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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين

با حمايت ها و همراهى متقابل شما مخاطبان و دوستداران هميشگى هفته نامه پرشين، 
در هفته آينده دويستمين شماره نشريه را منتشر خواهيم نمود. اين دويست شماره، 
طى  در  و  است  بوده  نامه  هفته  با  عزيزان  شما  مستمر  مشاركت  و  همكارى  ى  نتيجه 
گذاشته  سر  پشت  مختلف  هاى  دوره  در  را  گوناگونى  هاى  نشيب  و  فراز  مدت،  اين 
ايم. با مشكالتى روبه رو شديم كه هر بار تنها تعهد به انتشار نشريه، دليل  دلگرمى 
و  صادقانه  ايم،  گرفته  رو  پيش  كه  راهى  در  و  نشويم  دلسرد  كه  بود  ما  اميدوارى  و 

صميمانه گام برداريم.

هربار اظهار همدلى و همراهى با ما و تشويق هاى شما، سبب مى شد كه انرژى مضاعفى 
گرفته و تنها خواست شما را الگوى خود قرار دهيم. از هرگونه غرض ورزى و جهت 
گيرى در باب هر مساله يا رويدادى پرهيز نمائيم و تنها ميانه رو باشيم تا به بهترين 
شكل، منتقل كننده ى اخبار و رويدادها باشيم و در تفسير آنها، نقشى نداشته باشيم 
و از برداشت هاى شخصى بپرهيزيم و در نهايت همان باشيم كه جامعه ايرانى بيرون 

از مرزهاى كشور بدان نيازمند است.

بر اين اساس براى انتشار شماره آتى، بنا را بر آن داريم كه مصاحبه ى جامع و كاملى 
با سردبير و مديرمسوول هفته نامه پرشين آقاى عباس نجفى زرافشان داشته باشيم 
و از وى درباره فعاليت و عملكرد 3 ساله انتشار نشريه سوال نمائيم. شما مخاطبان 
نامه  هفته  اين  انتشار  زمينه  در  خود  هاى  پرسش  و  سواالت  ى  كليه  توانيد  مى  نيز 
تا وى پاسخگوى كليه ى اين  نمائيد  ارسال ايميل، مطرح  يا  با ما و  به صورت تماس 
در  حذفى  و  سانسور  هيچگونه  بدون  مصاحبه  اين  كه  است  ذكر  قابل  باشد.  سواالت 

شماره آتى منتشر خواهد شد. پيشاپيش از همكارى شما كمال سپاس را داريم.

سردبير

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 

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

مى باشد.
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سرآغاز

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

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

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

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

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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 در ميان 
بقچه  
فالگيرها

اكرم عادلخاني 

براي  كه  كساني  درصد   80
بازكردن گره مشكالت زندگي 
رمال ها  دامان  به  دست  خود 
افراد  مي شوند  فالگيرها  و 
تحصيلكرده هستند. بنابراين 
ديدن  نيست  برانگيز  تعجب 
يك  اطراف  كه  جوان  چند 
چمباتمه  خياباني  فالگير 

 زده اند. 
چرا فال گيري؟ 

يعني  مي شود؛  مستأصل  وقت  هر  انسان 
به  رسيدن  ابزار  اما  دارد،  هدف  كه  زمان هايي 
مسائل  قبيل  اين  به  نمي بيند،  مهيا  را  اهداف  آن 
زندگي  فالگيران  و  رماالن  مي كند.  پيدا  گرايش 
عجيب و پيچيده اي دارند. آنها در خصوصي ترين 
ذهن  از  آنچه  هر  و  مي كشند  سرك  افراد  مسائل 
بيني  آينده  عنوان  به  را  مي تراود  درون شان  و 
قرار  مخاطب  روي  پيش  مشكالت،  حل  راه  و 
و  مي پيچند  عاشقي  و  عشق  نسخه هاي  مي دهند، 
در زندگي زناشويي مردم مداخله مي كنند و گاه 
نقشي محوري را - به غلط - در برخي جدل هاي 

خانوادگي ايفا مي كنند. 

آرامش آني 

تبديل  بيني  فال  و  فال  ديگر  خيلي ها،  براي  شايد 
موضوع  باشد؛  شده  معمولي  موضوع  يك  به 
ارزش  افراد  از  خيلي  نظر  از  كه  معمولي اي 
راههايي  كردن  پيدا  به  رسد  چه  ندارد  بررسي 
براي مقابله با آن. اگر در سال هاي دور، شكستن 
به  و...  كتاب  كردن  باز  و  نويسي  دعا  مرغ،  تخم 
مشكالت  حل  كردن  پيدا  براي  راههايي  عنوان 
شمار  به  و...  زننده  چشم  زخم  كردن  پيدا  و 
مي رفت، اين روزها روش هاي جديد فال گيري و 
آينده نگري در شهرهاي كشور باب شده كه از 
لحاظ متنوع بودن، حتي نمي توان آن ها را در يك 
سركتاب،  استخاره،  كرد.  طبقه بندي  خاص  گروه 
محبت،  و  مهر  روزي،  و  رزق  كارگشايي،  دعا، 
تنها  وچاي...  شمع  فال  قهوه،  فال  بخت گشايي، 
ديگر  حاال  كه  است  خرافه اي  انواع  از  مورد  چند 
چند سالي مي شود كه جايشان را در ميان مردم 
خيلي  در  آشكارا  كه  خرافه هايي  كرده اند؛  باز 
اتوبوس ها  زيارتگاه ها،  مانند  شهرها  نقاط  از 
خرافه  تعريف  مي شود.  تبليغ  خيابان ها  حتي  و 
حرف  افسانه،  بيهوده،  سخن  معين،  فرهنگ  در 
از  بسياري  است.  شده  نوشته  اسطوره  يا  باطل 
انسان  ناتواني  در  را  خرافه  ريشه  كارشناسان، 
از توضيح و درك پديده هاي طبيعي يا ناشناخته 

مي دانند؛ به عنوان مثال در قديم، اعتقادي بود كه 
مردم خيال مي كردند زلزله به خاطر اين است كه 
غول خفته اي در زمين وجود دارد و روزي بيدار 
ديو  تا  مي دادند  قرباني  خاطر  همين  به  مي شود. 

رضايت بدهد و باز هم بخوابد. 

