حال آه و ناله است در ذهن آدم نقش مي بندد و 
نه یك شیرزن كه بدون شك شیرزن بود. ري و ماریان مدت 25 سال با 
هم زن و شوهر بودند و كارور بیشتر آثار خود را در طول همین سال ها 
نوشت. سال هایي را كه او با همسر دوم خود یعني »تس گاالگر« شاعر 

)دومین زن مهم عمرش( ازدواج كرد. 
زندگي ماریان برك كارور پس از طالق، مثل یك كیسه پر از دستگیره در 
است كه هیچ دري را باز نمي كند )این حرف، هم ذهن مرا به خود مشغول 
مي كند و هم اینکه لذتي را كه از خواندن داستان هاي كارور مي برم تا 

حدودي ضایع مي كند(. 
برایم  را  پولي  ماه  هر  كه  مي گوید  »ري  گفت:  جواب  در  هم  ماریان 
مي فرستد و من حرف او را باور مي كنم.« كارور به این قول خود عمل 
انجام مي داد. ولي وقتي  با كلي غرولند  را  البته كارش  مي كرد، هرچند 
پایه و اساس وضعیت  ماریان كه  دنیا رفت،  از  كارور در سال 1988 
مالي او را با تالش خود گذاشته بود، متوجه شد كارور او را در سود 
شریك  پرطرفدارش  داستاني  مجموعه هاي  فروش  از  حاصل  مداوم 
نکرده است. فقط پس انداز كارور در زمان مرگش بالغ بر 215 هزار دالر 
بود. ماریان كل پولي كه از كارور گرفته بود حدود 10 هزار دالر بود. 
پولي كه مادر كارور از او گرفته بود حتي از این هم كمتر بود. مادرش 
افراد كم درآمد زندگي  در 78 سالگي در خانه هاي اجاره اي مخصوص 
مي كرد و از طریق كار كردن به عنوان یك »مادربزرگ دستیار« در یك 
ابتدایي، درآمد بخور و نمیري داشت. اسکلنیکا اسم این رفتار  مدرسه 
كارور را »ناجوانمردانه« و »پست« نمي گذارد ولي خوشحالم كه من در 

اینجا این كار را برایش انجام داده ام! 
مسیر  وقایع نگاري  مي كند  ارزشمند  را  اسکلنیکا  كتاب  كه  چیزي  تنها 
رشد كارور به عنوان یك نویسنده است، مخصوصا پس از آنکه مسیر 
خودش  زعم  به  كه  ویراستار  لیش«  »گوردون  گذرگاه  از  حرفه اش 
»كاپیتان داستان نویسي« بود، گذشت. هر خواننده اي كه در مورد تاثیر 
شوم لیش بر داستان هاي مجموعه »وقتي از عشق حرف مي زنیم، از چه 
حرف مي زنیم« دچار تردید است وقتي گزارش شگفت انگیز اسکلنیکا در 
مورد رابطه پردردسر و نهایتا زهرآلود این دو را بخواند طور دیگري 
به این قضیه نگاه خواهد كرد. آن عده از خوانندگان كه با این كتاب هم 
قانع نمي شوند مي توانند داستان هاي »اولي ها« را كه به صورت تطبیقي 
در مجموعه تاخیردار »داستان هاي گردآوري شده ریموند كارور« چاپ 

شده، بخوانند و قانع بشوند. 
در سال 1972 گوردون لیش عنوان دومین داستاني را كه كارور براي 
هستند؟«  واقعي  مایل ها  این  »آیا  از  بود،  فرستاده  »اسکوایر«  مجله 
)عنواني جالب و اسرارآمیز( به »این چیست« )عنواني كسل كننده( تغییر 
داد؛ لیش این داستان را به شدت هم ویرایش كرده بود. »جان گاردنر« 
هیچ  نویسنده  نثر  تغییر  حد  در  ویرایش  كه  بود  گفته  كارور  به  یکبار 
ایرادي ندارد. كارور هم احتماال این دیدگاه را پذیرفته بوده – یعني در 
واقع بیشتر نویسندگان كه ویرایش اثر خود را مي پذیرند این قضیه را 
قبول مي كنند – ولي تغییراتي كه لیش به روي داستان هاي كارور اعمال 
كرده بود، گسترده و عمیق بودند. كارور مي گفت كه چاپ داستان در 
یك مجله معتبر ارزش چنین مصالحه اي را دارد. لیش كه نتوانسته بود 
چنین ویرایش سنگیني را به روي آثار »لئونارد گاردنر« )كه »شهر چاق« 
را نوشت( انجام بدهد، این كار را با كارور انجام داد و این البته خبر از 

وقوع اتفاقي در آینده مي داد. 
آیا گوردون لیش ویراستار خوبي بود؟ صددرصد. »كرتیس جانسون« 
ویراستار كتاب هاي درسي كه لیش را به كارور معرفي كرد، ادعا مي كند 
از هرگونه خطا  ادبیات داستاني بري  كه ذوق و سلیقه لیش در زمینه 
و اشتباهي است ولي همانطور كه ماریان نگران بود، لیش – دست كم 
او  و  توسعه  تا  داد  انجام  بهتر  را  كشف  كار   – كارور  ري  مورد  در 
البته از طریق كارور به آنچه مي خواست رسید. شاید او به وجود یك 
نقطه ضعف اساسي در كنه وجود كارور پي برده بود. شاید هم دیدگاه 
نخبه گرایانه عجیبي بود كه لیش به نویسندگي كارور داشت. او بر روي 
شخصیت هاي داستاني كارور برچسب »بي نهایت نامناسب« را مي زد و 
از بیسوادي آشکار آنها صحبت مي كرد و احتماال خود كارور از وجود 
موفقیت  از  او  كه  نشد  موجب  مسائل  این  بوده.  بي خبر  ایراداتي  چنین 
كارور براي خودش كسب اعتبار نکند. گفته شده كه لیش الف زده كه 
لطفا  »مي شود  كتاب  پشتي  جلد  در  آنچه  و  بوده  او«  »مخلوق  كارور 
ساكت باشي لطفا!« )1976(، اولین مجموعه داستاني كارور، چاپ شده، 

عکس ریموند كارور نیست بلکه اسم گوردون لیش است. 
كارور  داستاني  مجموعه  در سومین  كه  تغییراتي  از  اسکلنیکا  گزارش 
یعني »وقتي از عشق حرف مي زنیم، از چه حرف مي زنیم« )1981( اعمال 
شد، جزء به جزء و ناراحت كننده است. اسکلنیکا مي گوید سه نسخه از 
داستان هاي این مجموعه وجود دارد: الف، ب و ج. نسخه »الف« نسخه 
این  عنوان  بود.  كرده  ارسال  ناشر  براي  كارور  كه  بود  دستنوشته اي 
»ب«  نسخه  خانه.«  به  نزدیك  همه  این  آب،  همه  »این  بود:  این  نسخه 
نسخه اي بود كه لیش در ابتدا براي كارور پس فرستاد. او عنوان داستان 
از چه حرف  از عشق حرف مي زنیم،  »وقتي  به  داد  تغییر  را  »اولي ها« 
مي زنیم« و این عنوان به عنوان جدید كتاب تبدیل شد. كارور با اینکه 
)و بدون  تعهدآور  قرارداد  بود ولي یك  ناراحت شده  این موضوع  از 
حضور كارگزار ادبي( در سال 1980 براي چاپ كتابش بست. اندكي 
بعد، نسخه »ج« - نسخه اي كه بیشتر خوانندگان آن را مي شناسند – به 
را  كارور  »ج«  و  »ب«  نسخه هاي  بین  تفاوت هاي  رسید.  كارور  دست 
بود  كرده  تشویق  را  لیش  »او  مي نویسد:  اسکلنیکا  كرد.«  »حیرت زده 
انتظار نداشت كه لیش  كه دستي به سر و روي داستان هایش بکشد. 
به  اعتماد  بردارد و داستان هایش را سالخي كند!« كارور كه  ساطور 
تغییرات  مورد  در  لیش  با  كه  مکاتباتي  بود.  داده  از دست  را  نفسش 
گسترده اي كه در داستان هایش داده شده بود، داشت بین تملق )»تو 

اولین تماس با اولین موبایل تاریخ
تلفن همراه در 15 سال گذشته زندگي مردم دنیا را دگرگون 
كرده و به نزدیکترین ابزار فن آورانه به انسان تبدیل شده 
است. اما اولین تماس با تلفن همراه 38 سال قبل در چنین 
روزهایي انجام شد. این تماس در سوم آوریل 1973 توسط 
مارتین كوپر، پدر موبایل انجام شد. كوپر كه در آن زمان 
44 سال داشت یك نمونه آزمایشي تلفن همراه را براي یك 
پیاده روي در خیابانهاي نیویورك بیرون برد و یك تماس 
انجام داد. طبیعي است كه واكنش مردم با دیدن این دستگاه 
عجیب كه در آن موقع ابعاد بسیار بزرگي داشت دیدني بود. 
مردم با دیدن اولین موبایل تاریخ با تعجب و حیرت مارتین 

كوپر را تماشا مي كردند. 
ارتباطاتي  سیستم هاي  بخش  كل  مدیر  كه  كوپر  مارتین 
با  این روز  در  را  تماس خود  اولین  بود  شركت موتوروال 
»جوئل. اس. انگل«، رئیس بخش تحقیقات »البراتوارهاي بل« 
شركت AT&T كه در واقع مهم ترین رقیبش بود انجام داد. 
كوپر به شماره دفتر رقیب خود زنگ زد و گفت كه موتوروال 

در توسعه اولین تلفن موبایل از »بل« پیش افتاده است. 
دستگاه كوپر بسیار سنگین بود و حدود 1.4 كیلوگرم وزن 
داشت و البته شبیه به یك »آجر« بود. این دستگاه 10 سال 
بعد در سال 1983 درحالي كه وزن آن به نیم كیلو كاهش 
یافته بود با قیمت باالي 3 هزار و 500 دالر وارد بازار شد 

خاطره  این  یادآوري  با  دارد  سال   82 امروز  كه  كوپر 
مي گوید: »همانطور كه در خیابان قدم مي زدم با تلفن حرف 
كسي  به  متحیر  و  متعجب  نگاهي  با  نیویوركي ها  مي زدم، 
خیره شده بودند كه درحالي كه راه مي رفت با تلفن صحبت 
بودند.  شده  زده  شگفت  ابزار  این  برابر  در  مردم  مي كرد. 
اینکه  از  مردم  اما  بود.  تصورات  وراي  چیزي  مسئله،  این 
مي دیدند مي توان این دستگاه را به گوش چسباند، راه رفت 
شده  زده  بهت  كامال  گرفت  تماس  آن  و  این  با  تلفن  با  و 

بودند.« 
كوپر در سال 1992 شركت ArrayComm فعال در توسعه 

فن آوري بي سیم را تاسیس كرد. 
6 آوریل 2011

حراج خاطرات جان وین
چشم بند خاطره انگیز »جان وین« كه در فیلم »شهامت« با 
گذاشته مي شود.  به حراج  به زودي  رفت  دوربین  آن جلو 
»جان وین« با بازي به یاد ماندني اش در این فیلم در سال 
موسسه  آورد.  دست  به  را  گلوب«  »گلدن  جایزه   1969
حراجي »هریتیج« در لس آنجلس اعالم كرد، برخي از وسایل 
شخصي متعلق به »جان وین«، كارگردان و بازیگر مشهور 
هالیوود كه بیشتر آنها كاربرد سینمایي داشته اند به زودي 

به حراج گذاشته خواهند شد. 
در  اكتبر  ششم  تا  سوم  روزهاي  طي  كه  حراجي  این 
از  مجموعه اي  اولین بار  براي  مي شود،  برگزار  لس آنجلس 
وسایل شخصي »جان وین« را در معرض فروش مي گذارد. 

وسترن  بازیگر  این  به  متعلق  شخصي  وسایل  دیگر  از 
گواهینامه  او،  چکمه هاي  و  كاله ها  گذرنامه،  به  مي توان 
رانندگي و همچنین فیلمنامه هایي كه با دستخط وي نوشته 

شده اند اشاره كرد. 
كارشناسان تخمین مي زنند كه رقم فروش هر یك از متعلقات 

»جان وین« بین 100 دالر تا 30 هزار دالر معامله شود. 
قرار  حراجي  اختیار  در  را  لوازم  این  كه  وین«  »جان  پسر 
داده است مي گوید بعد از مرگ پدرش در سال 1979 هیچ 
یك از اعضاي خانواده چشم به اموال شخصي او نداشتند 
و تمام آنها تا امروز در گاوصندوق نگهداري شده اند: »ما 
بعد از مدت ها به این فکر افتادیم كه بهترین راه استفاده از 
از  كمي  تعداد  من  خانواده  باشد؟  مي تواند  چه  وسایل  این 
پدرم  از خاطره هاي  زیادي  تعداد  و  آیتم هاي شخصي  این 
را نگه مي دارند و مابقي را به هواداراني واگذار مي كنند كه 

استحقاقش را دارند.« 
فیلم   170 در   1972 سال  در  مرگ  از  پیش  وین  جان 
نقش آفریني كرد و در سال  1969 با فیلم »سنگریزه واقعي « 

موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. 
این بازیگر بزرگ هالیوود روز 26 مي 1907 در ایالت ایووا 
در شمال شرقي آمریکا به دنیا آمد و در سن 72سالگي بر 

اثر سرطان در لس آنجلس درگذشت. 
6 آوریل 2011
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کمک 3.2 میلیون دالري جکي 
چان به ژاپن

»جکي چان«، ستاره شرقي فیلم هاي اكشن و دیگر دوستانش 
میلیون دالر   3.2 معادل  كنگ  میلیون دالر هنگ  از 25  بیش 
آمریکا براي كمك به زلزله زدگان ژاپني جمع آوري كردند. در 

خیریه  مراسم  این 
هنگ كنگ  در  كه 
و  شد  برگزار 
ساعت  سه  تنها 
انجامید  طول  به 
كمك  با  چان  جکی 
و  سینما  ستارگان 
آسیای  موسیقی 
میلیون  چند  شرقی 
به  كمك  براي  دالر 
بازماندگان سونامي 
نشت  قربانیان  و 
رادیواكتیو  مواد 
این  كرد.  جمع  پول 
جمعه  روز  مراسم 

جکی  شد.  برگزار  موسیقی  كنسرت  یك  با  همراه  و  گذشته 
چان شخصا هزینه بلیت هواپیما و اقامت مهمانان این مراسم 
را تقبل كرد و در مجموع 000/ 634 دالر برای این كار هزینه 
كرد. در این مراسم شركت كنندگان سرودي با نام »در مقابل 
غم تسلیم نشوید« را اجرا كردند كه بر اساس شعري ژاپني 
با مضمون ایستادگي در مقابل مصیبت هاي زندگي سروده 
است. چان در این باره گفت: »هدفم این است كه با كمك به 
نیازمندان در روز مرگم موجودی حساب های بانکی ام صفر 
باشد. وی افزود: تلفن را برداشتم و به دوستان و همکارانم 
اندونزی و سنگاپور زنگ  در ژاپن، كره جنوبی، هنگ كنگ، 
زدم. تمام آنها برای كمك به من اعالم آمادگی كردند.« بیش 
حضور  مراسم  این  در  هنر  دنیاي  مشاهیر  از  نفر   170 از 
داشتند و با لباس هایي سفید كه جمله »امید براي ژاپن« روي 
براي جمع آوري كمك هاي مردمي 10  بود،  نوشته شده  آن 
هزار نفر حاضر در سالن به ماموران امداد كمك مي كردند. 
بتوانند  شده  آوري  جمع  مبلغ  با  امیدوارند  برگزاركنندگان 
براي 80 هزار نفر از قربانیان، غذا، آب آشامیدني، پتو، لباس 
و وسایل آشپزي تهیه كنند. زلزله 9 ریشتري ژاپن تاكنون 
بیش از 15 هزار نفر را به كام مرگ كشانده و هزاران نفر 

همچنان مفقود هستند. 