چرا افراد تحصيل كرده كشور!؟ 

80 درصد افرادي كه به فال گيرها براي پيش بيني 
تحصيل  مي كنند،  مراجعه  ديگر  مسائل  و  آينده 
در  را  بيشتري  نگراني  موضوع  اين  و  كرده اند 
مي آورد.  وجود  به  اجتماعي  كارشناسان  ميان 
آگاهي  پليس  اجتماعي  معاون  قاسمي،  سرهنگ 
اينكه  بيان  با  امروز  تهران  با  گفت و گو  در  ناجا 
اين روزها افرادي براي انجام اين شيوه ها اخيرا 
شيوه هاي  از  يكي  مي كنند،  چاپ  ويزيت  كارت 
كالهبرداري را رمالي عنوان كرده است: «افرادي 

مدعي مي شوند كه مي توانند آينده افراد را بازگو 
اقدام  شيوه  اين  با  نتيجه  در  دهند  تغيير  و  كرده 
و  مي كنند  خود  طعمه هاي  از  كالهبرداري  به 
به  كه  افرادي  بيشتر  موجود  پرونده هاي  طبق 
افراد  مي كنند  مراجعه  رمال ها  و  دعانويس ها 
متمول هستند چون طبقات پايين نمي توانند هزينه 
كنند  پرداخت  دارند،  نظر  در  افراد  اين  كه  گزافي 
سرهنگ قاسمي ادامه داد در يكي از پرونده هاي 
مربوط به رمالي، شخصي كه براي گره گشايي 
از مشكلش به يك رمال مراجعه كرده بود داراي 
فرزانه»،  «علي  بود».  روانشناسي  فوق ليسانس 
جامعه شناس نيز در اين مورد مي گويد: «فالگيري 
اگرچه ممكن است به چشم محققان اجتماعي در 
واقعيت هاي  از  يكي  اما  شود؛  ديده  كمتر  ايران 
بـسـيـاري  مـاسـت.كـتـاب هـاي  امـروز  جامعه 
مشابه  پديده هاي  و  فالگيري  راهنماي  درباره 
ترجمه  فارسي  زبان  به  اخير  سال هاي  در  آن 
براي  متنوعي  است.روش هاي  شده  تأليف  يا 
اينترنت  طريق  از  حتي  و  آمده  به وجود  فالگيري 
ميان  تنها  نه  مي پردازند.  فالگيري  آموزش  به 
عامه مردم، حتي بسياري از دارندگان مدارك و 
مدارج دانشگاهي نيز فال مي گيرند و به فالگيرها 
مراجعه مي كنند. برخي رسانه ها نيز گاه و بي گاه 
و  ايـــــران  در  آن  رواج  و  فالگيري  بررسي  به 

جهــان مـي پـــردازنـد.» 

مفهوم فال در جامعه ايران همراه با پيچيدگي ها 

سال هاي  در  ايران  در  رسانه ها  رسمي  گفتمان 
نه  و  خرافات  زمره  در  را  فالگيري  اغلب  اخير 
مثابه  به  را  فالگيرها  و  عاميانه»  «باورهاي هاي 
زمينه  اين  در  اگرچه  است.  كرده  تلقي  «شياد» 
جزئي  ديگر  زدن هاي  تفال  برخي  و  حافظ  فال 
به  كمتر  و  شده  محسوب  مذهبي  باورهاي  از 
عنوان خرافات قلمداد شده اند به همين دليل درك 
و برداشت كنوني از مفهوم فال در جامعه ايران 
گفتمان هاي  در  است.  پيچيدگي هايي  با  همراه 
موجود در ايران، فالگيري از ابعاد روان شناختي، 
مورد  اجتماعي  و  تاريخي  اقتصادي،  سياسي، 

مي توان  را  است.فالگيري  گرفته  قرار  توجه 
مانند  نيز  اينجا  در  داد.  توضيح  عامل  چند  با 
نمي توان  فرهنگي  و  اجتماعي  موضوعات  ديگر 
كرد.  ارائه  عاملي»  «تك  يا  يك سويه»  «تبيين هاي 
دخالت  فالگيري  در  مي كنم  ذكر  كه  ابعادي  همه 
دارند اما به اعتقاد نگارنده هيچ يك «عامل غالب» 
«زمينه  عامل  جز  نيست  كننده»  تبيين  «علت  يا 

فرهنگي» و «بستر اجتماعي». 

ناتواني درحل مشكالت،علت گرايش به فال! 

مي توان فالگيري را به وضعيت خانواده، توسعه 
امنيت،  فقدان  اجتماعي،  و  اقتصادي  نيافتگي 
اينها  امثال  و  اجتماعي  خدمات  و  امكانات  كمبود 
شناس  دانش،جامعه  دكتر  كرد.  منسوب  نيز 
كه  مي گويد:»وقتي  مورد  دانشگاه،دراين  واستاد 
و  نيازها  كردن  برآورده  توانايي  جامعه  افراد 
و  فكري،اقتصادي  لحاظ  از  را  خواسته هايشان 

اجتماعي يا خواسته هاي قلبي خود از قبيل ازدواج، 
طالق و امثال اينها را ندارند به خرافات و فال و 
فالگيري روي مي آورند.وي مي افزايد: در مشرق 
زمين و در كشورهاي فقير كه افراد نمي توانند به 
اميال و خواسته هاي خود در حالت واقعي برسند، 
به خرافات،فال و فالگيري مراجعه مي كنند و هر 
و  باشند  اجتماع  پايين تر  طبقات  از  مردم  چقدر 
فال  و  اسطرالب  و  رمل  به  بيشتر  باشند  فقير تر 

نخود و....روي مي آورند.» 

فالگيري و فراغت 

فالگيري نوعي سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت 
توليد  پيشگويي ها  طريق  از  فالگير  زيرا  است، 
دنياي  در  مي كند.  فرد  در  هيجان  احساس  نوعي 
جديد مسئله فراغت و تامين آنها يكي از نيازهاي 
مردم است و افراد براي پر كردن اوقات فراغت 
براي  مي كنند.  پرداخت  بسياري  هزينه هاي  خود 
و  لذت  توليد  جز  معنايي  فالگيري  افراد  برخي 
روانشناسي  ارشد  كارشناس  يك  ندارد.  هيجان 
كه در زمينه «فال قهوه» نيز دستي بر آتش دارد 
و معموال در نشست هاي دوستانه براي دوستان 
«آدم ها  مي گويد:  مي گيرد،  قهوه  فال  آشنايان  و 
عين  در  و  شوند  خبردار  آينده  از  مندند  عالقه 
آن ها  ندارند.  را  بد  اخبار  شنيدن  پتانسيل  حال 
پيش  است  قرار  آنچه  به  نسبت  دارند  دوست 
دوست  كه  بدانند  كنند،  حاصل  اطمينان  بيايد، 
خواهند  دست  به  موفقيت  و  شد  خواهند  داشته 
طريق  از  را  روياهايشان  و  خياالت  پس  آورد. 
فال ها دنبال مي كنند كه فال قهوه، صرف نظر از 
جنبه پيشگويي كه رماالن يا به عبارتي شيادان به 
آن متوسل مي شوند، بيشتر جنبه تفنني و سرگرم 
روشن  عاقلي  شخص  هر  براي  زيرا  دارد،  كننده 
دست  به  كس  هر  سرنوشت  از  بخشي  كه  است 
خودش ساخته مي شود و بخشي خارج از قدرت 
اوست و مجموعه اي از نقش هاي برجسته شده ته 
چرا  باشد  آينده  نماي  تمام  آينه  نمي تواند  فنجان 
كه تنها خداوند است كه بر سرنوشت انسانها آگاه 

و داناست.» واين داستان همچنان ادامه دارد...

سخنى كوتاه با خانم ميرا خواننده شعر « داستانى نه 
EURASIA تازه» سروده نيما يوشيج در كنسرت

 تلفيقى از ترانه هاى 
قديمى و شعر نو

 Church Of سالن  در  مى،   21 شنبه  عصر 
به   EURASIA كنسرت  نخستين   ،St Mary
رهبرى  با  بزرگى  سمفونى  اركستر  همراهى 
يادماندنى  به  اى  برنامه  طى  بهزاد،  فرنوش 
اجرا گرديد. در اين كنسرت كه البته با استقبال 
ساز  مشتاقان  و  عالقمندان  ى  نشده  بينى  پيش 
نيز  هنرمندانى  شد؛  مواجه  ايرانى  موسيقى  و 
خاطره  و  قديمى  قطعاتى  و  ها  ترانه  خواندن  به 
خانم  از  توان  مى  جمله  از  كه  پرداختند  انگيز 
ها نويد و ميرا نام برد. در اين برنامه، قطعاتى 
يه  بنشين،  كنارم  به  ستارگان،  غوغاى  همچون 
 ... و  سال  سال  تازه،  نه  داستانى  خروس،  پول 
اجرا شد كه برخى از آنها با تشويق هاى پياپى 
مخاطبان و حاضران همراه گرديد كه درخواست 
اجراى مجدد ترانه را داشتند و البته برايشان به 

اجرا درآمد.
توسط  قطعاتى  نيز  برنامه  اين  دوم  بخش  در 
گروه اركستر نواخته شد و عالوه بر آن آهنگ 
توسط  بويراحمدى،  دختر  نام  به  ايرانى  فولك 
ساعت  در  برنامه  اين  گرديد.  اجرا  التچمن؛  نيل 
ده و نيم شب و با اجراى ترانه ى «اى ايران » 
و تشويق هاى مستمر حاضران به پايان رسيد.   
پس از اجراى اين برنامه، هفته نامه پرشين گپ 
كوتاهى با خانم ميرا داشت كه از وى درباره ى 

برگزارى اين برنامه؛ سوال هايى  نمود:
ى  نتيجه  را  كنسرت  اين  اجراى  ميرا  خانم   
زحمات شبانه روزى آقاى فرنوش بهزاد دانست 
كه با حمايت و برنامه ريزى وى، اجرا گرديد. او 
بيشتر  يا  و  يكبار  سالى  كه  بناست   » داد:  ادامه 
كنسرت EURASIA برگزار شود كه اين امر نيز 
با همراهى و پشتيبانى ايشان محقق خواهد شد». 
او اضافه كرد: «اين نخستين تجربه ى اجراى من 
با اركستر زنده و در ميان چنين جمعيتى بود كه 

به هر حال با ايراداتى نيز همراه بود».
خانم ميرا درباره ى انتخاب و گزينش ترانه هايى 
بر  ها  ترانه  انتخاب   » داشت:  بيان  شد  اجرا  كه 
اساس خواست طرفين بوده است و چون من به 
اجراى برخى از اشعار نو سروده احمد شاملو 
و نيما يوشيج عالقمند بودم؛ بنابراين تلفيقى از 
ترانه هاى قديمى و شعر نو را انتخاب كرديم كه 
نه  «داستانى  ى  ترانه  به  توان  مى  جمله  آن  از 
تازه» سروده نيما يوشيج اشاره كنم كه در اين 

كنسرت به اجرا درآمد.» 
گفت:  خود  هنرى  آتى  هاى  برنامه  درباره  وى 
اشعار  ضبط  و  كردن  تكميل  حال  در  «اكنون 
اشعار  از  برخى  و  يوشيج  نيما  احمدشاملو، 
چنانچه  است  ممكن  كه  هستم  ديگر  شعراى 
زنده  شكل  به  را  آنها  از  تعدادى  باشد،  توفيقى 
اجرا كنم. البته اجراى چنين برنامه هايى مستلزم 
تامين هزينه هايى است كه بايد براى آنها برنامه 

ريزى درستى صورت گيرد».
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تنها پس از مطالعه تمامى آثار بزرگى كه با جادوى 
را  اى  خواننده  هر  حماسى،  و  اساطيرى  ادبياِت 
گفت  جرات  به  توان  مى  سازند،  مى  خود  مجذوب 
كه مهابهاراتا، رامايانا و بهاگاوات  گيتا عظيم ترين  
زمينه  اين  در  كه   هستند  آثارى  وگوهربارترين  
تاكنون جهان  به  خود ديده  است؛ هدايايى  از تمدن  
هند باستان ، نه تنها براى هنديان كه براى  بشريت . 
مهابهاراتا اثرى  است  منظوم  مشتمل  بر صد هزار 
بيت  كه  شاعران  مختلف  آن  را سروده اند، برخالف  
رامايانا كه  يك  شخص  آن  را الهام  گرفته  است  كه  
داراى  سبكى  متكلف  است. آن ها براى  قرن ها الهام  
نمايش نامه   حماسه  سرايان ،  شاعران ،  دهندگان  
پژوهشگران   اينك   هم   و  حكما  و  عرفا  نويسان ، 
نه   و  بوده اند  مختلف   زبان شناساِن  گستره هاى   و 
يك  قشر و مذهب  و سرزمين  خاص  كه  براى  همه  
بوده اند،  تأثيرگذار  دنيا  جاى   همه   مردم   و  اعصار 
شان  مكان   و  زمان   از  شان  فراتر  روح   كه   چرا 
حلول  كرده  است . اما نمى توان  از اين  دست  اشعار، 
اثرى يافت  كه  از لحاظ فصاحت ، بالغت  و زيبايى  
برسد.  گيتا  بهاگاوات   اندازه  سروده هاى   و  حد  به  
در  فلسفى  سرود  يگانه   را  آن   درستى   به   هومبلت  
انگار  است .  كرده   قيد  جهان   زبان هاى  تمام   ميان  
رازگونه   گونه اى   به   را  اوپانيشادها  فلسفة   آن ،  كه  
در  روى ،  اين   از  است .  نهفته   خود  در  حماسى  و 
امروزه  كرد.  تأمل   مدت ها  بايد  آن   بيت   هر  مورد 
خوانش هاى سمبليك از شخصيت ها و وقايع آن، 
باز هم ابعادى جديد به آن بخشيده است. در سنت  
هندو، اوپانيشادها را گاوى  ميدانند كه  كريشنا (از 
بهاگاوات   در  الهام دهنده   شخصيت هاى   و  خدايان  
را  گاو  آن   شير  كه   است   چوپانى   پسر  چون   گيتا) 
مى دوشد. دانا كسى  است  كه  شير آن  را مى نوشد. 
بد نيست  بدانيد كه  از همة  آثار مذكور، تاويل هاى  
به  معنوى   خصوص  به  و  مذهبى   عرفانى ،  تمثيلىِ  