حشرات در فهرست غذاهاي آینده
یك حشره شناس پیش بیني مي كند كه بر اثر نایاب شدن مواد 
لبنیات، در دهه هاي آینده مردم  غذایي سنتي مثل گوشت و 
بریتانیا براي تکمیل كردن رژیم غذایي خود به حشرات روي 
براي  دانشگاهي  پروژه  اولین  مسئول  كه  آورد.وي  خواهند 
مطالعه در مورد پتانسیل هاي خوراكي حشرات است، مي گوید 
تا سال 2020 خوردن حشرات در خانه ها و رستوران هاي 
»مارسل  پروفسور  یافت.  خواهد  رواج  غربي  كشورهاي 
دایك« مي گوید: »مهم ترین نکته ایجاد آمادگي در میان مردم 
و عادت دادن آنها به این تغییرات است چرا كه از سال 2020 
به بعد مردم گزینه چنداني نخواهند داشت.« او مي خواهد به 
روش هاي مختلف حس انزجار مردم از خوردن حشرات را 
تغییر داده و به كارخانجات تولید مواد غذایي توصیه مي كند 
كه از راه هاي مناسب و جذاب این محصوالت را به بازار ارائه 
دهند. »دایك« مسئول یك پژوهش تخصصي چهار ساله است 
كه هدف از آن یافتن راه هاي مناسب براي معرفي حشرات به 
سفره مردم كشورهاي غربي است. ساكنان حدود 80 درصد 
هستند،  استوایي  مناطق  در  عمدتا  كه  جهان  كشورهاي  از 
خواروبار  برنامه  مي خورند.  را  حشرات  نوع  هزار  از  بیش 
و تغذیه سازمان ملل متحد مي گوید كه حشرات بخش مهمي 
اما  هستند  جهان  رشد  به  رو  جمعیت  غذایي  مواد  تامین  از 
در اكثر كشورهاي ثروتمند به ندرت در رژیم غذایي مردم 
حشرات  متمادي  قرن هاي  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
از  گسترده اي  بخش  ساكنان  غذایي  رژیم  از  دائمي  بخش 
كرده اند.  تامین  را  شرقي  آسیاي  تا  گرفته  آفریقا  از  جهان، 
گزینه سالم تر  به عنوان یك  نیز حشرات  اخیر  در سال هاي 
به نسبت گوشت قرمز، طیور و حتي ماهي و غذاهاي دریایي 
تحقیقاتي  ساله  چهار  برنامه  در  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد 
كه در دانشگاه »واگنینگن« در كشور هلند آغاز شده است، 
بر  این تحقیقات  اولیه  ایده  دارند.  از 70 محقق شركت  بیش 
جمعیت  از  80درصد  كه  است  شده  بنا  واقعیت  این  اساس 
تغذیه  از حشرات  اكنون  هم  غیرآگاهانه  یا  و  آگاهانه  جهان 
مي كنند. در عین حال برخي از حشرات در انواع مواد غذایي 
مدرن و بسته بندي شده مثل كنسرو گوجه فرنگي یا روغن 
به عنوان مواد  یافت مي شوند. فروش حشرات  بادام زمیني 
غذایي هنوز در بسیاري نقاط جزو كاالهاي بسیار لوكس و 
استثنایي است. به گفته وي، تعداد مشتریاني كه عالقه دارند 
مواد غذاي غیرمتعارف را امتحان كنند بیشتر شده است و 
این  نمونه در سال گذشته فروش  به عنوان  به همین خاطر 
نشان  را  افزایش  درصد   20 غذایي  مواد  شکل  در  حشرات 

مي دهد.

گوناگون

رکوردشکني میلیاردرهاي عرب
منتشر  جهان  ثروتمندان  تعداد  از  مختلف  مراكز  توسط  ساالنه  كه  آمارهایي 
آخرین  در  است.  بوده  عرب  ثروتمندان  تعداد  افزایش  همواره شاهد  مي شود، 
آماري كه توسط مجله فوربس عربیا منتشر شده، فهرست 34 نفر از ثروتمندترین 

مردان عرب به طور جداگانه 
مهم  نکته  است.  شده  چاپ 
برخي  حذف  آمار  این  در 
از  عرب  سیاستمداران  از 
این  ثروتمندان  فهرست 
به  كه حاضر  كشورهاست 

ذكر ثروت خود نبوده اند. 

نام  حذف  با  مجله  این 
لیست  از  سیاستمداران 
میزان  عرب،  ثروتمندان 
این  ثروتمند   34 اموال 
كشورها را در سال 2010 

میالدي رقمي معادل 127 میلیارد دالر ذكر كرده است. میزان ثروت ثروتمندان 
عرب در سال 2009 میالدي حدود 115 میلیارد دالر برآورد شده بود. در صدر 
كه  دارد  قرار  بن طالل« شاهزاده عربستاني  »الولید  ثروتمندان عرب،  فهرست 
ثروتي بالغ بر 6/ 19 میلیارد دالر را در اختیار دارد. در این فهرست، عربستان، 
مصر، لبنان، امارات و كویت بیشترین تعداد میلیاردرها را داشته اند. در این میان 
عربستان و مصر هر كدام با داشتن هشت میلیاردر پیشتاز فهرست ثروتمندان 
عرب بوده اند. لبنان با شش میلیاردر در رده سوم این فهرست قرار داشته است. 
ثروتمند ترین مردان لبناني شامل خانواده میقاتي و الحریري مي شوند. امارات 
نیز چهار میلیاردر را در این فهرست دارد كه »عبدالعزیز الغریر« رئیس مجلس 
میلیارد دالر ثروت، دوازدهمین مرد ثروتمند در  با 7/ 2  این كشور  مشورتي 
جهان عرب و چهارصد و بیستمین ثروتمند در جهان است. نکته جالب این است 

كه ثروت این افراد معادل 15 درصد كل بودجه كشورهاي عربي جهان است. 

اما نکته مهم در این تفاوت میلیاردرهاي عرب با همتایان غربي آنهاست. بسیاري 
از میلیاردرهاي جهان با تالش و كوشش، نوآوري و خالقیت فردي توانسته اند 
از  اموال خود  پیدا كنند، در حالي كه ثروتمندان عرب  به ثروت هنگفتي دست 
طریق وراثت و یا دسترسي به قدرت سیاسي و بهره گیري از این قدرت در راه 
جمع آوري اموال كسب كرده اند. از سوي دیگر میلیاردرهاي كشورهاي عرب 
كه اكثرا نیز از شاهزادگان و یا شیوخ این كشورها هستند و در مسند قدرت 
بیشتر  ثروت  به  براي دستیابي  قدرت  این  از  دارند، همواره  قرار  نیز  سیاسي 
تالش كرده اند. اعتراضات مردمي اخیر در بسیاري از كشورهاي عربي نشان 

داد كه بسیاري از وزرا و مقامات این كشورها، افرادي فاسد بوده اند. 
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نامه هاي کافکا بین 
انگلیس و آلمان 

تقسیم شد
و  نویسنده  كافکا«  »فرانس  بازماندگان 
را  او  نامه هاي  آلماني  سرشناس  فیلسوف 
به دو كتابخانه آلماني و انگلیسي فروختند. 
مجموعه اي نادر از 111 نامه و كارت پستالي 
كه كافکا به خواهرش نوشته بود به صورت 
دانشگاه  »بودلین«  كتابخانه  به  مشترك 
آكسفورد و موسسه آرشیو ادبی در مارباخ 
آلمان فروخته شد. این نوشته ها به مدت 40 
سال در آكسفورد حفاظت می شدند اما پس 
از اینکه نوادگان كافکا تصمیم به فروش این 
بودلین  كتابخانه  گرفتند  حراجی  در  آثار 
تصمیم گرفت با رقیب آلمانی اش برای خرید 

این آثار به توافق برسد. 

 700 قیمت  به  نامه ها  این  مي شد  پیش بیني 
هزار دالر در حراجي 19 آوریل خریداري 
شوند اما از آنجا كه این دو موسسه مایل 
افراد  دست  به  »اوتال«  نامه هاي  نبودند 
شخصي برسد زودتر از موعد تمام كارت 
پستال ها و نامه ها را خریداري كردند. مدیر 
گفت:  باره  این  در  آلماني  كتابخانه  آرشیو 
»جاي »كافکا« در حراجي هاي هنري نیست. 

دنیاي  ادبیات، مطالعه كنندگان،  دنیاي  به  او 
تحقیق و كشف تعلق دارد. « »اوتال« خواهر 
محبوب »كافکا« و جوانترین خواهر او، بیش 

از دیگر اعضای خانواده به نویسنده نزدیك 
می آید  بر  نامه ها  از  كه  همان طور  و  بود 

رابطه عاطفی بیشتری با او داشت. 

تا   1909 سال  سپتامبر  بین  كه  نامه ها  این 
ژانویه 1924 نوشته شده اند، حاوي مطالبي 

شخصي و خصوصي هستند. هر دو موزه 
عموم  نمایش  به  را  نامه ها  این  دارند  قصد 

بگذارند. 
»فرانتس كافکا« در سال 1388 در پراگ به 
كشور  مركز  پراگ  زمان  آن  در  آمد.  دنیا 
امپراتوری  به  متعلق  پادشاهی ای  بوهم، 
بزرگ ترین  او  بود.  مجارستان  و  اتریش 
كوچك تر  برادر  دو  و  بود  خانواده  فرزند 
داشت كه قبل از شش سالگی فرانتس مردند 
و سه خواهر كه در جریان جنگ جهانی دوم 
در اردوگاه های مرگ نازی ها جان باختند. 

او یکي از تاثیر گذارترین نویسندگان عصر 
»مسخ«،  وي  آثار  برجسته ترین  بود.  خود 

»محاكمه« و رمان ناتمام »قلعه« هستند. 

نوشته های وی كه با وجود وصیتش مبنی 
مرگش  از  پس  اكثراً  آنها،  كردن  نابود  بر 
تاثیرگذارترین  زمره  در  شدند  منتشر 
به شمار  بیستم  قرن  ادبیات غرب  در  آثار 
اثر  در   1924 سال  در  »كافکا«  مي روند. 
مرگش  از  پیش  اما  درگذشت  سل  بیماري 
از دوست خود »مکس براد« درخواست كرد 
تمام كتاب هایش را بسوزاند، »براد« از این 
كار صرفنظر كرد، چون معتقد بود »كافکا« 
را  كار  این  برعکس  او  داشته است  دوست 

انجام دهد. 
5 آوریل 2011
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دوستانتان در سراسر جهان 
نظرخواهی کنید!

را  آنها  نظر  و  بروند  خرید  به  دوستانشان  با  مایلند  خانم ها 
نیز برای خرید لباس، كفش،كیف و ... جویا شوند. انجام چنین 
این  فناوری  اما  نیست،  گذشته  سادگی  به  گروهی  خریدهای 

مشکل را به سادگی حل كرده است!
لباس  چند  كردن  امتحان  و  تنهایی  به  آن هم  خرید،  به  رفتن 
مختلف و انتخاب بهترین مدل برای خانم ها تجربه ناخوشایندی 
است. اما آینه توئیتری )Tweet Mirror( تمام نگرانی های شما 

را برطرف خواهد كرد.

به گزارش دیلی میل، آینه توئیتری از یك دوربین با كیفیت باال 
استفاده می كند تا تصاویری تمام قد از خریداران تهیه كند. شما 
بعد از انتخاب لباس های مورد نظر و پوشیدن آنها، در مقابل 
این آینه قرار می گیرید و در كوتاه ترین زمان ممکن، تصاویر 
شما به سایت های اجتماعی ارسال می شود. این وسیله پیشرفته 
به تازگی در مركز خرید وستفیلد واقع در غرب لندن رونمایی 

شده است.

كوین ترافورد از شركت هلندی نداپ كه این وسیله را طراحی و 
ساخته است، در این باره گفت: »ایده ساخت آینده توئیتری در 
اصل بعد از ازدواج یکی از مهندسان ما به ذهنش خطور كرد. 
این مهندس متوجه شد كه همسرش تصاویری از خودش در 
لباس های مختلف تهیه می كند تا بتواند به دوستانش نشان داده 
ایده ساخت یك  این جا بود كه  و نظر آن ها را جویا شود. در 

وسیله با كارایی ساده تر به ذهن این مهندس رسید.«

آینه توئیتری در خارج اتاق پرو قرار گرفته و مشتریان می توانند 
بعد از انتخاب لباس مورد عالقه خود در مقابل آن ایستاده و 
می توانند  آن ها  سپس  بگیرند.  دلخواه  زوایای  در  تصاویری 
بهترین تصویر را انتخاب كرده و از وسیله بخواهند آن را به 

سایت های اجتماعی برای نظرسنجی از دوستان ارسال كند.

آقای ترافورد در این باره گفت: »به این ترتیب شما به راحتی 
می توانید از دوستان خود در سراسر جهان نظرسنجی كرده و 
از انتخابتان مطمئن شوید. حتی شما می توانید چند انتخاب را در 
كنار یکدیگر قرار دهید تا امکان مقایسه را برای دیگران فراهم 
كنید. زمانی كه تصاویر ارسال شدند، پاسخ های دوستانتان به 

تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.«
این شركت تاكنون با چند فروشگاه بزرگ فروش لباس مذاكره 
تمام  توئیتری در سطح  آینه  به زودی  انتظار می رود  كرده و 

فروشگاه های بزرگ نصب شود.

ویندوز 8 
تابستان2012 مي آید

عامل  گرفت سیستم  تصمیم  مایکروسافت 
ویندوز 8 را كه ویژه استفاده در تبلت ها و 
تلفن هاي همراه هوشمند است در تابستان 

سال 2012 عرضه كند.

از  وسیعي  بخش  هنوز  كه  شرایطي  در   ،
»ایکس.  ویندوز  هاي  نسخه  از  باید  دنیا 
پي« و »ویندوز ویستا« به نسخه »ویندوز 
گرفت  تصمیم  مایکروسافت   ، برسند   »7
سیستم عامل جدید »ویندوز 8« را عرضه 

كند.
ماه   17 تنها   7 ویندوز  اینکه  به  توجه  با 

كه  پرسید  خود  از  باید  شد  عرضه  قبل 
در  »ردموند«  شركت  شتابزدگي  این  دلیل 
عرضه ویندوز 8 چیست؟ پاسخ این سئوال 
رایانه  )لوح-  ها  تبلت  است:  ساده  بسیار 
ها( و تلفن هاي همراه هوشمند. درحقیقت، 
مایکروسافت مي خواهد در این بخش پس 
داشته  گفتن  براي  حرفي  گوگل  و  اپل  از 

باشد.

كه  اي  نسخه  تحلیلگران،  گفته  به 

مایکروسافت در تابستان سال آینده عرضه 
مي كند یك نسخه بتا است. ویندوز 8 براي 
)معماري   ARM معماري  با  سازگاري 
است.  شده  طراحي  دیجیتال(  دنیاي  ویژه 
این معماري به خاطر كم مصرف بودن در 
بسیاري از تلفنهاي همراه و تبلتها استفاده 

مي شود.
هاي  نسخه  تمام  كه  است  درحالي  این 
براي  مایکروسافت  عامل  سیستم  پیشین 

از  كه  بودند  شده  طراحي  دستگاههایي 
 x86 ریزپردازشگرهاي سازگار با سکوي
مي  ساخته   AMD یا  و  اینتل  توسط  كه 

شدند استفاده مي كردند.

شركت ردموند هچنین مي خواهد كاربران 
این  ترك  به  را  ویندوز  قدیمي  هاي  نسخه 

سیستم عامل ها متقاعد كنند.