 كرات  شده  و مى شود.
مغرب   حماسى   آثار  بزرگترين   اوديسه   و  ايلياد 
شدند.  سروده   قالب  اشعار  در  كه   هستند  زمين  
ايلياد بزرگترين  منظومه  حماسى  يونانيان  باستان  
است .  سرود  چهار  و  بيست   بر  مشتمل   كه   است  
تروا،  جنگ   از  بعد  و  ايلياد  از  پس   كه   نيز  اوديسه  
است .  سرود  چهار  و  بيست   داراى   شده   آفريده  
تخمين زده مى شود كه هر دو اثر حدود هزار سال  
پيش  از ميالد توسط هومر سروده  شده  است . اين  
اشعار در زمان  جنگ  تروا خوانده  شده  و سينه به 
سينه چرخيده تا سال ها پس از آن نگاشته شده 
مطرح  حماسى  سروده  ديگر  بايد  را  انئيس  است . 
الهى ،  كمدى  كتاب   در  دانته   شمرد.  زمين  مغرب 
اشاراتى  به  شخصيتى  به  نام  ويرژيل  مى كند و او 
را به عنوان يكى از راهنمايان سفر معنوى اش در 
بود  التينى  شاعر  ويرژيل   گيرد.  مى  ادبى  اثر  آن 
امپراطورى   حماسه   انئيس ،  معروف اش   اثر  در  كه  
روم  را در سروده هايش  مرور مى كند. او درصدد 
تخيلى   از  را  روم   شهر  و  روم   امپراطورى   است 
شاعرانه  به  آرمانى حماسى  و ملى  بدل   سازد. اما 
نه اشعار و ادبيات او، بلكه فلسفه و هنر يونانى در 
تاريخ  كه  بود  رومى  مديريت  و  انضباط  با  امتزاج 
روم باستان را رقم زد؛ مهمتر از كشورگشايى ها، 

كشوردارى رومى ها. 
نزد  در  كه   نيز  فردوسى   شاهنامه   حماسى  اشعار 
ايرانيان  شناخته  شده  است ، در همين  گروه  تعريف  
جنگ هاى   به   فردوسى  منظوم   شاهنامه   مى شود. 
كهن  ايرانيان  كه  با افسانه  و اسطوره  آميخته  بود، 
پرداخته  است . البته ، شاهنامه  فردوسى  تنها شاهنامه  
آن  دوران  نبوده  و آثار بسيارى  با نام  شاهنامه  و 
كه   اند  داشته   وجود  نظم   و  نثر  به   گرشاسب نامه  
نوشته   فردوسى   از  پيش   شعراى  و  ادبا  توسط 
تأليفات   در  آن ها  از  برخى   اسامى   كه   بودند  شده  
متقدمين  به  صراحت  و با اسم  آمده  است ؛ همچون  

شاهنامة  ابوالمؤيد بلخى ، شاهنامة  ابوعلى  محمدبن  
و  طوسى   گرشاسب نامة  اسدى   بلخى ،  احمد 

مشخصا  فردوسى   بلخى .  ابوالمؤيد  گرشاسب نامة  
گذشته   در  متعددى  آثار  از  شاهنامه   نگارش   در 
و  شاهنامه ها  منابع   از  بسيارى   كه   كرده   استفاده  
قرار  فردوسى   استفاده   مورد  گرشاسب نامه ها، 
با  را  فردوسى   از  پيش   شاهنامه هاى   گرفته  است . 
در  طوسى   محمدبن عبدالرزاق   ابومنصور  فرمان  
اواسط قرن  چهارم  جمع  آورى  كردند. در حقيقت ، 
فردوسى  شاهنامه اش  را زمانى  به  رشته  تحرير در 
آورده  بود كه  به  آخرين  سال هاى  عصر حماسى  و 
حاصل   و  داشته   تعلق   ايران   اسطوره اى   و  افسانه  
گردآورى  و اقتباس  و گزينش  تنها بخشي  از آن ها، 
در شاهنامه  فردوسى  آمده  است . آن  آثار قرار بود، 
مردمى را كه  در گذشته  فتوحات  بزرگى  داشته اند، 
ولى اينك  به  ظاهر شكست  خورده  و دلُمرده شده 
بودند، شور و اميدى تازه  و جانى  دوباره  بخشد. 

كه  ملتى  نه  بود،  دلمرده  كه  ملتى  گفتم  كنيد؛  دقت 
زنده است. مردمى كه زنده و زاينده اند، نيازى به 
غرور و غلو ندارند. آنانى كه در اين خصوص ترديد 
ببينيد  تا  بزنيد  ورق  را  جهان  ديروز  تاريخ  داريد، 
فاتحان)  (نه  ساز  تمدن  و  ساز  فرهنگ  مردم  كه 
آنانى بودند كه نه با سرمستى بلكه با فروتنى در 
تعامل با ملل ديگر از آن ها ياد گرفته و متقابال به 
آنان ياد داده اند. تاريخ دنياى امروز را نيز از نظر 
بگذرانيد تا دريابيد كه جوامع موفق و رو به كمال 
امروزين نيز آنانى هستند كه با نقد مداوم خود به 
تكريم  و  تقديس  با  نه  رسيدند،  شكوفايى  و  كمال 
خويش؛ تنها آن گاه ست كه بومى، جهانى خواهد 
آنچه  هر  درستى  بر  اصرار  صرفا  كه  ملتى  بود. 
كه از اوست، مى ورزد، روزى چشم باز كرده و 
مى بيند، در غرور خطاهاى خود غرق شده است! 
را  خويش  اشتباهات  كه  فاتحانى  حتى  بسيار  چه 
اگر  "امروز  شدند.  استحاله  دچار  و  كردند  پرچم 
انسانى بيرون از مرزهاى سرزمين من، حرف حِق 
تنها  نه  اگر  و  اويم  با  من  پس  بزند،  را  تلخى  ولو 
روش  بر  ام،  خانواده  حتى  كه  همسايه  و  هموطن 
و منشى غيرانسانى اصرار ورزند، آن گاه من در 
انساِن  اخالقى  اصِل  است  اين  و  هايم".  آن  مقابل 
دشمنان  از  حتى  كه  انسانى  سوم؛  هزاره  متمدِن 
خود درس مى گيرد و از اين روى فردا متعلق به 
اوست و هر كسى كه روزى، نه اسطوره و شعر، 
بلكه تاريخ واقعى آن را ورق بزند، بر برگ برگ آن 

خواهد خواند: "بودم، هستم، خواهم بود". 

گذرى بر شاهنامه و ساير آثار اساطيرى و حماسى 

مانيفست انسان هزاره سوم
كاوه احمدى على آبادى
دكتراى فلسفه و مطالعات اديان از تگزاس آمريكا

جايزه گوته به منتقد 
ديكتاتور هاى عرب رسيد

و  معتبر  جايزه  سورى  بزرگ  شاعر  آدونيس،   
افتخارآميز گوته در آلمان را برد.

روز  آلمانى  مقامات  خبرآنالين،  گزارش  به 
انتخاب  «كميته  گفتند:  بيانيه اى  در  چهارشنبه 
آدونيس را يكى از مهم ترين شاعران عرب نسل 
خود مى داند و اين جايزه را به دليل آثار جهانى 
اهدا  او  به  بين المللى  ادبيات  به  او  خدمات  و  او 

كرد.»

هزار   50 جايزه  اين  اوت   28 روز  آدونيس  
يورويى (معادل 70 هزار و 320 دالر) را كه هر 
سه سال يك بار اهدا مى شود در جريان ضيافتى 

در فرانكفورت، زادگاه گوته دريافت كند.

شناخته  نيز  سياست  دنياى  در  كه  شاعر  اين 
دولتمردان  به  خطاب  پيش  هفته  سه  شده، 
مصر  و  تونس  به  اشاره  و  عربى  كشورهاى 
ويرانى،  تحجر،  جز  چيزى  افراد  «اين  گفت: 
آنها  نمى گذارند.  برجا  شكنجه  و  تلخى  عقبگرد، 
سامان  را  جامعه  اما  آوردند  دست  به  قدرت 
براى  محلى  به  را  خود  كشورهاى  آنها  ندادند. 
شعارهايى بدل ساختند كه خالى از هرگونه تفكر 

فرهنگى و انسانى است.»

اسبر  سعيد  احمد  على  اصلى  نام  با  شاعر  اين 

جوار  در  قصابين  روستاى  در   1930 سال  در 
به  متعلق  آدونيس  شد.  متولد  مديترانه  درياى 
نسلى از شاعران عرب است كه همواره به عنوان 
چهره اى فعال در زمينه مدرن سازى كشور خود 

نقش داشته اند.

مديون  را  شهرتش  كه  است  شاعرى  آدونيس 
تشبيهات و ايماژهاى بسيار و پيچيده شعرهايش 
است، ايماژهايى كه حتى برخى از دوستدارانش 

دركش نمى كنند.

مختص  سبك  با  ادبى»  «انقالبى  يك  شاعر  اين 
خودش است و از همان ابتدا خود را از بند شعر 
عرب رها ساخت، شعر عرب از دوران پيش از 
بيان  براى  ساده  زبانى  و  فرم  بر  متكى  اسالم 
مسائلى درمورد سياست، عشق، فرهنگ و فلسفه 

بوده است.

را  افق  كتاب  شعر،  «دست  كتاب  در  آدونيس 
بگشا» مى نويسند؛ «فكر مى كنم موجى هستم كه 
چهار  در  سومرى ها  (پادشاه  گيلگمش  زمان  از 
در  بيروت  و  اعراب  سمت  به  پيش)  سال  هزار 

سفر هستم.»

فرانسه  در  را  خود  دبيرستان  دوران  آدونيس 
دانشگاه  از  فارق التحصيلى  از  پس  و  گذراند 
قلب  بيروت،  به   1950 دهه  در  داماسكوس 
مكان  نقل  خاورميانه  عربى  كشورهاى  فرهنگى 

كرد.
او بعد از حمله اسرائيل به لبنان در سال 1982 
داماسكوس  به  همچنان  اما  رفت  فرانسه  به 

سرمى زند.

شعر  جايزه  بزرگ ترين  برنده  تاكنون  آدونيس 
از  شعر  طاليى  تاج  برنده  و  بروكسل  در  اروپا 
آثارش  از  بسيارى  كه  وى  است.  شده  مقدونيه 
به زبان انگليسى ترجمه شده بارها بخت بردن 

جايزه نوبل ادبيات را داشته .
قوانين  برابر  در  سروده هايش  در  همواره  او 
همچنين  و  شهرى  مدرن  زندگى  و  اقتصادى 
انتقاد  به  جهانى  قدرت هاى  ظالمانه   اعمال 
به  امروز  به  تا  آدونيس  اشعار  است.  پرداخته 
اين  شده اند.  ترجمه  دنيا  زنده   زبان  از 10  بيش 
شاعر به دعوت انجمن شاعران ايران به تهران 

سفر كرده است.
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به دست 
آوردن 

دموكراسى 
كار آسانى 

نيست
در  آمريكا  جمهورى  رييس 
آخرين برنامه رسمى خود در 
سفر به انگليس طى سخنانى 
مجلس  دو  اعضاى  جمع  در 
گفت:  انگليس  اعيان  و  عوام 
روابط ويژه انگليس و آمريكا 
يكى از قديمى ترين و مستحكم 
جهان  كه  است  روابطى  ترين 

تاكنون به خود ديده است.

سخنرانى  در  آمريكا  اوباما،  رييس جمهور  باراك 
خود در پارلمان بريتانيا با تأكيد بر حمايت آمريكا 
در  دموكراسى خواهى  جنبش هاى  از  متحدانش  و 
خاورميانه اظهار داشت: «تاريخ به ما آموخته كه 
نيست.  آسانى  كار  دموكراسى  آوردن  دست  به 
به  انقالب ها  اين  تا  كشيد  خواهد  طول  سال ها 

سختى  روزهاى  زمان  آن  تا  و  برسند  سرانجام 
در پيش رو خواهند بود. مردم منطقه خود بايستى 
بايد  و  مى  توانيم  ما  اما  آورند  دست  به  را  آزادى 
آوردن  بدست  [براى  كه  بايستيم  كسانى  كنار  در 

آزادى] مى جنگند.»

تهران،  در  ما  افزود: «آنچه  همچنين  اوباما  باراك 
تونس و ميدان تحرير قاهره شاهد بوديم، خواستن 
بديهى  را  آن  غرب  در  ما  كه  است  آزادى  همان 
كنار  در  بريتانيا  و  متحده  اياالت   ... مى شماريم 
كسانى خواهند ايستاد كه مى خواهند آزاد باشند.»