شركت   ،  Net Applications اعتقاد  به 
درصد   58 بازار،  تحقیقات  در  متخصص 
از  هنوز  دنیا  در  شخصي  هاي  رایانه  از 
 2001 سال  در  كه  پي"  "ایکس.  ویندوز 
كه  درحالي  كنند  مي  استفاده  شد  عرضه 
تنها 11 درصد از آنها كاربر ویندوز ویستا 
هستند كه در سال 2005 به بازار راه یافت.

ویندوز  كه  كنند  مي  بیني  پیش  تحلیلگران 
8 تا سه ماهه مالي نخست سال 2012 به 
عرضه تجاري مي رسد.ویندوز 8 در واقع 
مایکروسافت  عامل  سیستم   6.2 نسخه 
است. پس از ویندوز 3.1، شركت بیل گیتس 
سیاست شماره گذاري نسخه هاي ویندوز 
را ترك كرد و سیستم عاملهاي خود را به 

روش دیگري نامگذاري كرد.

به این ترتیب، ویندوز 95 نسخه 4، ویندوز 
و   5 ویندوز 2000، نسخه   ،4.1 98 نسخه 
شده  روز  به  نسخه  پي«  »ایکس.  ویندوز 
ویستا  ویندوز  كه  درحالي  است.   5 نسخه 
سیستم   6.1 نسخه   7 ویندوز  و   6 نسخه 

عامل مایکروسافت است.

پیشرفته«،  سازی  نگاره  نمایش  »صفحه 
و  چهره  تشخیص  بعدي،  سه  حمایت 
دیگر  از  جانبي  هاي  برنامه  فروشگاه 
روند  به شمار مي   8 ویندوز  هاي  ویژگي 
مشخصه  خصایص  جمله  از  آنها  همه  كه 

سیستم عامل هاي ویژه تبلت ها هستند.

موفقیتي جدید در علم ژنتیك

شاخه اي جدید از 
درخت حیات کشف شد

 شیوه هایي كه براي خواندن كدهاي ژنتیکي 
انسانها به كار گرفته مي شوند منجر به ارائه 
روي  بر  مطالعه  در  انگیزي  شگفت  نتایج 
DNA موجودات دریایي شده و محققان ژن 
هایي كشف كرده اند كه در هیچ یك از دامنه 

هاي حیات دیده نشده اند.
كرگ ونتر ، دانشمندي كه سال گذشته موفق 
به تولید حیات تركیبي شده بود، اكنون موفق 
به تحلیل DNA موجودات دریایي و آشکار 
از  متفاوت  كه  است  هایي شده  ساختن ژن 

تمامي ژن هاي شناخته شده هستند.
ژنتیکي  كد  خواندن  براي  كه  تکنیکي  ونتر، 
گرفته  بکار  را  شود  مي  استفاده  انسانها 

است، شیوه اي كه در آن DNA به قطعاتي 
دستگاه  تا  شود  مي  تبدیل  كوچك  بسیار 
توالي خوان ژنتیکي بتواند از پس رمزگشایي 
آن برآید. سپس نتایج رمزگشایي این قطعات 

با استفاده از رایانه سر هم مي شوند.
 DNA روي  بر  مطالعه  براي  امروز  به  تا 
گونه هاي میکروسکوپي دریایي دانشمندان 
باید آنها را در آزمایشگاه كشت مي دادند و 
در  ها  گونه  این  اكثر  كه  است  اینجا  مشکل 
برابر كشت داده شدن مقاومت مي كنند. در 
این شرایط شیوه ونتر كه »متاژنومیکز« نام 

دارد این مشکل را حل كرده است.
 DNA محققان موسسه ونتر در این مطالعه
به منظور بررسي ژن  اي  جمع آوري شده 
مي  یافت  ها  ارگانیزم  تمامي  در  كه  هایي 
شوند را اسکن كردند، اما با پدیده اي شگفت 
انگیز مواجه شدند: نسخه اي از ژنها كه با 
حیات  شده  شناخته  هاي  دامنه  از  یك  هیچ 
كه  دارد  وجود  امکان  این  ندارند.  همخواني 

گرفتن  سرعت  نتیجه  ژنها  این  بودن  جدید 
غیر طبیعي روند تکامل باشد، اما جنجالي تر 
از آن این احتمال است كه این ژنها به دامنه 
داشته  اختصاص  حیات  از  ناشناخته  اي 

باشند.
در این صورت این اولین باري نخواهد بود 
كه درخت حیات باید دستخوش تغییر شود. 
تا دهه 90 این درخت تنها دوشاخه داشت تا 
سال 2004 كه شاخه اي جدید به آن افزوده 
شاید  جدید  مطالعات  دلیل  همین  به  شد. 
درخت  این  به  نیز  را  پنجمي  شاخه  بتواند 

بیافزاید.
كه  ونتر  پیشین  مطالعات  دیگر  سویي  از 
پا  به  زیادي  در سال گذشته سر و صداي 
كرد در سیستم نامگذاري دامنه هاي حیات 
تغییرات بزرگي به وجود خواهد آورد زیرا 
باید به زودي جانداراني كه به واسطه حیات 
تركیبي ونتر خلق مي شوند را نیز نامگذاري 

كرد.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.
 به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان 

معتبر و حامی فرهنگ ایرانی   تامین می شود .

کشف 5 ژن مرتبط با آلزایمر
با  به كشف 5 ژن جدید مرتبط  دانشمندان موفق 
كردند  اعالم  شدند.دانشمندان  آلزایمر  بیماري 
كه به تازگي 5 ژن جدید را كه در بروز بیماري 
آلزایمر نقش دارند شناسایي و كشف كردند.نتایج 
 journal Nature« این تحقیقات در مرجله علمي
Genetics« منتشر شده و در این تحقیقات دالیل 
بروز این بیماري مغزي توضیح داده شده است. 
در  پزشکان  به  تواند  مي  مطالعات  این  نتایج 
این بیماري مي تواند  از بروز و شروع  جلوگیري 
دانشمند   300 حدود  مطالعات  این  كند.در  كمك 
در دو گروه مختلف روي 54 هزار نفر تحقیق و 

آزمایش انجام داده اند و ژن این افراد را بررسي 
تحقیقات  محققان  از  گروه  دو  این  ابتدا  كردند.در 
خود به صورت مستقل دنبال كردند و در نهایت 
یکساني  نتایج  آمده  دست  به  اطالعات  و  داده ها 
دانشگاه  محقق  اس چلنبرگ«  كرد.»گراد  تأیید  را 
پنسیلوانیا و یکي از محققان این پروژه گفت: ما در 
 MS4A،  ABCA7،CD33، ژن   5 مطالعات  این 
CD2AP را كه عامل بروز و شروع  EPHA1و 

این بیماري هستند ، شناسایي كردیم.
عالئم  است.  عقل  زوال  شکل  رایج ترین  آلزایمر 
این بیماري با از دست دادن قدرت حفظ اطالعات 
بخصوص حافظه موقت در دوران پیري آغاز شده 
و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، 

افسردگي، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیري 
به  تنفسي  ناراحتي هاي  اثر  در  مرگ  سرانجام  و 
پایان مي رسد. مرگ پس از پنج تا ده سال از بروز 
عالئم اتفاق مي افتد؛ اما بیماري حدود بیست سال 

قبل از ظهور عالئم آغاز شده است.
سیناپس هاي  رفتن  دست  از  با  بیماري  این 
شدن  نکروزه  مغز،  مناطق  برخي  در  نورون ها 
سلول هاي مغز در مناطق مختلف سیستم عصبي، 
نام  به  پروتئیني كروي شکلي  ایجاد ساختارهاي 
پالك هاي پیري )SP( در خارج نورون هاي برخي 
مناطق مغز و ساختارهاي پروتئیني رشته هاي به 
مشخص  نورون ها،  سلولي  جسم  در   NFT نام 

مي شود.
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

سريعترين روش روانکاوی از طريق هيپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در یك ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

سالمت

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

طالق، واقعه ای بسیار دردناك در زندگی است. اما 

چگونه زن و شوهر و فرزندان شان می توانند پس 
از طالق با وضعیت جدید كنار بیایند و این واقعه 

دردناك را پشت سر بگذارند؟ 
زندگی  سال   16 از  پس  مایکلز  نانسی  شوهر 
مشترك و داشتن 3 بچه، بزرگ ترین ضربه زندگی 
اش را به او وارد كرد. او به نانسی گفت كه طالق 
می خواهد اما او علت طالق را به نانسی و فرزندان 
پزشکی  مشکل  یك  بعد  ها  ماه  گفت.  نخواهد  اش 
غیرمنتظره نانسی را تا پای مرگ كشاند. كه نمی 
از  بیمارستان  در  شدن  بستری  علت  به  توانست 
بچه هایش مراقبت كند، مجبور شد حضانت بچه 
واگذار  سابقش  شوهر  به  دائم  طور  به  را  هایش 

كند. 
سالمت  واقعه  این  از  پس  سال   4 نانسی  اكنون 
خود را بازیافته و از اعماق ناامیدی عاطفی به علت 
حضانت  دوباره  ناگهانی،  طالق  از  ناشی  ضربه 
از  ای  خانه  است.  آورده  به دست  را  هایش  بچه 
خودش دارد و وب سایتی راه انداخته كه به زنان 

باالی 40 سال پس از طالق كمك كند. 
تردیدی نیست كه كنار آمدن با طالق یکی از مشکل 
طول  در  شخص  یك  كه  است  هایی  چالش  ترین 
زندگی اش با آن روبه رو می شود. كارشناسان 
اندازه  همان  به  طالق  گویند  می  روانی  بهداشت 
داغدار شدن ناشی از مرگ یکی از عزیزان، ممکن 
است باعث ناراحتی فرد شود. اما داستان نانسی 
طالق  از  پس  زندگی  ادامه  دهد  می  نشان  مایکلز 

امکان پذیر است. 
این راهبردها می تواند به شما كمك كند تا دوره 

دردناك طالق را پشت سر بگذارید: 
● دنبال یك شبکه حمایتی باشید 

هیچ شیوه منفردی نمی تواند رنج و فقدان ناشی 
بهترین  از  یکی  دهد.  تسکین  در شما  را  از طالق 
به  این دوره، تکیه كردن  شیوه ها برای گذراندن 

یك شبکه افراد حمایت كننده است. 
می  كه  افرادی  شبکه  باید  گویند  می  كارشناسان 
توانند از شما حمایت كنند را پیدا كنید. اگر شبکه 
را  آن  باید  نیست،  قوی  شما  از  كننده  حمایت 
بسازید. در مورد نانسی، پس از طالق ابتدا به یکی 
از زنانی كه دوست خوبش بود تکیه كرد. نانسی 
می گوید او حس طنز قوی ای داشت. نانسی به یاد 
می آورد كه چگونه در ابتدای طالقش به تنهایی به 
سینما می رفت و با تماشای فیلم های رومانتیك 
به گریه می افتاد. اما بعد به اصرار دوستش با او 
در  های  گریه  آن  از  تدریج  به  و  می خورد  شام 

تنهایی به خندیدن بلند همراه دوستش رسید. 
بود،  اش  پرونده  ناظر  كه  قاضی  پیشنهاد  به  او 
حلقه افراد حامی اش را گسترش داد و به یك گروه 
خودیاری همسران جداشده پیوست. او می گوید: 
»هنگامی كه طالق می گیرید، اغلب دوستان قدیمی 
دعوت  از  دیگر  آنها  دهید.  می  دست  از  را  تان 
به خانه شان خوشحال نمی شوند و  كردن شما 
كل روابط تان به كلی دستخوش تغییر می شود.« 
افرادی  از  كه  خودیاری  گروه  به  پیوستن  با  اما 
با سرنوشت مشابه تشکیل شده بود، او توانست 
می  او  آورد.  به وجود  روابط جدید  از  ای  شبکه 

گوید: »ما روزهای تعطیل با بچه هایمان پیتزا می 

خوردیم. اگر یکی از ما نیاز به رفتن به فرودگاه 

داشت او را با ماشین می ر ساندیم. رابطه با این 
گروه واقعا تعادل روانی ام را حفظ كرد.« 

زیاد طول نکشید كه یکی از همسایه هایش داستان 
گذاشت.  میان  در  او  با  را  خودش  سخت  طالق 
به  طالق  از  پس  كه  بود  میانسالی  زن  مریان، 
تنهایی زندگی می كرد و بچه هایش تحت حضانت 
با  از شریك شدن  مریان  داشتند.  قرار  همسرش 
نانسی در بیان متقابل رنج هایی كه در دوره طالق 
این  بودند، احساس راحتی می كرد و  برده  شان 
كار بسیار او را سبك كرد. او می گوید: »باید رنج 

ها را بیان كنید.« 
حمایت عاطفی به وسیله دیگران به فرد كمك می 
اما  بگذراند  از طالق را  تا دوره دردناك پس  كند 
یاری گرفتن از دیگران برای مشکالت عملی زندگی 
را هم نباید نادیده گرفت. سوزان پروتا هنوز دوره 
اولیه دردناك پس از طالق را به پایان نرسانده بود 
كه  اش  فرزندان  خاطر  به  است  مجبور  فهمید  كه 
در آن زمان هنوز به سن مدرسه نرسیده بودند، 

حضوری قوی در زندگی داشته باشد. 
اینکه خودش بچه هایش را نگهدارد،  او به خاطر 
بیدار  تمام شب  گاهی  كرد.  زیادی  های  فداكاری 
مشتریان  هنری سفارش  های  پروژه  تا  ماند  می 
اش را به پایان برساند و بعد صبح كودكان اش را 

به مدرسه می رساند. 
هیچ  شهر  در  كه  بود  تنهایی  مادر  پروتا 
را  هایش  بچه  تنهایی  به  و  نداشت  خویشاوندی 
بزرگ كرد و در عین حال توانست از منابع حمایت 

كننده در دسترس اش به خوبی استفاده كند. 
هایم در  بچه  ها و مدیران  »با معلم  او می گوید: 
مدرسه دوست شدم. آنها فوق العاده به من كمك 

كردند.« او همچنین به محله ای نقل مکان كرد كه 
ساكنان اش با هم روابط اجتماعی نزدیکی داشتند 
تا بتواند از همسایه ها در موارد اضطراری كمك 
برای  اش  اطفال  متخصص  از  سوزان  بگیرد. 
و  كرد  استفاده  كارهایش  تایید  و كسب  مشورت 
اكنون از او به عنوان پزشکی فوق العاده كه بچه 
هایش را به خوبی می شناخت یاد می كند. او بدون 
درنظر گرفتن اختالف نظرهایش با شوهر سابقش 
او را هم درگیر كرد و در موارد نیاز، همکاری او 

را جلب می كرد. 
● خودتان را دوباره تعریف كنید 

كه  معناست  این  به  طالق  فرآیند  به  شدن  وارد 
شما دیگر بخشی از یك زوج نیستید. این واقعیت 
می تواند چشم اندازی آرامش بخش یا ترس آور 

باشد. 
برای شخصی كه خودش را انسانی چندوجهی می 
تر  آسان  معموال  دوره  این  گذراندن  معموال  داند 
است اما برای كسی كه خودش را فقط یك همسر 
می بیند و آن را مهم ترین نقش خود می شمارد، 

این دوره واقعا ممکن است خردكننده باشد. 
یکی از راه های غلبه بر احساسات ترس و انزوا 
از  ای  دوره  عنوان  به  دوره  این  از  كه  است  این 
ها،  سرگرمی  كنید.  استفاده  خودتان  در  كاوش 
فعالیت ها و عالیق جدید پیدا كنید. چشم اندازتان 
را گسترش دهید. خودتان را به شیوه ای سازنده 

مشغول نگه دارید. 
به  پرداختن  فرصت  كه  تان  قبلی  عالئق  به  توجه 
آنها را نداشته اید، شیوه ای دیگر برای پشت سر 
گذاشتن سوگ و ناراحتی پس از طالق است و می 
به  از خود  جدید  تعریفی  كند  كمك  به شما  تواند 

دست آورید. 
به  روز  هر  در  هایش  بچه  ندیدن  از  كه  مریان 
محله  در  باغچه  یك  شروع  بود،  ناراحت  شدت 

من  به  كار  »این  گوید:  می  او  كرد.  درست  شان 
كمك زیادی كرد. از لحاظ جسمی با كاركردن در 
باغچه خودم را خسته می كردم. این كار مانع از 

آن سرگردانی ذهنی ام شد.« 
باغچه  به  رسیدگی  مسوولیت  گرفتن  عهده  بر 
نه  باغچه  محل، سرگرمی جالبی بود، وود دراین 
تنها گیاهان و میوه های فصلی را می كاشت بلکه 
محله  های  خانواده  سایر  با  تری  محکم  دوستی 

شان پیدا كرد. 
● اثر طالق بر بچه ها را به حداقل برسانید 

احساس رنج و درد در دوره كنار آمدن با طالق 
جدا  همسران  زودی  به  اما  است،  ناپذیر  اجتناب 
شده قدرت به حداقل رساندن احساس ناراحتی در 
كودكان شان را پیدا می كنند و برای این كار باید 
حتی المقدور اوضاع را به حالت عادی بازگردانند. 
گرچه ممکن است احساسات شخصی و ناراحتی 
زیادی داشته باشند اما همیشه باید از انتقاد كردن 

از همسر سابق تان جلوی بچه ها پرهیز كنید. 
همسران جداشده ای كه این توصیه را نادیده می 
خواهند  شان  كودكان  بر  را  آن  پیامدهای  گیرند، 
دید: در كودكان كم سن تر رفتارهای قهقرایی مثال 
اینکه به كودك كنترل ادرار  از  شب ادراری )پس 
و رفتن به توالت را آموخت( و در كودكان بزرگ 
تر و نوجوانان، عدم اعتماد به نفس و دست زدن 
به رفتارهای خطرناك ممکن است مشاهده شود. 