افزايش فشارها بر ليبى
با  سخنرانى  اين  در  آمريكا  رييس جمهورى 
اين  كه  داشت  اظهار  ليبى  تحوالت  به  اشاره 
قذافى،  معمر  بر  فشارها  بريتانيا  با  همراه  كشور 

رهبر ليبى را افزايش خواهد داد اما در عين حال 
خاطرنشان ساخت كه ناتو تنها امكان كمك رسانى 
نظامى  عمليات  اجراى  و  دارد  را  هوايى  طريق  از 
ديويد  است.  شورشيان  عهده  ى  بر  زمينى 
كنفرانس  يك  در  نيز  بريتانيا  كامرون نخست وزير 
مطبوعاتى مشترك گفت كه بايستى از ”درس هاى 
گذشته“ عبرت گرفت زيرا ايجاد دموكراسى كارى 

زمان بر است.

هم اينك  افزود  ادامه  در  آمريكا  رييس جمهورى 
متحدان  و  بريتانيا  متحده،  اياالت  عهده ى  بر  اين 

غربى شان است كه وظيفه ى رهبرى را آن هم در 
مسائلى  درگير  جهان  كه  بگيرند  دست  به  زمانى 
در  انقالب ها  اقتصادى،  نابسامانى هاى  همچون 
كشورهاى عربى، مبارزات افراط گرايان مسلمان، 
دستيابى  براى  تالش ها  و  هوايى  و  آب  تغييرات 
اظهار  اوباما  باراك  است.  هسته اى  سال ح هاى  به 
داشت كه اين پيامى خواهد بود كه وى به نشست 
 26) پنج شنبه  روز  كه   8 گروه  كشورهاى  سران 

مه) در فرانسه آغاز مى شود، خواهد برد.

وى هچمنين اظهارات آن دسته از كسانى را كه بر 
اين باورند، نفوذ آمريكا و اروپا در جهان رو به 
افول گذاشته و كشورهاى نظير برزيل، چين و هند 
از آنها پيشى گرفته اند، رد كرد و گفت: «اينك زمان 
اياالت  رييس جمهورى  گفته ى  به  ماست.»  رهبرى 
بريتانيا  نظير  كشورهايى  و  آمريكا  اين  متحده، 
ديگر  كشورهاى  براى  را  رشد  امكان  كه  بوده اند 
در  تازه اى“  ”فصل  هم اينك  و  آورده اند  وجود  به 

روابط ميان واشنگتن و لندن قلم خواهد خورد.

واگذارى قدرت در افغانستان
در بخشى از كنفرانس مطبوعاتى، ديويد كامرون، 
كنونى  وضعيت  به  اشاره  با  بريتانيا  نخست وزير 
در افغانستان اظهار داشت، طالبان بايستى به طور 
واضح از گروه تروريستى القاعده فاصله بگيرد تا 
براى  دائمى  سياسى  حل  راه  بتوان  ترتيب  اين  به 
در  نيز  آمريكا  رييس جمهور  كرد.  پيدا  كشور  اين 
جارى  سال  در  افغانستان  كه  افزود  راستا  همين 
ميالدى بايستى مسئوليت تأمين امنيت در كشور 
را به تنهايى بر عهده بگيرد و در سال 2014 روند 
اوباما  باراك  برسد.  سرانجام  به  قدرت  واگذارى 
همچنين بر اين امر تأكيد كرد كه بايستى اطمينان 
دوباره  هرگز  افغانستان  كه  شود  حاصل  خاطر 

تبديل به پايگاهى براى تروريستان نشود.

خودرو فوق امنيتي بال استفاده
رئيس جمهور  كه  شده  طراحي  اين  براي  و  است  متحرك  زرادخانه  يك  خود  خودي  به  كه  اوباما  كاديالك 
اتومبيل  اين  شد.  اوباما  شرمندگي  باعث  كند،  محافظت  احتمالي  قصدهاي  سوء  برابر  در  را  متحده  اياالت 
ساخت كارخانه جنرال موتورز كه در درهايش فلزي به قطر 20 سانتي متر به كار رفته، حتي براي خارج 
كردن رئيس جمهور از سفارت آمريكا در دوبلين هم به كار نيامد. خودرو فوق امنيتي رئيس جمهوري آمريكا 
به هنگام ترك سفارت آمريكا درپايتخت ايرلند با مانعي برخورد كرد. اوباما و همسرش مجبور شدند از اين 
خودروى مخصوص پياده شوند تا تعميركاران بتوانند كاديالك رئيس جمهور را مجددا براى حركت آماده 
كنند. اين وسيله نقليه هشت تني كه بيش از يك ميليون دالر براي كاخ سفيد هزينه داشته، شايد غير قابل نفوذ 
باشد اما آنقدرها هم كارآمد نيست. سقف اين كاديالك ضد بمب است و حتي الستيك هايش هم ضد گلوله 
هستند و پنچر نمي شوند. حتي براي جلوگيري از آسيب پذيري در حمله با گاز اشك آور يا گازهاي سمي 
ديگر، يك سيستم تهويه مخصوص و كپسول اكسيژن هم در اين اتومبيل تعبيه شده است. با اين حال حتي 
پيشرفته ترين تجهيزات هم نتوانست از بروز يك تصادف كوچك با سرعت پايين جلوگيري كند. براي آوردن 
كاديالك زرهي اوباما يك بوئينگ 747 كامال تغيير شكل داده شده تا بتواند اين خودرو را جا به جا كند. گفته 
مي شود كاخ سفيد براي هر ساعت پرواز از واشنگتن به دوبلين نزديك به 110 هزار پوند خرج كرده است. 
به طور كلي رفتار بيش از اندازه محافظه كارانه محافظان اوباما حرف و حديث هاي بسياري را به وجود 
آورده است. طبق گزارشات، پرسنل كاخ سفيد حتي به خدمتكاران كاخ ملكه گفته اند نمي توانند اجازه بدهند 
اوباما به آب لوله كشي لندن دست بزند و حتي بطري هاي آب معدني خودشان را كه از آمريكا آورده اند 
استفاده مي كنند. توضيح اين اقدامات توهين آميز براي انگلستان هم اين است كه ماموران امنيتي نمي خواهند 
ريسك كنند و آب آشاميدني را در اختيار رئيس جمهور بگذارند كه ممكن است با معده اش سازگار نباشد! 

24 مي 2011
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بوفه 6.50 پوند از سه شنبه تا يكشنبه
 از 12:30 ظهر تا 16:30 عصر

آخرين گزارش آژانس بين المللى 
انرژى اتمى عليه ايران

ايران  اتمى،  انرژى  بين المللى  آژانس  گزارش  آخرين  اساس  بر 
هم اكنون اورانيوم غنى شده كافى براى ساخت دست كم دو بمب اتمى 
را در اختيار دارد. در ارزيابى جديد آژانس بين المللى گفته مى شود 
غنى شده  اورانيوم  موجودى  ايران  بين المللى،  تحريم هاى  به رغم  كه 

خود را از 6/ 3 تن (در فوريه 2011) به 1/ 4 تن افزايش داده است.