همچنین باید از كشاندن پای كودك به اختالفات با 
همسر سابق تان پرهیز كنید. ممکن است با این كار 
امتیاز كوچکی به دست آورید، اما در مقابل دچار 

زیانی درازمدت می شوید. 
بچه  با  را  تان  درازمدت  روابط  كنید  سعی  باید 

هایتان حفظ كنید.
 WebMD :منبع

طالق؛ نقطه سرخط، زندگی
چگونه بعد از جدایی به زندگی برگردیم؟

ترجمه: دكتر زهرا عباسپور
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صداهاي شکم خود را
 جدي بگیرید! 

دانشمندان معتقدند باكتري هاي موجود در سیستم گوارش مي توانند 
با مغز ارتباط برقرار كرده و روي قدرت یادگیري، شخصیت و قدرت 
حافظه شما تاثیرگذار باشند. شاید بهتر باشد صداهاي درون بدن خود 
را جدي تر بگیرید! دانشمندان متوجه شدند ارتباطات خاصي كه بین 
معده و مغز انسان وجود دارد مي تواند روي چگونگي رشد قسمت هاي 
خاصي از مغز تاثیرگذار باشد. به گزارش دیلي میل، تحقیقات نشان 
مي دهد این ارتباطات حاصل فعالیت باكتري هاي موجود در سیستم 
مانند  از عملکردهاي مهم مغز  گوارش است و مي تواند روي برخي 
مستقیم  تاثیر  انسان ها  حافظه  قدرت  و  شخصیت  یادگیري،  قدرت 
در  مي تواند  عامل  این  كردند  اعالم  همچنین  محققان  باشند.  داشته 
پیشرفت بیماري هاي رواني و دیگر مشکالت مرتبط با سالمت مانند 
چاقي نقش داشته باشند. با وجود آن كه این تحقیقات از رابطه مهمي 
پرده برمي دارد اما شاید این موضوع چندان براي افرادي كه به این 

مطالعات  آخرین  نباشد.  عجیب  مي كنند،  توجه  بدن  درون  صداهاي 
نشان مي دهد، شاید انجام این كار چندان هم با علم ناسازگار نباشد. 
این تحقیقات توسط دانشگاه مك مستر در انتاریوي كانادا انجام شده 
كه  كردند  استفاده  موش هایي  از  دانشمندان  مطالعات،  این  در  است. 
هیچ میکروبي در درون شکم آنها وجود نداشت. به این ترتیب آنها در 
تالش بودند تا مشخص كنند باكتري هاي معده چگونه روي فعالیت دو 

بخش كلیدي از مغز تاثیر گذار هستند. 

در این تحقیقات مشخص شد ژن هاي موجود در قسمت هیپوكامپوس 
شیوه  به  است،  حافظه  و  یادگیري  با  مرتبط  كه  موش ها  این  مغز 
دارد  میکروب وجود  در شکمشان  كه  به موش هایي  نسبت  متفاوتي 
برنامه ریزي مي شوند. جین فاستر محقق ارشد این تحقیقات و استاد 
گفت:  باره  این  در  رفتاري  عصب شناسي  و  روانشناسي  دپارتمان 
این است كه باكتري هاي معده روي بروز  این تحقیقات  »پیام اصلي 
رفتارهاي مشابه با ناامیدي و افسردگي، از طریق تاثیرگذاري روي 
آزمایشي  تحقیقات  در  ما  هستند.  موثر  مغز  از  خاصي  قسمت هاي 
باكتري هاي  و  بدن  ایمني  سیستم  حالت  كه  رسیدیم  فرضیه  این  به 
موجود در سیستم گوارش انسان كه دائما در حال ارتباط با یکدیگر 
هستند، نقش مهمي در خصوصیات شخصیتي او بازي مي كنند. من 
دارو  از عملکرد  انسان ها  بهتر  فهم  به  این مطالعات مي تواند  معتقدم 
داروها  از  برخي  اثرات جانبي  یك روز  و شاید  كرده  بدن كمك  در 
را به حداقل برساند« فاستر در این باره گفت: »ما باید براي درمان 
بیماري هاي رواني هدف هاي جدیدي را مد نظر قرار دهیم. این اهداف 
مي توانند سیستم ایمني بدن انسان، عملکرد سیستم گوارش و مانند 

اینها باشند.« 

معجزات لبخند 
لبخند جذابتان مي كند. لبخند یك كشش و جذبه فوري ایجاد مي كند. 
دوست داریم نسبت به آنها شناخت پیدا كنیم.لبخند حال و هوایتان را 
تغییر مي دهد. دفعه بعدي كه احساس بي حوصلگي و ناراحتي كردید، 
لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه مي زند. لبخند مسري است. لبخند زدن 
شادتر  هم  را  محیط  فضاي  زدن  لبخند  با  مي آورد.  شادي  برایتان 

مي كشید.لبخند  خود  به سمت  ربا  آهن  مانند  را  اطرافیان  و  مي كنید 
زدن استرس را از بین مي برد. وقتي استرس دارید، لبخند بزنید. با 
این كار استرس تان كمتر مي شود و مي توانید براي بهبود اوضاع وارد 
عمل شوید.لبخند زدن سیستم ایمني بدن را تقویت مي كند. به این دلیل 
عملکرد ایمني بدن تقویت مي شود كه شما احساس آرامش بیشتري 
دارید. لبخند زدن فشارخونتان را پایین مي آورد. وقتي لبخند مي زنید، 
فشارخونتان به طرز قابل توجهي پایین مي آید. لبخند بزنید و خودتان 
امتحان كنید.لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن هاي طبیعي بدن 
را آزاد مي كند. تحقیقات نشان داده است كه لبخند زدن با تولید این 
سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه مي شود. مي توان گفت لبخند زدن 
یك داروي مسکن طبیعي است.لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان 
مي دهد. عضالتي كه براي لبخند زدن استفاده مي شوند صورت را باال 
مي كشند. پس نیازي به كشیدن پوست صورتتان ندارید، سعي كنید 
همیشه لبخند بزنید.لبخند زدن باعث مي شود موفق به نظر برسید. به 
نظر مي رسد افرادي كه لبخند مي زنند اعتماد به نفس باالتري دارند و 
مثبت  مي كند  كمك  زدن  لبخند  مي كنند.  پیشرفت  بیشتر  كارشان  در 
اندیش باشید. لبخند بزنید. حاال سعي كنید بدون از بین رفتن آن لبخند 
به یك مسئله منفي فکر كنید. خیلي سخت است. وقتي لبخند مي زنیم 
بدن ما به بقیه بدن پیغام مي فرستد كه »زندگي خوب پیش مي رود«. 

پس با لبخند زدن از افسردگي، استرس و نگراني دور بمانید.

چگونه از سوءهاضمه 
پیشگیري کنیم؟

در  ماشیني  زندگي  شرایط  دارند  تاكید  تغذیه  متخصصان 
جمله  از  بیماري ها  از  تعدادي  گسترش  باعث  اخیر  سال هاي 
سوءهاضمه شده است.نوع تغذیه، نوع كار و فعالیت، استراحت 
كم، كم تحركي و مشکالت روحي و رواني از عوامل بسیار موثر 

در ایجاد سوءهاضمه هستند. 
متخصصان مركز پزشکي مایوكلینیك در مقاله اي تاكید كردند كه 
با توجه به چند نکته مي توان از بروز سوءهاضمه تا حد زیادي 
جلوگیري كرد.براي مثال رعایت رژیم غذایي مناسب حاوي مواد 
تازه  سبزیجات  و  میوه  كربوهیدرات،  چربي،  پروتئیني،  متنوع 
كه  گیاهي  الیاف  این منظور بسیار ضروري است. وجود  براي 
در  بدن مي رسد  به  میوه و سبزیجات  از طریق خوردن  بیشتر 

هضم و جذب و دفع موادغذایي بسیار مهم است. 
سبوس گندم از مهم ترین منابع الیاف گیاهي است. عدم تنوع مواد 
غذایي بخصوص در طوالني مدت باعث به هم خوردن وضعیت 
هضم، جذب و دفع مي شود و انواع عالئم سوءهاضمه را ایجاد 

مي كند. 
نکته مهم در تغذیه خوب، تنوع و میزان مصرف غذایي است كه 
باید به طور مرتب مصرف شود. مصرف فیبرهاي گیاهي كه از 
تنها در جلوگیري  نه  به بدن مي رسند  طریق میوه و سبزیجات 
جذب  با  بدن  به  ورود  از  پس  بلکه  دارند  نقش  سوءهاضمه  از 
آب، حجیم شده و باعث سهولت دفع مدفوع مي شوند و از توقف 
طوالني مواد در روده بزرگ و در نتیجه از جذب بیش از اندازه 

چربي كلسترول جلوگیري مي كنند. 

برقرار مي سازند و در  تعادل  مواد  دفع  و  همین طور در جذب 
مي یابد.  كاهش  چاقي  جمله  از  و  مشکالت  از  بسیاري  نتیجه 
همچنین فیبرهاي گیاهي مي توانند با این عمل از یبوست كه خود 

عامل مشکالت متعددي است جلوگیري كنند. 

براي  مهم  بسیار  عوامل  از  ورزش  و  تحرك  دیگر،  سوي  از 
سالمتي انسان بخصوص در جلوگیري از سوءهاضمه است. 

تاثیر  تحت  بدن  اعضاي  همه  وظیفه  كه  این  به  توجه  با  بعالوه 
فرمان هاي اعصاب است، عواملي چون استرس، دلهره، تشویش، 
نوع كار و سایر عوامل اطراف زندگي شخص مي توانند از طریق 
مختل كردن كار معده و روده، عمل هضم و جذب و دفع را مختل 
كرده و مشکالت مربوط به سوءهاضمه را ایجاد كند، لذا باید از 

عوامل استرسزا دوري كرد و كوشید تا آرامش حفظ شود. 

همچنین استراحت و خواب از عواملي هستند كه به آرامش كمك 
كرده و در سالمت انسان دخالت مستقیم دارند.

کار زیاد شما را می کشد
مدت  طوالنی   كار  می دهد،  نشان  انگلیسی  دانشمندان  تحقیقات 
ترتیب  این  به  و  داده  افزایش  را  قلبی  بیماری های  خطر  می تواند 

منجر به مرگ شما شود.
متوجه شدند،  لندن  كالج  دانشگاه  در  كارشناسان سالمت عمومی 
افرادی كه بیش از 11 ساعت در روز كار می كنند با احتمال دو سوم 
بیش تر نسبت به افرادی كه بین 7 تا 8 ساعت در روز مشغول به 

فعالیت هستند ممکن است دچار حمله قلبی شوند.
در این بین باید احتمال نداشتن خواب كافی را نیز به دیگر مشکالت 
این كارمندان اضافه كرد، چرا كه به دلیل مشغله كاری زیاد آن ها 

معموال كم تر از 6 ساعت در روز می خوابند.

این مطالعات روی بیش از 7 هزار نفر و به مدت تقریبی 11 سال 
انجام شد تا دانشمندان بهتر به تاثیرات مخرب كار طوالنی پی ببرند.

مدت  كارهای طوالنی  از  ناشی  استرس  بین مشخص شد  این  در 
نقش مهمی بازی می كند. تحقیقات قبلی هم نشان می دهد افرادی كه 
دارای مقادیر باالیی از هورمون استرس به نام كورتیزول هستند 
با احتمال بیش تری ممکن است در خطر ابتال به بیماری های قلبی 

قرار بگیرند.
قلبی شدند.  نفر دچار حمله  به 192  نزدیك  این مطالعات  در طول 
 67 احتمال  با  می كنند  كار  روز  در  11 ساعت  از  بیش  كه  افرادی 
درصد بیش تر از افرادی كه یك ساعت كاری استاندارد دارند ممکن 

است بیماری های قلبی را تجربه كنند.
پروفسور میکا كیویماكی كه این تحقیقات را انجام داده است در این 
انسا ن ها  زندگی  روی  بدی  اثرات  طوالنی مدت  كارهای  گفت:  باره 
دارند. به همین دلیل پزشکان حتما در هنگام معاینه بیمار در مورد 
كه  است  حالی  در  این  بپرسند.  سوال  نیز  آن ها  شغلی  وضعیت 
 )BMI(بدن جرمی  مانند شاخص  فاكتورهایی  به  بیش تر  پزشکان 

سن، فشار خون، كلسترول خون و دیابت توجه می كنند.

كه  باشد  افرادی  برای  خطری  زنگ  می تواند  تحقیقات  این  نتایج 
كردن  كار  زیاد  شاید  هستند.  كار  به  مشغول  طوالنی  ساعت های 
بتواند بخشی از مشکالت اقتصادی فرد را در كوتاه مدت حل كند، 
اما در آینده با آسیب رسیدن به سالمت شاید جایی برای جبران 

گذشته وجود نداشته باشد.
تلگراف، 5 آوریل
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فروردین ماه 
شما در مقام و مرتبه اجتماعی تان دارای رتبه خوبی می باشید كه 
افراد بسیاری در حسرت این مرتبه هستند و آرزو دارند كه ای كاش 

آنها نیز در چنین مرتبه ای بودند پس قدر شغل و یا مقام اجتماعی 
تان را بدانید، به راحتی و به خاطر دالیل بی مورد شغل تان را از 

دست ندهید. 
كمی بیشتر مراقب رفتارتان باشید زیرا شما با رفتار و گفتارتان 
باعث شده اید كه افراد زیادی از شما برنجند با این كه شما با قصد 

قبلی یا به عمد این كار را انجام نداده اید.
● اردیبهشت ماه 

این هفته احساس می كنید مسئولیت هایتان بسیار زیاد  شما در 
شده است و شما توانایی انجام تمام كارهایتان را ندارید. 

شما با یك دست چند هندوانه بلند كرده اید برای همین دچار سر 
در گمی شده اید و یا شاید به یك احساس پوچی رسیده باشید ؛ 
شما در بین عمل كردن به صحبت های دل و ذهن تان متحیر شده 

اید، نمیدانید آیا باید احساساتی باشید یا منظق گرا ؟؟ 
سریع تصمیم نگیرید اجازه دهید استرس هایی كه در حال حاضر 
بر قلب شما حاكی است كمی فرو كش كنند و بعد تصمیم هایی را 

اتخاذ كنید.
● خرداد ماه 

شما در این هفته دارای مشغولیات بسیاری هستید و از این همه 
اید ؛ توصیه میکنم تمام كارهایتان را متوقف  فعالیت خسته شده 
كنید زیرا شما برای انجام بعضی از كارهایتان حوصله و رغبت 

ندارید به همین دلیل بیش از پیش خسته میشوید. 
بهتر است كارهایی را كه مایل به انجام دادن هستید از كارهایی كه 
تمایلی برای انجام شان ندارید جدا كنید زیرا انرژی را كه برای آن 
كار می گذارید اگر برای كار دیگری هزینه كنید نتیجه های بهتری 

خواهد داشت.
● تیر ماه 

تمایالتی كه در سابق داشته اید دیگر شما را راضی نمیکنند بلکه 
می توان گفت حتی از آنها دلزده نیز شده اید ؛ این كارها را كنار 
بگذارید زیرا مسائل غیر قابل حلی را برای شما فراهم خواهد كرد.

● مرداد ماه
همه به حال شما غبطه میخورند و به شما حسادت می ورزند زیرا 
فکر می كنند شما زندگی عالی را دارید اما شاید در درون زندگی 

تان این طور نباشد. 
شما از این مساله رنج زیادی می برید زیرا این مسئله را نمی توانید 
به شخص دیگری انتقال دهید و فقط اذیت میشوید و شنیدن این 

صحبت ها و عدم واكنش هایتان سبب شده است كه اختالفاتی وارد 
زندگی شخصی تان شود و انرژی شما و اشخاص خانواده تان را 

بگیرد ؛ بهتر است به این صحبت ها اهمیتی ندهید.
● شهریور ماه

این هفته زمان بسیار خوبی برای شما می باشد و تمام آرزوها و 
واقع  با  البته  پیوندند  تحقق می  به  اید  داشته  كه در سابق  تمایالتی 

نگری و دور بینی كه نسبت به آینده دارید. 
در ابتدا فقط به موضوعاتی كه خواهان انجام شان هستید فکر كنید 
و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح سازید، سپس اجرا نمایید زیرا 
ممکن است شرایطی پیش بیاید كه بقیه افراد خانواده تان شما را به 
خاطر تصمیم گیری غلط در كاری مقصر بدانند و به همین علت شما 
بقیه  با  كار  این  از  گیری  پیش  برای  دچار عذاب وجدان شوید پس 

مشورت كنید.
● مهر ماه 

دارید  یا همکارانتان  با دوست  كه  مثبتی  و  رفتارهای خوب  با  شما 
باعث شده اید كه در قلب آنها به راحتی جا باز كنید و این رفتار شما 

باعث پیشرفت هایتان در آینده خواهد شد.
مورد  در  را  حدی  از  بیش  های  حساسیت  شما  متاسفانه  شما 
شما  زیرا  باشد،  سبك  بدین  نباید  كه  میدهید  خرج  به  اطرافیانتان 
بهتر  ؛  تان  همکاران  یا  دوستان  نه  هستید  خودتان  زندگی  مسئول 

است محبت زیادی را با دخالت اشتباه نگیرید.
● آبان ماه

به دلیل اتفاقات شگفت انگیزی كه برایتان پیش خواهد آمد، شما كنترل 
موضوع  این  و  ندارید  گفتارتان  یا  رفتار  روی  بر  را  سریعی  های 
میتواند برای شما خطرناك باشد زیرا در اثر پیش آمد این اتفاقات 
كارهایی را انجام می دهید كه بعدا از انجام شان پشیمان می شوید.

توصیه می كنم كه عکس العمل های سریعی را از خود نشان ندهید 
؛ خوشبختانه شما با درایت باالیی كه دارید می توانید به راحتی بر 

این موضوع غلبه كنید.

● آذر ماه
شما درگیری لفظی بزرگی با شخصی داشته اید كه بر اثر این گفتگو 

هنوز ذهن تان مشغول است. 
اما  از زندگی فرار كنید  اید كه دلتان میخواهد  به مرحله ای رسیده 
خوشبختانه دوره ای را كه سپری می كنید به مانند یك امتحان می 
باشد كه برای رفتن به دوره بعدی صبر و استقامت بیشتری داشته 

باشید.
زده  رقم  تان  برای  را  خوبی  تقدیر  خداوند  زیرا  باشید  شجاع  پس 
گذار  شکر  برد،  خواهید  لذت  موهبات  این  تمام  از  آینده  در  است، 

خداوند خواهید بود.
● دی ماه

بحث  موارد  در  برای شركت  از حدی  بیش  دلیری  و  شما شجاعت 
دارید، اما این همه جسارت شما الزم نیست زیرا ممکن است شما را 
به راه های منحرف كننده ای بکشانند كه سبب پشیمانی شما شود. 

می  تان  ذهن  در  را  بدی  های  قضاوت  تان  اطرافیان  با  رابطه  در 
پرورانید، این قضاوت های مضرر را از ذهن تان دور كنید تا بتوانید 

با خیال آسوده تری كارهایتان را پیش ببرید.
● بهمن ماه

این هفته دوباره شانس به شما روی آورده است ؛در چند ماه اخیر 
شما كم شانس بودید و در رابطه با مسائلی كه برایتان پیش می آمد 

شانس تان به شما یاری نمی رساند.
اما در این هفته شانس در تمام كارهایتان شما را همراهی می كند و 

شما نیز متوجه این موضوع خواهید شد. 
● اسفند ماه

اجازه ندهید دیگران بر شما حکومت مطلق داشته باشند زیرا شما را 
به بیراهه می برند راه هایی كه خودتان دنبال می كنید به زودی نتایج 

باور نکردنی برایتان خواهد داشت. 
برای این كه از انرژی های منفی تان كم كنید با شخصی یا اشخاصی 

گفتگوهایی را انجام دهید. 

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  
بازار کار را وسیع تر و مشتریان 

شما را  بیشتر می کند!

02071936692  
07811000455
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حقوقتان کم شود، روانی می شوید
 افرادی كه به تازگی حقوقشان كاهش پیدا كرده است با احتمال 
بیش تری ممکن است به افسردگی، ناامیدی و حتی مصرف مواد 

مخدر روی بیاورند.
را  حقوق  كاهش  منفی  اثرات  كردند  سعی  دانشمندان  از  تعدادی 
بررسی ها  این  در  كنند.  بررسی  جامعه  افراد  روان  و  روح  روی 
مشخص شد افرادی كه دارای كم ترین میزان درآمد در یك جامعه 
بزنند،  به خودكشی  است دست  دیگران ممکن  از  بیش تر  هستند، 
دچار ناهنجاری های شخصیتی شوند و روزهای بیش تری از سال 

بدون روحیه هستند.
دكتر جیتندر سارین محقق ارشد این مطالعات از دانشگاه مانیتوبا 
باید  كارشناسان  و  مداران  گفت: سیاست  باره  این  در  كانادا  در 
اقشار  روان  و  روح  روی  پائین  حقوق  اثرات  به  نسبت  بیش تر 

كم درآمد جامعه توجه داشته باشند.
روانشناسی  نشریه  در  كه  تحقیقات  این  از  آمده  دست  به  نتایج 
عمومی به چاپ رسیده است با مطالعات قبلی هم سازگار است. 
در آن مطالعات هم مشخص شده بود رابطه مستقیمی بین درآمد 

پائین و ابتال به ناهنجاری های روانی وجود دارد.
موضوع  بهتر  شدن  مشخص  برای  همکارانش  و  سارین  دكتر 
مطالعاتی را روی 35 هزار نفر در آمریکا، در دو مرحله متفاوت 
توجه  مورد  نکات  مهم ترین  دادند.  انجام  سال   3 فاصله  به  و 
و  روانی  سالمت  وضعیت  و  فرد  هر  درآمد  متوسط  دانشمندان 

سابقه ابتال به بیماری های روحی بود.
در این بررسی ها مشخص شد تقریبا یك پنجم افراد به نوعی از 
دارای  كه  افرادی  كلی،  طور  به  هستند.  دچار  روانی  بیماری های 
درآمد پائین هستند بیش تر از دیگران در خطر ابتال به همه انواع 
بیماری های روانی هستند كه از جمله آن ها می توان به افسردگی، 

ناامیدی، سوء مصرف مواد و مانند آن ها اشاره كرد.
آمریکا  را در كشور  افرادی كه كم ترین میزان حقوق  مثال  برای 
درآمد  دالر  هزار   20 از  كم تر  در سال  متوسط  به طور  و  دارند 
دچار  شخصیتی  مشکالت  به  دیگران  از  بیش تر  می كنند  كسب 
در  این  می دهند.  نشان  اجتماعی  ضد  رفتارهای  خود  از  و  شده 
كه  افرادی  بین  در  بیماری ها  این  به  ابتال  احتمال  كه  است  حالی 
دارای درآمد باالی 70 هزار دالر در هر سال هستند بسیار كم تر 
است. افرادی كه دارای كم ترین میزان حقوق در جامعه هستند نیز 

بیش تر از دیگران به فکر خودكشی می افتند.
اندرو اسوالد اقتصاددان دانشگاه وارویك در انگلستان كه رابطه 
بین پول و سالمت ذهنی را بررسی كرده است در این باره گفت: 
به طور كلی شواهد ما نشان می دهد درآمد پائین مردم را به سمت 
چندان  موضوع  این  اثبات  اما  می دهد،  سوق  روانی  بیماری های 

ساده نیست.
این  زیادی  حد  تا  می تواند  درآمد  افزایش  كه  است  حالی  در  این 
مشکالت روانی مانند افسردگی یا ناامیدی را كاهش دهد. باال بودن 
بهتر  روی  را  خود  تاثیر  وضوح  به  جامعه  افراد  حقوق  متوسط 
شدن وضعیت روحی مردم می گذارد. البته این حالت شاید برای 
بهبود ناهنجاری های شدید شخصیتی چندان كارایی نداشته باشد.

به این ترتیب دانشمندان معتقدند سیاست مداران و دست اندركاران 
باید توجه بیش تری به اقشار كم درآمد جامعه داشته باشند و برای 
پیشگیری و درمان بیماری های روانی در آن ها تمهیدات بیش تری 
روانی  سالمت  می تواند  شکل  همین  به  نیز  بیکاری  بیندیشند. 

اعضای جامعه را هدف قرار دهد.
مطالعات نشان می دهد نزدیك به 10 درصد از افراد بیکار دچار 
در  شدن  بستری  به  نیاز  حتی  كه  هستند  روانی  حاد  مشکالت 
دارند.  پزشکی  ویژه  مراقبت های  تحت  گرفتن  قرار  و  بیمارستان 
افراد بیکار با احتمال دو برابر نسبت به دیگران به طور جدی به 

خودكشی فکر می كنند.
در مجموع این مطالعات نشان داد داشتن شغل های پر استرس كه 
در طی آن فرد هیچ كنترلی روی شرایط كاری خود ندارد و به 
اندازه كافی نیز پشتیبانی مالی نمی شود نه تنها هیچ سودی برای 

فرد ندارد، بلکه سالمت او را نیز تهدید می كند.
در  اقتصادی  وضعیت  مورد  در  دائمی  نگرانی  و  مالی  مشکالت 
سالمت  بر  عالوه  و  می دهد  افزایش  را  فرد  استرس  مدت  دراز 

روحی، وضعیت جسمانی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

رویترز، 5 آوریل
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نکنی«،  فراموش  را  پولت  كيف  باش  »مواظب 
اين  با  »اگر  ندارد؟«،  بنزين  ماشين  دانی  »می 
می  سرما  حتما  بروی  بيرون  نازک  لباس 

خوری«. 
انگار هنوز بزرگ نشده. مدام بايد برای كارهای 
 . باشم  داشته  موعظه  و  پند  براش  مختلف 
بيارم.  يادش  به  رو  كارهاش  بايد  هميشه 
جايی  يک  نباشم  همراهش  اگر  ميکنم  احساس 
رو  پولش  مديريت  توانايی   . ميشه  متضرر 
نداره و خيلی مواقع به راحتی وسايلش رو گم 
می كنه. برای تصميم گيری خيلی به من متکيه 

و اين كار به تنهايی براش آزار دهنده است . 

بسیاری از شما با این آقایان آشنایی دارید . این افراد همیشه نیاز 
دارند تا یك زن در نقش مادری حمایت كننده را همراه داشته باشند 
.برای آنها تفاوتی نمی كند این زن مادر باشد یا همسر . انتظاری كه 
به حمایت های مادرانه  از یك نوع بوده و شبیه  تقریبا  او دارند  از 
است . بسیاری از آنها حتی در انتخاب خود برای همسری هم مالك 
تا  دارند  تمایل  آنها   . قرار می دهند  هایی خاص و ویژه را مد نظر 
و  بیشتر  تحصیالت  با  و  بزرگتر  دخترانی  میان  از  را  خود  همسر 
شاغل در حیطه ای قابل اطمینان انتخاب كنند تا بتواند نقش مادری 
را برایشان خوب ایفا كند .در نهان هر شخص سه شخصیت درونی 

نهفته است. 

»والد«،  بخش  سه  در  را  شخصیتی  های  حالت  این  برن”  اریك   ”
»بالغ«و »كودك« معرفی نمود كه شامل نوعی نظام به هم پیوسته فکر 
كردن، احساس كردن و رفتار كردن است . كودك منبع احساسات، 
هیجانات، قهرها و شادی هاست. بخش والد منشأ بایدها و نباید ها 
، حکم ها و باورهاست و به دو نوع والد مستبد، و والد حمایت گر 
تقسیم بندی می شود. اما بالغ متعادل كننده رفتارهای كودك و والد 
است. به طور منطقی فکر می كند، احساساتی نمی شود و خالی از 
لذت های كودكانه است .وجود هر یك از این سه بخش الزم و بلکه 
ضروری است . زندگی بدون كودك افسردگی را به دنبال دارد . ونیز 
برای رشد یك روند رضایت بخش به والدی نیاز داریم كه بدور از 
باید های غیر قابل انعطاف به سوی منطق و استدالل سوق پیدا كند . 
زنان و مردان در روابط خود با همسرشان به دنبال همراه و یاوری 
را  برابر  با سرمایه گذاری نصف، نصف، سهمی  بتوانند  هستند كه 
در رشد و تعالی یکدیگر ایفا كنند. اما در بسیاری اوقات این نقش در 
میان زن و شوهر نابرابر شده و یکی از طرفین در حکم والد مستبد 
یا حمایت گر ، مسئولیت های متفاوتی را در قبال همسرش برای خود 

تعریف می كند . 

زنان و مردان در روابط خود با همسرشان به دنبال همراه و یاوری 
را  برابر  با سرمایه گذاری نصف، نصف، سهمی  بتوانند  هستند كه 
در رشد و تعالی یکدیگر ایفا كنند. اما در بسیاری اوقات این نقش در 
میان زن و شوهر نابرابر شده و یکی از طرفین در حکم والد مستبد 
یا حمایت گر ، مسئولیت های متفاوتی را در قبال همسرش برای خود 

تعریف می كند . 