گزارش آژانس انرژى اتمى كه در روز سه شنبه (24 مه/3 خرداد) در 
وين منتشر شده، تاكيد مى كند كه غلظت اورانيوم موجود در ايران 
هنوز پايين بوده و براى مصارف نظامى، اين اورانيوم بايد بيش از 

ميزان كنونى غلظت يابد. 

مدير آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزارش خود به شوراى حكام 
آژانس  است.  كرده  اشاره  ايران  اتمى  برنامه  نظامى  جنبه هاى  به 
بين المللى تصريح مى كند كه ارزيابى كنونى بر اساس اطالعات جديد 

تنظيم شده است.

پوشش  در  كه  مى كند  متهم  را  اسالمى  جمهورى  جهانى  جامعه 
جنگ افزارهاى  ساخت  سرگرم  اتمى،  انرژى  از  صلح آميز  استفاده 
هسته اى است. بدين دليل سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، آمريكا 
و ديگر كشورهاى جهان تحريم هاى گسترده اى را عليه ايران مقرر 
و  اروپا  اتحاديه  سوى  از  اخير  روزهاى  در  تحريم ها  اين  كرده اند. 

آمريكا بار ديگر تشديد شده است.

اخير  گزارش  در  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  مدير  آمانو،  يوكيا 
نظامى  احتمالى  «فعاليت هاى  درباره  جديد  اطالعات  كه  مى افزايد 
از  بررسى است. بخشى  مورد  هم اكنون  هسته اى  عرصه  در  ايران» 
فعاليت هاى مشكوك اتمى ايران در سال 2010 ميالدى صورت گرفته 

است.
منتشر  را  خبرى  خود  اطالعاتى  منابع  درباره  اتمى  انرژى  آژانس 
نكرده، اما نگرانى آژانس بين المللى را به اطالع مقامات ايرانى رسانده 
درباره  جهانى  جامعه  ترديد هاى  به  آژانس  جديد  گزارش  است. 

صلح آميز بودن برنامه اتمى بيش از پيش دامن خواهد زد.
در  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  حكام  شوراى  دوره اى  نشست 
مورد  را  ايران  هسته اى  برنامه  ديگر  بار  ژوئن  ماه  هفته  دومين 

بازبينى قرار خواهد داد.

سناى آمريكا خواستار 
افزايش تحريم عليه ايران شد

 

تحريم هاى  هدف  را  ايران  گذشته  هفته  اوباما  دولت  آنكه  از  پس 
جديدى قرار داد، برخى اعضاى سنا خواستار افزايش تحريم ها و 
تالش هاى  سريع تر  چه  هر  كشور  اين  تا  شدند  ايران  عليه  مجازات 

هسته اى خود در جهت توليد سالح اتمى را متوقف كند.
 

گروهى از اعضاى سناى آمريكا روز چهارشنبه (25 مه / 5 خرداد) 
پيشنهاد كردند كه دولت آمريكا مجازات هاى بيشترى را عليه ايران 
در  نگرانى هايى  تا  شده  باعث  سنا  نمايندگان  تأكيد  اين  كند.  اعمال 
در  خصوص  به  آمريكا،  از  خارج  شركت هاى  تحريم  احتمال  مورد 

چين كه تحريم ايران را ناديده مى گيرند، ايجاد شود.

مجموعه اى از نمايندگان سنا شامل برخى اعضاى حزب دموكرات 
و حزب جمهورى خواه اعالم كردند كه خواستار اعمال فشار بيشتر 
ديد  از  هستند.  كشور  اين  هسته اى  برنامه  توقف  براى  تهران  بر 
غرب، برنامه ى اتمى ايران اهدافى تسليحاتى دارد و در گزارش اخير 

آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز به آن اشاره شده است.

و  داليل  كه  كرد  فاش  گزارشى  طى  قبل  روز  دو  هسته اى  آژانس 
دارد  سعى  ايران  مى دهد  نشان  كه  آورده  دست  به  جديدى  مدارك 

برنامه هسته اى خود را با اهداف ساخت سالح اتمى پيگيرى كند.

طرح قانونى براى افزايش تحريم

آن  اساس  بر  كه  كردند  پيشنهاد  را  قانونى  طرح  يك  سنا  اعضاى 
پس  روز  يك  موضوع  اين  يافت.  خواهد  افزايش  ايران  عليه  تحريم 
از اقدام دولت باراك اوباما در تحريم هفت شركت خارجى از جمله 
شركت نفت ونزوئال صورت مى گيرد كه تحت اختيار دولت بوده و 

معامالتى را با ايران داشته است.

نمايندگان  مجلس  در  ديگرى  طرح  است  قرار  امر  اين  با  هم زمان 
مورد  ايران  تحريم  نيز  آن  در  كه  گيرد  قرار  بررسى  مورد  آمريكا 
اشاره قرار گرفته و امكان افزايش آن ظرف دو سال آتى در كنگره 

آمريكا مطرح شده است.

و  شمالى  كره  دولت هاى  خود  جديد  قانونى  طرح  در  آمريكا  سناى 
سوريه را نيز مستحق افزايش تحريم ها خوانده است.

طرح  در  كه  سنا  جمهورى خواه  نماينده  كالينز،  سوزان  سناتور 
اعالم  بيانيه اى  طى  داشت،  فعال  حضور  مزبور  قانون  پيش نويس 
و  دهد  افزايش  را  ايران  مجازات هاى  گرفته  تصميم  كنگره  كه  كرد 
درآورده و اهرم هاى ضمانتى  دولت تنها بايد اين طرح را به اجرا 
آن را فراهم كند تا هرچه سريع تر از اقدام ايران در تهديد آمريكا و 

هم پيمانان منطقه اى آن با سالح هسته  از بين برود.
اين در حالى ست كه ايران همواره طرح هسته اى خود و فعاليت اش 
در زمينه غنى سازى اورانيوم را صلح آميز خوانده و گفته كه هدف 

از اين فعاليت ها فقط توليد برق است.
قانون مجازات ايران كه سال گذشته در آمريكا به تصويب رسيد، 
اين اجازه را مى دهد تا فشارها بر تهران افزايش يافته و بانك ها و 
سازمان هاى انرژى هدف قرار گيرند، تا سرانجام اين كشور مجبور 

شود برنامه هسته اى خود را كنار بگذارد.
داشتند،  شركت  مجلس  اين  گذشته  روز  جلسه  در  كه  سنا  اعضاى 
طرح قانونى جديد را به هيئت رييسه تقديم كرده و گفتند كه اين طرح 
بيانگر لزوم افزايش مجازات ها از طريق هدف قرار دادن طرح هاى 
و  شركت ها  طبيعتا  و  مى شود  ايران  انرژى  موسسات  با  مستقيم 