در این میان روابط دوستانه و عاشقانه به رابطه ای یك جانبه تبدیل 
از همسران حمایت می كند و دیگری حمایت می  می شود كه یکی 
شود. یکی امر می كند و دیگر اطاعت می كند. این نوع از همسران 
والدگونه كه غالبا در میان خانم ها بیشتر قابل مشاهده اند ، خود را 
موظف می دانند كه به هر نحوی و با هر روشی در جهت بهتر شدن 
رفتارها و سبك زندگی همسرشان تالش كنند و از هر فرصتی برای 

ارشاد ، عیب جویی، و رشد شوهرشان استفاده نمایند . 

اگر بخواهیم مروری بر ویژگی های این گونه مردان داشته باشیم 
می توانیم خصیصه های مختلفی را علت طلب كردن این حمایت ها 

در شخصیت این مردان بدانیم. 
1( مردانی با اعتماد به نفس رشد نایافته و ضعیف همواره به حمایت 
نیاز دارند. اگر چه غرور مردانه به آنها اجازه نمی دهد تا به صورت 
مستقیم این نیاز خود را اظهار كنند و علنا دریافت حمایت كنند ، اما 
این آقایان معموال به صور غیر مستقیم حمایت طلب هستند و همسر 
خود را با روش های غیر ملموس برای ارائه كمك و پشتیبانی تشویق 
می كنند . بگذریم از این كه معموال پس از این ارائه خدمات دلخوری 
بر  مبنی  همسرشان  به  را  خود  اعتراض  و  كنند  می  اعالم  را  خود 
گرفتن استقالل و آزادی، ایجاد محدودیت، روحیه مستبدانه و تحکم 

آمیز ابراز می كنند. 

2( گروه دوم به مردانی اختصاص دارد كه نتوانسته اند بخش والد 
و بالغ خود را رشد دهند و از پس مسئولیتهای زندگی به خوبی و به 
طورموفقیت آمیز برآیند . چنین افرادی ذاتا برای اداره امور شخصی 
ثمر  به  را  توانند كارها  نمی  بدون كمك  دارند چرا كه  نیاز  به كمك 
برسانند و از مهارت های یك زندگی معمولی محرومند. آنان اغلب 
از كودك بی تدبیر و احساساتی و بی تامل وجودشان استفاده می 
كنند و با شکست های پی در پی روبرو می شود . لذا به همین دلیل 
عادت كرده اند تا برای مواجه نشدن بیشتر با نتایج نامطلوب همواره 
از شخصی كمك بگیرند و حمایتش را بطلبند. این شخص در دوران 

مجردی مادر و در دوران تأهل همسر آنهاست. 
3( گروه سوم را مردانی تشکیل می دهند كه مادرانی قدرت طلب و 
ساالر داشته و همواره در زندگی یاد گرفته اند كه برای كلیه امور با 
نظرات و تصمیم های خانم خانه هماهنگ بوده و طبق میل و اراده او 
رفتار كنند . در نظر این مردان خانمها مدیریت اصلی خانه را برعهده 
دارند و تصمیم گیرنده نهایی آنها هستند . لذا در گستره زیادی از 

زندگی شان اختیارات فراوانی را به همسرشان می سپارند . 

● چرا زن ها برای شوهرشان مادری می كنند؟ 
از میان دالیل متعددی كه برای این امر میتوان مورد توجه قرار داد 

به چند مورد اشاره می كنیم. 
1( یگانه الگوی دختران در نقش یابی جنسیتیشان مادر انهاست. دختر 
به  و رسیدگی  ایثارها  مادر شاهد حمایتها،  با  همانند سازی  در  ها 
نیازهاشان بوده اند و در غالب این افراد، مادران انها نیز شخصیتی 
به  همان خردسالی  از  اند. دختران  داشته  برای همسرشان  مادرانه 
از دیگر خواهر وبرادرها تشویق می  رفتارهای مراقبتی و حفاظتی 
شوند و پاداش می گیرند. لذا مادری كردن به رضایت درونی زنان 
نقش  در  دهند  تطبیق  به خوبی  را  نتوانند شرایط  اگر  و  انجامد  می 

همسری نیز این گونه خواهند بود . 
2( در بسیاری اوقات رفتارهای مادرانه برای همسر از جانب او مورد 
تشویق و توجه قرار می گیرد. لذا انگیزه برای این نوع رفتار كردن در 

خانم ها افزایش می یابد . 
3( گاهی مواقع برطرف كردن نیاز دیگران آنها را به ما وابسته تر 
نموده و منجر به حرف شنوی و هماهنگی بیشتر آنها با ما می شود 
. لذا برخی زنان برای دوری ازطرد شدگی به این رویه عمل می كنند. 
4( بسیاری از زنان عادت كرده اند تا عشق به دیگری را به صورت 
. آنها حس می كنند  ارائه خدمات و حمایت و پشتیبانی بروز دهند 
باید مسئولیت كارها  ارائه عشق خود و دریافت عالقه همسر  برای 
از  برهه  دارند در هر  كنند و وظیفه  قبول  را  او  به  امور مربوطه  و 
زمان جهت بهتر جلوه نمودن برای همسر ، فداكاری و ایثار دوچندان 

هزینه كنند .

عشق در 
نقشی مادرانه
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فرزندان مادران چاق زودتر 
می میرند

متولد  وزن  اضافه  دارای  مادران  از  كه  نوزادانی 
تولد، در  از  قبل  بیش تری  احتمال بسیار  با  می شوند 
حین زایمان یا به فاصله یك سال بعد از به دنیا آمدن 

جان خود را از دست می دهند.
محققان تقریبا 41 هزار بارداری را در 5 واحد زایمان 
بین  در  انگلستان  كشور  شمال  بیمارستان های  در 

سال های 2003 تا 2005 بررسی كردند.
در این مطالعات مشخص شد خطر مرگ نوزادان در 
تولد،  از  بعد  یك سال  فاصله  به  یا  مادر  رحم  داخل 
در زنان دچار اضافه وزن كه دارای شاخص جرمی 
باالی 30 هستند، دو برابر بیش تر از زنانی است كه 
دارای وزن نرمال هستند و شاخص جرمی آن ها بین 

18.5 تا 24.5 است.
به ازای هر 1000 تولد، تعداد نوزادانی كه از مادران 
از تولد فوت  چاق متولد می شوند و تا یك سال بعد 
می كنند تقریبا 8 مورد بیش تر از نوزادانی است كه از 

مادران با وزن نرمال متولد می شوند.
مادران دچار اضافه  بین  تولد در  از هر هزار  تقریبا 
این  در  اما  می شود،  منجر  مرگ  به  مورد   16 وزن، 
بین تعداد مرگ و میر نوزادان متولد شده از مادران 
است.  تولد  هزار  هر  در  مورد   9 نرمال  وزن  دارای 
كم ترین میزان مرگ و میر متعلق به نوزادانی بود كه 

از مادرانی با شاخص جرمی 23 متولد شده بودند.
شاخص جرمی بدن رابطه ای بین قد و وزن است. در 
صورتی كه این عدد بین 25 تا 29.2 باشد فرد دچار 
اضافه وزن و در صورتی كه بیش از 30 باشد فرد 
چاق محسوب می شود. دانشمندان برای توضیح این 

موضوع چند دلیل را مطرح كرده اند.
جودیث رانکین استاد دانشگاه نیوكاسل در این باره 
گفت: یکی از دالیل می تواند باال رفتن فشار خون یا قند 

خون در بین مادران چاق در دوران بارداری باشد.
فهمیدن خطرات مرتبط با چاقی می تواند كمك زیادی 
به متخصصان در زمان بارداری مادران كند. محققان 
معتقدند با شناخت عوامل خطرزا بهتر می توان روی 
به  ابتال  از  و  كرد  نظارت  وزن  اضافه  دچار  مادران 
برخی از بیماری های خاص در فرزندشان پیشگیری 

كرد.
اكثر  البته  گفت:  نیوكاسل  دانشگاه  از  لب  روث  دكتر 
به  توجه  بدون  یافته  توسعه  كشورهای  در  زنان 
به  سالم  را  خود  فرزند  بارداری،  دوره  در  وزنشان 
دنیا می آورند. اما به هر حال بهتر است زنان قبل از 
آن كه برای بارداری تصمیم بگیرند تالش كنند تا حد 

امکان به وزن نرمال نزدیك شوند.

به این ترتیب نوزدان بهترین شرایط را برای شروع 
زندگی خواهند داشت. البته مادران باید توجه داشته 
باشند كه در دوره بارداری اقدام به كاهش وزن نکنند، 
چرا كه این كار می تواند خطراتی برای نوزادان داشته 
مهم ترین  از  متعادل  غذایی  رژیم  یك  داشتن  باشد. 

فاكتورها در دوره بارداری است.
هلث دی، 6 آوریل

خانواده ها  از  بسياری   

و  پسر  يک  دارند  عالقه 
باشند،  داشته  يک دختر 
نشان  تحقيقات  اما 
حالت  بهترين  می دهد 
آرامش  برقراری  برای 
دو  داشتن  خانواده  در 

دختر است.
باعث  كه  يافته  اين  در 
از  بسياری  تعجب 
محققان  شده،  والدين 
فرزند  دو  شدند  متوجه 
كم تری  احتمال  با  دختر 
مشکل  به  يکديگر  با 
، با يکديگر  برمی خورند 
رفتار بهتری دارند و به 
را  خود  والدين  ندرت 

آزار می دهند.

فرزندان  كردند،  ادعا  دانشمندان 
دختر راحت تر با هم كنار می آیند، 
توجه بیش تری به یکدیگر دارند و 
خود  والدین  به  بیش تری  اعتماد 

دارند.
دختران  تعداد  شدن  بیش تر  اما 
بهتر  را  شرایط  تنها  نه  می تواند 
نمی كند، بلکه ممکن است به فاجعه 
می دهد  نشان  تحقیقات  بینجامد. 
فرزند   4 دارای  كه  خانواده هایی 
بیش تری  مشکالت  هستند  دختر 
مشکالت  و  دعواها  كنترل  برای 

بین اعضای خانواده دارند.

محققان مطالعاتی را روی هزاران 
فرزندان  دارای  كه  مادر  و  پدر 
دادند  انجام  بودند  سال   16 زیر 
تا به بهترین تركیب فرزندان برای 
رسیدن به آرامش در خانواده پی 

ببرند.

میزان شادی و رضایت از زندگی 
دارای  كه  خانواده هایی  بین  در 
میزان  بیش ترین  هستند  دختر   2
است و توضیح دلیل آن چندان هم 
مشکل نیست. فرزندان دختر بیش 

تر در انجام كارهای خانه همکاری 
می كنند و رفتار بهتری هم با خود 

و دیگر اعضای خانواده دارند.
مادرهایی  و  پدر  عکس  بر  اما 
هستند  دختر  فرزند   4 دارای  كه 
 4 روز  هر  باید  متوسط  طور  به 
دعوای خانگی را حل و فصل كنند.

كه  مادرانی  و  پدران  مجموع  در 
جنسیتی  هر  با  فرزند   4 دارای 
نسبت  بیش تری  احتمال  با  باشد 
زندگی  در  دیگر  خانواده های  به 
هستند.  رو  روبه  مشکل  با  خود 
والدین  فرزندان،  تعداد  افزایش  با 
از  نگهداری  برای  كافی  فرصت 
نمی توانند  و  ندارند  فرزندانشان 

زمان را به طور مساوی بین همه 
فرزندانشان تقسیم كنند.

در این خانه ها معموال یك یا تعداد 
است  ممکن  فرزندان  از  بیش تری 
كه  شوند  واقع  بی توجهی  مورد 
از  یکی  می تواند  موضوع  همین 
در  مشکل  بروز  عوامل  مهم ترین 

خانواده شود.

ایده آل ترین  دختر،  دو  از  بعد 
یك  داشتن  خانواده  برای  تركیب 
پسر و یك دختر است. تقریبا 86 
درصد از والدین اعالم كردند یك 
با  خوبی  رابطه  برادر  و  خواهر 
خوبی  دوستان  و  دارند  یکدیگر 

كودكی  دوران  در  یکدیگر  برای 
هستند.

به  معموال  برادرها  و  خواهر 
مسائلی  سر  بر  یکدیگر  با  ندرت 
مانند اسباب بازی ها و مانند آن با 
اما  می كنند.  پیدا  درگیری  یکدیگر 
بعد از آن كه آن ها بزرگ تر شدند 
یکدیگر  با  كم تری  مشترك  نکات 
دیگر  است  ممکن  و  می كنند  پیدا 
رابطه  یکدیگر  با  گذشته  مانند 

نداشته باشند.

بین  در  محبوب  تركیب  سومین 
است.  پسر  دو  داشتن  والدین، 
والدین معتقدند پسرها به یکدیگر 

و  می دهند  نشان  زیادی  توجه 
بعد  اما  دوستان خوبی می شوند، 
می شوند  بزرگ  آن ها  آن كه  از 
اعتماد آن ها به پدر یا مادر كم تر 

می شود.

و  پدرها  از  تعدادی  از  محققان 
كودكان  رفتار  اساس  بر  مادرها 
فاكتورهایی  گرفتن  نظر  در  با  و 
از  نگهداری  بودن  راحت  مانند 
و  یکدیگر  با  سازگاری  آن ها، 
بهترین  دست  این  از  مواردی 
تركیب فرزندان را در یك خانواده 
به ترتیب از بهتر به بدتر مشخص 
هزار   2 از  مطالعه  این  در  كردند. 

116 پدر و مادر نظرخواهی شد.

1.دو دختر
2. یك پسر و یك دختر

3.دو پسر
4. سه دختر
5. سه پسر

6. چهار پسر
7. دو دختر و یك پسر
8. دو پسر و یك دختر
9. سه پسر و یك دختر

10. سه دختر و یك پسر
11. دو پسر و دو دختر

12. چهار دختر

دیلی میل، 6 آوریل

شادترین خانواده ها 
صاحب دو دختر هستند!
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علي كریمي باالخره با پیراهن شالکه آفتابي شد 

چراغ سبز پروفسور به جادوگر
به  نزدیك  كه  شالکه  باشگاه  ایراني  لژیونر  كریمي،  علي 
دو ماه قبل و بنا به درخواست مستقیم فیلیکس ماگات به 
این تیم پیوست و از آن زمان هرگز موفق به حضور در 
بازي هاي این تیم نشده بود، در شب رویایي تیم آلماني و 
در شرایطي كه ماگات روي نیمکت این تیم حضور نداشت، 
پیراهن آبي شالکه وارد میدان شد.  با  بار  براي نخستین 
واسطه  به  و  شالکه  در  حضورش  زمان  در  كه  ماگات 
تندترین  یوناني،  كاریستیاس  و  كریمي  گرفتن  خدمت  به 
انتقادات ممکن را از سوي مطبوعات و رسانه هاي آلماني 
وولفسبورگ  به  تیم  این  از  جدایي  از  پس  كرد،  تجربه 
پیوست تا جادوگر ایراني در ظاهر مهم ترین حامي اش در 
َآلمان را از دست بدهد اما به نظر مي رسد حضور رالف 
رانگ نیك مشهور در این تیم نه تنها شرایط كریمي را بدتر 
نکرده كه اوضاع بهتري را هم براي این بازیکن رقم زده 
است. با ورود رالف رانگنیك و تاكید این مربي سختگیر 
عمر  مي رسید  نظر  به  شالکه،  مازاد  بازیکنان  اخراج  بر 
باشد  از حد تصور  تر  كوتاه  در شالکه  حضور جادوگر 
اما انگار پیش بیني بهمن فروتن درست بود و پروفسور 
او در  رانگنیك چندان هم به علي كریمي بي عالقه نیست. 
شبي براي نخستین بار وارد میدان شد كه شالکه در یکي 
را در مرحله  اینتر  تاریخ خود،  بازي هاي  از رویایي ترین 

یك چهارم نهایي لیگ قهرمانان، در خانه اش 

5 بر 2 شکست داد و مسیرش را براي حضور در مرحله 
نیمه نهایي این رقابت ها به هموارترین شکل ممکن درآورد. 
كریمي از دقیقه 87 این مسابقه به جاي رائول گونسالس 
به زمین آمد و در همین حضور 6 دقیقه اي ) با احتساب 
3 دقیقه وقت تلف شده(، پنج بار صاحب توپ شد و همه 
قرار  همبازیانش  اختیار  در  درستي  به  را  خود  پاس هاي 
داد. او یك بار هم روي بازیکنان اینتر خطا كرد. آیا كریمي 
از این پس فرصت بیشتري براي حضور در تركیب شالکه 

پیدا خواهد كرد؟
**************

آمار وحشتناك تیم آقاي گل جهان 

630 دقیقه و یک گل زده
نگاه  در  شاید  بنیادكار  مقابل  پرسپولیس  خانگي  تساوي 
در  هم  دایي  علي  كه  موضوعي   ( نباشد  بدي  نتیجه  اول 
دار  ادامه  اما  كرد(  اشاره  آن  به  مطبوعاتي اش  كنفرانس 
كه  تیمي  وضعیت  پرسپولیس،  در  گلزني  معضل  شدن 
سرمربي اش عنوان بزرگ ترین مهاجم تاریخ فوتبال ایران 
آورده  در  ممکن  شکل  بحراني ترین  به  مي كشد،  یدك  را 
به  زدن  گل  از  تاشکند  در  دقیقه   90 پرسپولیس  است. 
در  و  مسابقه  این  از  قبل  هفته  یك  ماند،  عاجز  بنیادكار 
اختیار  در  را  بسیاري  گلزني  فرصت هاي  كه  شرایطي 
داشت، داربي حساس تهران را هم با شکست و البته بدون 
گل زده پشت سر گذاشت. هفته قبل  از آن هم دو بر یك 
مغلوب ملوان شد و هفته قبل تر 90 دقیقه فرصت هاي گل 
زدن به شهرداري تبریز را یکي پس از دیگري از دست داد. 
این درحالي است كه آنها دو بازي قبل تر از این مسابقه را، 
به ترتیب با نتایج 2 بر یك و3 بر یك از پاس همدان و فوالد 
خوزستان برده بودند و شرایط شان در جدول رده بندي 
قابل قبول به نظر مي  رسید. ژلکو میاچ، دستیار كروات علي 
براي  آمده  به وجود  از معضل  نظر مي رسد  به  كه  دایي 
متاسفانه  باره مي گوید:»  این  در  كامال كالفه است  تیمش 
بنیادكار باز هم نتوانست گل  پرسپولیس در بازي مقابل 

بزند و ما همچنان مشکل گلزني داریم.

یك  و  داشتیم  دهي خوبي  دفاعي سازمان  در خط  البته   
در  این  كرد.«  امیدوار  آینده  به  را  ما  گرفتیم  كه  امتیازي 
شرایطي است كه خود دایي در هفته هاي اخیر و در توجیه 
این موضوع، تنها به گفتن این جمله كه» خودم نمي توانم به 
زمین بروم و براي پرسپولیس گل بزنم.« اكتفا كرده است. 
هم  پرسپولیس  حمله  خط  بازیکنان  وضعیت  آنکه  جالب 
چندان مساعد نیست و حتي آمدن وحید هاشمیان باتجربه 
هم كمکي به رفع بحران موجود نکرده است. اشپیتیم آرفي 
هم بابت بازي نکردنش در تركیب اصلي تیم ناراضي است 
این  میدان  در  بیشتر  حضور  با  مي تواند  است  معتقد  و 

مشکل را حل كند.

فوتبال  اول  در سطح  مربیگري  سال   21 طي  كرش  كارلوس  كارنامه 
جهان مملو از افتخارات و نقاط روشن است. ساختن نسل طالیي فوتبال 
با  موفقیت  جام جهاني،  به  جنوبي  آفریقاي  ملي  تیم  رساندن  پرتغال، 
پرتغال در جام جهاني 2010 و... به همه این موارد تحسین شدن توسط 
الکس فرگوسن و جامعه فوتبال انگلستان را هم باید اضافه كرد اما جدا 
از دوران حضور در رئال مادرید كه كمي خاكستري به نظر مي رسد، 
محرومیت اخیري كه كمیته ضددوپینگ فوتبال پرتغال براي او در نظر 
گرفت و البته توسط دادگاه عالي ورزش رد شد تا حدودي ابهام برانگیز 

به نظر مي رسد. 
قبل از آغاز جام جهاني 2010 ماموران كمیته ضددوپینگ ورزش پرتغال 
به قصد نمونه گیري از چند بازیکن به محل تمرینات این تیم مي روند. 
كرش از رفتار ماموران ناراحت مي شود و آنها را از محل تمرین بیرون 
مي كند. او كه اصوال دیر عصباني مي شود، حتي لوئیس هورتا رئیس 
كمیته ضد دوپینگ را دشمن تیم ملي لقب داد. البته ماموران در پایان 
اعالم  منفي  هم  نمونه ها  تمامي  و  دادند  انجام  را  گیري  نمونه  تمرین 
شدند اما رفتار بد كرش گزارش شد و حداقل محرومیت براي او در 

نظر گرفته شد. 
پرتغال یکي از تمیزترین كشورها در زمینه كنترل دوپینگ است. البته 
تولید  دار  ركورد  كه  دومیداني  و  اندام  پرورش  سواري،  دوچرخه 
ندارند. در كل  پرتغال گسترش چنداني  ورزشکار دوپینگي هستند در 
اعالم  مثبت  یك ورزشکار  دوپینگ  نمونه  بار   7 پرتغال  تاریخ ورزش 
شده است كه عدد باالیي نیست. این عدد براي ایالت متحده تا امروز 
بیش از 110 مورد بوده است. در آمار دوپینگي هاي ورزش پرتغال 6 
مورد مربوط به فوتبال و یك مورد دیگر متعلق به واترپولو بوده است. 
عجیب اینکه هر 6 مورد دقیقا مربوط به شاگردان كرش بوده است. البته 
در این بین نونو آسیس پس از مثبت اعالم شدن دوپینگ شاگرد كرش 
شد اما آبل ژاویر، كیم، دني كندي، كوتو و هرناني در زمان شاگردي 
آفریقاي  ورزش  تاریخ  در  شدند.  اعالم  دوپینگي  آن  از  پس  یا  كرش 
جنوبي كه كرش در آن سابقه كار دارد هم دقیقا مانند پرتغال تا كنون 
تست دوپینگ 7 ورزشکار مثبت اعالم شده است. در این جمع نام دو 
فوتبالیست به نام هاي مابیزال و آرتور زوانه دیده مي شود. زوانه مدت 
آفریقاي  در  بزرگ كرش  مابیزال كشف  اما  نبود  زیادي شاگرد كرش 

جنوبي محسوب مي شود. 

درخشش  با  او  تیم  بود.  مادرید  رئال  مربي   2004 سال  در  كیرش 
رونالدوي برزیلي حریفان را راحت و بي دردسر از پیش رو بر مي داشت 
تا اینکه در اواسط فصل ستاره تیم مصدوم شد. مصدومیت رونالدو 
به رقم شدت زیاد، خیلي زود برطرف شد. اگرچه كرش نتوانست در 
8 هفته انتهایي از این بازیکن استفاده كند و با توجه به بركناري، دیگر 
رنگ بازي رونالدو در تیمش را هم ندید اما رونالدو در بازي هاي پیش 
فصل 2005 حاضر شد و در هفته اول فصل مقابل مایوركا هم گلزني 
بود. رونالدو بسیار چاق  تفاوت همان رونالدوي سابق  با یك  و  كرد 
برهه  این  در  داشت.  همراه  به  را  خود  سرعت  كماكان  اما  بود  شده 
توسط  موضوع  این  بار  هر  اما  شد  مطرح  او  دوپینگ  احتمال  مسئله 
و  بود  یار  او  با  هم  البته شانس  و  مي شد  نفي  مادرید  رئال  پزشکان 
زمان  در  رونالدو  نمي آمد.  در  دوپینگ  آزمایش  براي  اسمش  معموال 
خداحافظي از دنیاي فوتبال اعتراف كرد تنها مشکلش چاق شدن غیر 
طبیعي است كه بعد از مصدومیت سال 2004 براي او حادث شد. در 
مادرید  رئال  پزشکي  تیم  كه  بود  شده  شایعه  اینطور  اسپانیا  فوتبال 
در زمان حضور كارلوس كرش از داروهاي خاصي براي رفع آسیب 
دیدگي ها استفاده مي كرده. آنچه كه البته هرگز ثابت نشد و تنها در حد 

حرف و حدیث باقي ماند. 
تاكنون تست دوپینگ 9 شاگرد كارلوس كرش مثبت اعالم شده كه در 

سیاهه زیر به آنها اشاره شده است: 
كیم )ناندرولون(: او در سال 2001 و در زمان عضویت در باشگاه براگا 

به دلیل دوپینگ از فوتبال كنار ماند. 
شاگرد  پرتغال  پایه  تیم هاي  در  كه  كندي  مید(:  )فوروس  كندي  دنیل 

كرش بود در سال 2002 و كمي پس از كیم دوپینگي اعالم شد. 
هرناني )كوكایین(: هرناني در سال 1988 و درست در زماني كه عضو 
تیم ملي جوانان به مربیگري كرش بود از این ماده اعتیاد آور استفاده 
كرد. 4 ماه دوري از فوتبال فرصت درخشش و قهرماني با پرتغال در 
 2001 سال  در  )استروئید(:  كوتو  فرناندو  گرفت.  او  از  را  جام جهاني 
تست اول كوتو استروئید و ناندرلون را در نمونه خوني نشان مي داد 
باید  قانون  طبق  كه  كوتو  نشد.  دیده  خاصي  مورد  دوم  تست  در  اما 
 4 تنها  دوم  تست  بودن  منفي  دلیل  به  مي بود،  فوتبال  از  دور  ماه   9
را  ماهه مي شد، جام جهاني 2002  او 9  اگر محرومیت  كنار رفت.  ماه 
از دست مي داد. فیسل ژاویر )دیانبول(: ژاویر در سال 2005 به دلیل 
بیشترین  از  یکي  بود.  فوتبال  از  دور  به  ماه   18 ماده  این  از  استفاده 

مقادیر محرومیت در بین فوتبالیست ها متعلق به اوست. ژاویر در تیم 
ملي جوانان پرتغال با مربیگري كرش، شماره 7 را مي پوشید و مهره 

تاثیر گذاري بود. 
پرونده هاي  ترین  پیچیده  از  یکي  آسیس  )ناندرولون(:  آسیس  نونو 
دوپینگ را در بین فوتبالیست ها دارد. البته دوپینگ او قبل از دعوت به 

تیم ملي توسط كرش اتفاق افتاد. 

آرتور زوانه )استروئید(: زوانه در 28 سالگي توسط كرش به تیم ملي 
دعوت شد و بد هم بازي نکرد در سال 2004 به دلیل استفاده از این 

ماده ممنوعه 2 سال از حضور در میادین محروم شد. 
در  كرش  كشف  بهترین  و  مهم ترین  جوانا(:  )ماري  مابیزال  امبوللو 
آفریقاي جنوبي به دلیل استفاده از ماده مخدر در سال 2006، شش ماه 

دوري از فوتبال را تجربه كرد. 
ریو فردیناند: فردیناند از زیر تست فرار كرد و دلیل آن را انجام خرید 

براي منزل عنوان كرد. 
عادل فردوسي پور بامداد سه شنبه و در اواسط مصاحبه با كرش، به 
سرمربي جدید تیم ملي ایران گفت:» در فوتبال ایران با انداختن ناخن در 
نمونه هاي دوپینگ آنها را مخدوش مي كنند تا واقعیت لو نرود.« واقعیت 
این است كه كنترل خوبي روي این پدیده در ایران صورت نمي گیرد. در 
واقع این آب به اندازه اي ناپاك است كه نمي توان چیزي بر آن افزود. 
بنابراین نگاه منفي به كرش در زمینه دوپینگ در فوتبال ایران حتي با 
استناد به تمام پیش فرض هاي موجود بیش از حد بدبینانه و مغرضانه 

به نظر مي رسد.

شایعه دوپینگ در اطراف نام کرش
CAS درباره پرونده ابهام برانگیز سرمربي جدید تیم ملي ایران در دادگاه

مهدي احمدي 

ورزش
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پدرم وقتي بازنشسته 
شد مرد 

صبر  هستم  سالم  وقتي  تا  مورینیو  فرگوسن: 
كند

كار  كهنه  سرمربي  فرگوسن،  الکس 
منچستریونایتد در پي انتشار شایعه جانشیني 
سالم  وقتي  تا  داد  اوهشدار  به  مورینیو  ژوزه 
باشد در این تیم خواهد ماند. فرگوسن امسال 
پنجمین  و  بیست  سالگي اش،  هفتاد  با  همزمان 
جشن  را  اولدترافورد  در  خود  حضور  سال 
پس  نیز  او  رهبري  تحت  تیم  گرفت.  خواهد 
و  آرسنال  یعني  رقبایش  ضعیف  عملکرد  از 
عنوان  نوزدهمین  كسب  آستانه  در  چلسي، 
قهرماني لیگ انگلیس قرار گرفته و هم اكنون با 
هفت امتیاز اختالف صدرنشین جدول لیگ برتر 
توانسته است  این مدت  است. فرگوسن كه در 
نام خود ثبت كند، گفت: »تا  به  11 قهرماني را 
وقتي سالم باشم، استعفا نمي دهم و فقط زماني 
بگویند  من  به  باشگاه  سران  كه  رفت  خواهم 
را  كارم  من  كه  چرا  اي،  شده  پیر  خیلي  دیگر 
به بهترین نحو در اینجا انجام داده ام.« او در 
مورد شایعاتي كه از انتخاب مورینیو به جاي او 
داد: »ژوزه دوست  منتشر شده است، توضیح 

خوب من است.
كرده  هم صحبت  با  آینده  مورد  در  بارها  ما   
ایم و من عالقه او براي بازگشت به انگلیس را 
آزادي  اینجا  در  مربي  یك  چون  مي كنم،  درك 
بیشتري نسبت به اسپانیا دارد و رسانه ها كمتر 
مزاحمش مي شوند. برایم سخت است كه بگویم 

چه زماني پست من خالي خواهد شد. 

چون  دارد،  من  سالمتي  به  بستگي  چیز  همه 
مي خواهم تا وقتي كه انرژي دارم به كارم ادامه 
بدهم.« فرگوسن در ادامه عنوان كرد، پدرش كه 
در یك كارخانه كشتي سازي كار مي كرده، در 
65 سالگي بازنشسته شد و سال بعدش از دنیا 
رفت: »بدترین چیز این است كه بگویید من 45 
سال كار كرده ام و االن زمان استراحت است. 

انسان باید همیشه فعال باشد.«

کاهش درآمد 
باشگاه هاي انگلیسي از 
حق پخش تلویزیوني 

72 باشگاه لیگ فوتبال انگلیس ناچارند براساس 
انتظار  كه  تلویزیوني  پخش  حق  جدید  قرارداد 
چهارم  یك  میزان  به  را  پخش  درآمد  مي رود 
كاهش دهد، در بودجه هاي خود صرفه جویي 
 195 پرداخت  با  اسپورت  اسکاي  شبکه  كنند. 
میلیون پوند براي سه فصل از 2012 تا 2013 
پوند  میلیون   69 میزان  این  كه  كرده  موافقت 

كمتر از قرارداد قبلي است. 

این قرارداد حق پخش زنده مسابقات لیگ را در 
هر فصل و نیز پلي آف لیگ فوتبال و بازي هاي 
جام اتحادیه انگلیس به اسکاي اسپورت مي دهد. 

»گرگ كالرك« رئیس لیگ فوتبال انگلیس گفت: 
نبود فشارهاي  اقتصاد و  به وضعیت  با توجه 
ورزشي،  مسابقات  پخش  بازار  در  رقابتي 
مذاكرات در مورد حقوق تلویزیوني در فضاي 
كه  مطمئنم  است.  شده  انجام  برانگیزي  چالش 
ادامه چنین سرمایه  باشگاههاي ما از مشاهده 
باوجود  رقابت هایشان  در  مهمي  گذاریهاي 
شرایط  در  كه  پخش  درآمد  میزان  كاهش 
امید  مي كند،  فراهم  مالي  اطمینان  نامطمئن، 

مي گیرند.

ورزش

فوتبال  تیم  ایتالیایي  مربي  مانچیني  روبرتو 
منچسترسیتي كه احتمال بركناري اش از این سمت 
در پایان فصل جاري بسیار زیاد است،اعتقاد دارد 
این تیم و سایر باشگاه هاي  تعداد زیاد مسابقات 
آنان بسیار مشکل ساز است  براي  انگلیس  مطرح 
و آن را باید سبب اصلي حذف شدن »من.سیتي« 
از لیگ اروپا )جام یوفاي سابق( و ناكامي اش در 

لیگ برتر انگلیس دانست.
ارتباط  همین  در  میالن  اینتر  سابق  سرمربي 
باید هر چه زودتر  امر  معتقد است كه مسووالن 
در  تیم ها  مسابقات  تعداد  از  و  شوند  عمل  وارد 
و  و خستگي ها  فرسودگي ها  زیرا  بکاهند  انگلیس 
مصدومیت ها سبب مي شود  آنها از نتایج موردنظر 
خود و آن چه سزاوار آن هستند، بي بهره بمانند. 
وقتي منچسترسیتي در دهه اول اسفند ماه 89 با 
حذفي  جام  نهایي  یك هشتم  دور  در  ویال  استون 
انگلیس بازي داشت، بشدت نگران این مساله بود 
كه در صورت مساوي شدن نتیجه باید به فاصله 
روبه روي  تکراري  بازي  یك  در  نو  از  روز   10
در  كه  بود  حالي  در  این  مي گرفت.  قرار  ویال 
همان روزها با فوالم در لیگ انگلیس و دیناموكي 
یف اوكراین در لیگ اروپا هم بازي داشت و در 
بعدي جام  دور  در  ویال  استون  بر  غلبه  صورت 
حذفي انگلیس هم با برنده بازي اورتون ـ دیدینگ 

روبه رو مي شد.
مارك  جانشیني  به  پیش  ماه   16 از  كه  مانچیني 
شد،  منصوب  منچسترسیتي  مربیگري  به  هیوز 
در اواسط بهار 2011 و در فاصله كمي تا پایان 
فصل جاري مي گوید: »در تمامي سال هاي قبلي و 
كار مي كردم  انگلیس  بجز  كه در جاهایي  موقعي 
هرگز كشوري را ندیده بودم كه شما به ماه هاي 
فوریه تا آوریل برسید و باز مجبور باشید در آن 
ایام هر دو، سه روز یك بار بازي كنید. این را فقط 
براي خودمان و به قصد كاستن از مشکالت سیتي 
نمي گویم زیرا تمامي باشگاه هاي بزرگ اینك این 
معضل را دارند و تعداد بازي هایشان بیش از حد 
است و به دلیل كوفتگي ناشي از این امر نمي توانند 
آن طور ظاهر شوند كه در توان و ذات شان هست. 
بریتانیایي  مقام هاي  به  من  مجدد  و  اكید  توصیه 
و  كنند  تجدیدنظر  وضعیت  این  در  كه  است  این 
طوري برنامه ریزي كنند كه تیم هاي نامدار دچار 
باخت ها  به  تن  و  نشوند  دست  این  از  وضعیتي 
بودند، هرگز  اگر سرحال  ندهند كه  و حذف هایي 
دچار آن نمي شدند. راه حل این مشکل، كم كردن 

از تعداد بازي ها است.«

دلیل ناكامي هاي ملي
مانچو به واقع این امر را حتي از سطح باشگاهي 
به درجات ملي نیز بسط مي دهد و مثل بسیاري از 
كارشناسان و سایر مربیان معتقد است اگر مردان 
تیم ملي انگلیس مدتي است در مسابقه هاي بزرگ 
ملي قاره اي و جهاني مي بازند و نتیجه نمي گیرند، 
و  توان  كه  است  بازیکناني  مفرط  خستگي  براثر 
دیدارهاي  در  وجودي شان  جوهره  و  عصاره 

به  جنازه شان  و  شده  گرفته  آنها  از  باشگاهي 
اردوي تیم ملي تحویل داده شده است. مانچیني كه 
مربي سابق فیورنتینا هم بوده و سابقه بازي در 
انگلیس براي تیم لسترسیتي در اواخر دهه 1990 
را هم دارد، مي گوید: »شما ببینید كه در ادوار اخیر 
جام جهاني و جام ملت هاي اروپا تیم ملي انگلیس 
بازیکنانش  زیرا  است  و حذف شده  ناكام  مکررا 
بشدت خسته بوده و در پایان یك فصل طوالني 
به  باشگاه هایشان  توسط  انرژي  و  اشتها  بدون 

اردوي ملي فرستاده شده اند.
پایان یك  انگیزه اي در  آنها دیگر توان و شور و 
بازي  یك  بار  3 روز  هر  آن  در  كه  فصل طوالني 
كرده اند، براي مشاركت در یك جام مهم تازه را 
ملي  عرصه  آن  در  بخواهند  اگر  حتي  و  ندارند 
مخدوش شان  و  رنجور  بدن  كنند،  افتخار  كسب 
توان فرمان برداري از ذهن آنها را ندارد. این اتفاق 
در حالي دائما روي مي دهد كه شما موظف اید به 
این  یك فوتبالیست به عنوان اصل و جزء اصلي 
ورزش احترام بگذارید و نه تنها موجب فرسودگي 
حال  او سر  كه  كنید  عمل  طوري  بلکه  نشوید  او 
ارائه  به  قادر  كند و  بماند و احساس رفاه نسبي 
به میدان  تمامي توانش در هر مرتبه اي باشد كه 
مي آید. این ورزشکاران نیازمند كمك و احترام اند 
روبوت  و  ماشین  مشتي  كه  این  مسلم  قدر  و 

نیستند.«

ناكامي در اوكراین
مسایلي كه مانچیني از آنها یاد مي كند، سبب شده 
آوریل  تا  مارس  ماه هاي  در  منچسترسیتي  بود 
دائما 4   تا  7 مصدوم و حاشیه نشین داشته باشد و 
نتواند از تمامي دار و ندار و توانش بهره گیرد و 
این مربي اعتقاد دارد همین مساله در شکست 1ـ2 
سیتي در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت در برابر 
نهایي  هشتم  یك  دور  در  اوكراین  دیناموكي یف 

»لیگ اروپا« سهم عمده اي داشته است.

جایي براي مانور نیست
در حالي كه خیلي ها معتقدند آمدن خوزه مورینیو 
منچسترسیتي  به  مادرید  رئال  سختگیر  مربي 
قطعي است و فقط دیر یا زود و زمان آن مشخص 
نیست، مانچو دوست دارد فقط به ایام فعلي بنگرد 
و  فراتر  وي  زعم  به  كه  بگوید  مشکالتي  از  و 
موثرتر از شیوه هاي مربیگري او موجب پس رفت 
شهر  آبي  نیمه  ناكامي هاي  تجدید  و  استمرار  و 
»در  مي گوید:  او  شده اند.  فصل  این  در  منچستر 
مقاطعي از ماه هاي مارس و آوریل من فقط 15،16 
بازیکن سالم و قابل استفاده در اختیار داشتم و 

بقیه آسیب دیده و حاشیه نشین بودند.
نفرات  مي توانستم  داشتم،  بازیکن   19  ،18 وقتي 
تیم را عوض و بدل كنم و به هر یك از نفرات تیم 
انرژي نشوند و  از  تا خالي  كمي استراحت بدهم 
اختیار  براي هر مسابقه، یك تركیب آماده را در 
داشته باشیم اما با داشتن 14، 15 بازیکن در تیم 
این طرح ناممکن است و دیگر جایي براي مانور 
تغییر   4  ،3 بازي  هر  در  بتوانم  نهایتا  و  نمي ماند 
در تركیب تیم اعمال كنم. من یقین داشتم كه این 
و  كرد  خواهد  زمین گیر  را سرانجام  ما  وضعیت 
بوده ایم  مجبور  روال  این  با  ما  شد،  هم  اینچنین 
در فاصله اندك بین هر دو بازي فقط ریکاوري و 
ترمیم ضایعات كنیم و وقت براي كاري اساسي تر 
وجود نداشته است. بدتر این كه نتایج برخاسته از 
را  برنامه ریزي  بي رحمانه  و  ناگوار  این وضعیت 
هم به حساب مربیان مي نویسند و آنها را مقصر 
ناكامي ها مي دانند. من وقتي از یك مربي تبدیل به 
یك پزشك و پرستار براي شاگردانم مي شوم و به 
جاي مربگیري درمان مي كنم، چطور مي توانم تیم 
را به لحاظ فني و كسب نتایج به چیزي برسانم كه 
باشگاه تعیین كرده است و هواداران آن را الزم 

مي دانند؟«
Soccernet

مانچو: به پزشك تبدیل شده ام

مربي منچسترسیتي رفتني است

یك چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا

طلسم شکني منچستریونایتد
منچستریونایتد با شکست چلسي به ناكامي هایش در استمفورد بریج پایان 

داد، بارسلونا هم شاختار را با شکستي سنگین بدرقه كرد.
لیگ  نهایي  چهارم  یك  مرحله   رفت  دور  پایاني  دیدار  دو  ایسنا،  گزارش  به 
قهرمانان اروپا، چهارشنبه برگزار شد و تیم هاي منچستریونایتد و بارسلونا 
حریفانشان را شکست داده تا از بخت بیشتري براي راه یابي به جمع 4 تیم 

پایاني برخوردار باشند.
به   24 دقیقه ي  در  روني  گل  تك  با  استمفوردبریج  در  فرگوسن  شاگردان 
طي  را  صعود  راه  از  نیم  و  داده  پایان  حریف  خانه ي  در  ناكامي  سال   9
كردند. پیروزي منچستریونایتد در این دیدار در شرایطي رقم خورد كه داور 
اسپانیایي بازي از اعالم یك ضربه ي پنالتي مسلم به سود چلسي در دقیقه ي 

92 چشم پوشي كرد.

جشنواره گل بارسلونا در نوكمپ 
)61( و  كیتا   ،)53( پیکه  آلوز)34(،  )2(، دني  اینیستا  با گل هاي  بارسلونا هم 

ژاوي )87( در مقابل تك گل راكیتسکي )60( شاختار دونتسك را از پیش رو 
برداشت تا به لطف این پیروزي 5 بر یك در دیدار برگشت كار آساني پیش 

رو داشته باشد.

پیش از این سه شنبه شب تیم رئال مادرید با 4 گل تاتنهام را شکست داد و 
شالکه اینتر را با نتیجه  5 بر 2 از پیش رو برداشت.

دیدارهاي برگشت سه شنبه و چهارشنبه  دو هفته بعد برگزار مي شود.



The recent US court order preventing 
the auction of ancient Iranian tablets 
neutralized the plot of a few Jewish fam-
ilies. 
These tablets were given on loan to the 
University of Chicago’s Oriental Insti-
tute 73 years ago and should have been 
returned to Iran after three years. 
In 1937, in a joint excavation by the then 
government of Iran and the Oriental In-
stitute in Persepolis, a significant num-
ber of valuable historical artifacts were 
discovered and divided equally between 
the two parties, Mehr News Agency re-

ported. 

Root of Problem 

The Achaemenid tablets, as part of these 
artifacts, were allocated to Iran. These 
tablets contained cuneiform scripts and 
images, and it was crucial that the script 
be read by American experts. 
Some 8,029 tablets were broken, but 
the engraved script was readable while 
10,800 tablets were broken and unreada-
ble. Some 7,500 tablets were either com-
plete or fragmented. 

In any event, these tablets were given on 
loan to the Oriental Institute for three 
years so that after conducting extensive 
research, they would be returned to Iran. 
In 1948, the Oriental Institute returned 
179 tablets, which was followed by the 
delivery of 37,074 tablets in 1971. How-
ever, the process of returning the tablets 

stopped until 300 other tablets were sent 
to National Museum of Iran in 2004. 

It was in April 2004 that Oriental Insti-
tute’s Director Gil Stein said the institute 
intends to return the remaining tablets 
to Iran after the completion of related 
studies. 
Unfortunately, a few Jewish families 
masterminded a plot and claimed that 
these tablets should be auctioned to pay 
compensation for the death of some of 
their family members in bombings in 
the US. When they decided to keep the 
tablets on hold in the US, their return to 

Iran became problematic. 
The Oriental Institute blocked the court 

order for putting the tablets on auction. 
However, the court announced that the 

institute is not in a position to defend 
Iran’s position and the Iranian govern-
ment should officially enter the judicial 
process and defend its rights. 

Since the immunity of its sovereign 
property was in danger, Iran decided to 
enter the judicial process. An American 
lawyer was hired to defend Iran’s right 
in court. 
In the meantime, supporters of cultural 
heritage inside and outside the country 
declared that they are opposed to the US 
move, as the Achaemenid tablets were 
given on loan to the University of Chi-
cago. 
In 2008, more than 500 professors of ma-
jor universities across the world, Iranian 
studies experts and archeologists sent a 
letter to the US president about the ille-
gal move of the University of Chicago in 
not returning the tablets to Iran. 

Shortly afterwards, Iran’s American law-
yer filed a complaint about the confisca-
tion of tablets in an Illinois court. Several 
court hearings were held, but no order 
was issued by the presiding judge. 
Last week, the US Appeals Court issued 
a decree that the tablets cannot be auc-
tioned in the US. The decree opposed the 
order of the preliminary court that the 
tablets would be given to a few Ameri-
cans in Beit-ul-Moqaddas. 

Immunity Upheld 

Three federal judges voted in favor of 
Iran and announced that the initial de-
cree that obligated Iran to declare all its 
assets in the US contradicted the prin-
ciples of the law on foreign immunity. 
Therefore, the decree issued on March 
29 made the Iranian tablets immune to 
any form of confiscation. 

The court verdict is not final, although 
the auction of tablets is no longer an is-
sue. Nevertheless, it is a remote possibil-
ity that the US appeals court’s decision 
could be reversed, but issuance of the 
final decree might be a time-consuming 
process. 
Some active cultural heritage bodies, 
such as the Society for Monitoring Cul-
tural and Natural Heritage, carried out 
extensive correspondence with related 
international bodies for the return of the 
Achaemenid tablets to Iran.
 
Copies of this exchange have been sent 
to Foreign Ministry, National Commis-
sion of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization 
and Majlis Cultural Commission for fol-
lowing up the issue. 

 

 
We are a group of interested 
individual Iranians who would 
like to inform and educate the 
Iranian community about life 
and living in the United King-
dom in order to help integra-
tion into their new country of 
residence through culture, art, 
entertainment, articles and 
personal stories.
The purpose of our weekly 
publication is to promote the 
Iranian culture by exposing 
the readers to rich traditions 
in Persian celebration, litera-
ture, cinemas, art, poetry, mu-
sic, etc.
In addition, we provide a com-
mon website for over 3 mil-
lion Iranian professionals and 
readers outside of Iran and to 
enable them and other nation-
alities throughout the world 
to view this publication.
Persian Weekly is a non-po-
litical, non-religious publica-
tion that encourages everyone 
who is interested in Persian 
culture to contribute to this 
paper.  We welcome any arti-
cles, opinion, photographs and 
ideas you might have.
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