افراد متخلف،  جريمه نيز مى شوند.
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دوو الكترونيك كره را 
گران خريده ايم 

شركت  كرد  اعالم  جوينز  اينترنتي  پايگاه 
با  را  الكترونيك  دوو  شركت  كه  ايران  انتخاب 
خواستار  است  خريده  دالر  قيمت420ميليون 
شده  دالر  ميليون   50 ميزان  به  رقم  اين  كاهش 
است. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي 
ايران  انتخاب  صنعتي  گروه  كه  حالي  در  جوينز، 
سال گذشته به عنوان برنده مزايده خريد شركت 
دوو الكترونيك سومين شركت بزرگ توليد كننده 
لوازم الكترونيك كره جنوبي انتخاب و معرفي شد 
مشخص  روشني  به  قرارداد  اين  آينده  هنوز  ولي 
اين  دهندگان  اعتبار  و  سرمايه گذاران  نيست. 
شركت كره اي هنوز نتوانسته اند اختالفات خود را 
براي نهايي شدن اين قرارداد حل و فصل كنند. اين 
براي چهارمين بار متوالي است كه سرمايه گذاران 
و اعتبار دهندگان شركت دوو الكترونيك كه شامل 
شركت مديريت دارايي كره موسوم به كي اي ام و 
شركت  اين  فروش  در  سعي  هستند  بانك  ووري 

داشته اند. 

ميالدي   1999 سال  از  الكترونيك  دوو  شركت 
كرده  آغاز  را  خود  ساختاري  اصالحات  برنامه 
شركت  اين  سهامداران  و  سرمايه گذاران  و  است 
آن  فروش  قصد  كنون  تا  ميالدي   2006 سال  از 
و  سرمايه گذاران  گذشته  تالشهاي  دارند.  را 
سهامداران اين شركت براي فروش آن تا كنون به 

جايي نرسيده و به بن بست رسيده است. شركت 
انتخاب تا كنون 57.8 ميليارد وون به سهامداران 
بايد  ولي  است  كرده  پرداخت  الكترونيك  دوو 
مشكالت  كند.  پرداخت  ديگر  وون  ميليارد   413.7
سخت  موجب  الكترونيك  دوو  شركت  در  اخير 
شريك  دو  با  شركت  اين  همكاري  ادامه  شدن 
اصلي خود يعني بوش و الكترو لوكس شده است. 
براي  ساله  پنج  قراردادي  الكترونيك  دوو  شركت 
همكاري با شركت هاي بوش و الكترولوكس دارد 
كاهش  خواستار  انتخاب  شركت  دليل  همين  به  و 
شركت  اين  فروش  ارزش  از  وون  ميليارد   60
خواستار  همچنين  انتخاب  شركت  است.  شده 
الكترونيك  دوو  سرمايه گذاران  از  بيشتري  مهلت 
براي ارزيابي ارزش واقعي اين شركت شده است. 
از  پس  كردند  اعالم  الكترونيك  دوو  سهامداران 
امضاي قرارداد هيچ گونه تجديد نظر و بازنگري 
به  داشت.  نخواهند  شركت  اين  فروش  قيمت  در 
نظر مي رسد شركت انتخاب براي تامين مالي الزم 
روبه رو  مشكالتي  با  شركت  اين  خريداري  براي 
پرداخت  بار  دو  كنون  تا  علت  همين  به  و  است 
تعهدات مالي به سهامداران اين شركت را به تاخير 

انداخته است. 

رشد اقتصادي چين امسال 
تك رقمي مي شود 

رشد  كرد  پيش بيني  ساش  گلدمن  مالي  موسسه 
درصد   9.4 به   2011 سال  در  چين  اقتصادي 
به  برسد.  درصد   4.7 به  كشور  اين  تورم  نرخ  و 
مالي  موسسه  بلومبرگ  از  نقل  به  فارس  گزارش 
گلدمن ساش در تازه ترين گزارش خود پيش بيني 
كرد تصميم دولت چين براي مقابله با افزايش نرخ 
تورم در نهايت منجر به كاهش رشد اقتصادي اين 
موسسه  اين  شد.  خواهد   2011 سال  در  كشور 
در  چين  اقتصادي  رشد  كرد  پيش بيني  ادامه  در 
رسيد.  خواهد  درصد  از 9.4  كمتر  به  سال 2011 
از  بيش  موسسه  اين  قبلي  گزارش  در  رقم  اين 
چين  اقتصادي  رشد  بود.  شده  اعالم  درصد   10
بود.  رسيده  درصد   10 باالي  به   2010 سال  در 

ساير موسسات بزرگ مالي بين المللي مثل كرديت 
گروپ  ان جي  و اي  مورگان  پي  جي  سوئيس، 
رشد  كردند  پيش بيني  خود  گزارش هاي  در  نيز 
اقتصادي چين در سال 2011 كاهش خواهد يافت. 
همه  از  بيش  چين  اقتصادي  رشد  احتمالي  كاهش 
فعال  بين المللي  بزرگ  شركت هاي  نگراني  موجب 
سود  كاهش  نگران  كه  است  شده  كشور  اين  در 
و درآمد خود هستند. دولت چين كه طي ماه هاي 
اخير با رشد فزاينده نرخ تورم روبه رو شده است 
سياستهاي انقباضي پولي و مالي را در پيش گرفته 
است. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند اقتصاد 
چين در شرايط كنوني ظرفيت افزايش بيشتر نرخ 
نرخ  پيش  از  بيش  افزايش  ندارد.  را  بانكي  بهره 
بهره بانكي در شرايط كنوني تاثيرات منفي زيادي 
داشت.  خواهد  چين  اقتصادي  بخشهاي  تمامي  بر 
موسسه گلدمن ساش پيش بيني كرد بانك مركزي 
چين در دو ماه آينده حداكثر 0.25 ديگر نرخ بهره 
بانكي را افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه 
مقابله  ضرورت  بر  اقتصادي  كارشناسان  برخي 
چين با نرخ تورم و لزوم افزايش مجدد نرخ بهره 
بانكي تاكيد مي كنند. در حالي كه نرخ بهره بانكي 
چين به 3.25 درصد رسيده نرخ تورم اين كشور 
طي ماه گذشته به بيش از 5.3 درصد رسيده است 
كه اين رقم در 32 ماه اخير بي سابقه است. گلدمن 
ساش پيش بيني كرد نرخ تورم چين امسال به بيش 

از 4.7 درصد خواهد رسيد. 

كاهش اعتماد تجاري 
در آلمان 

كرد  پيش بيني  آيفو  اقتصادي  تحقيقات  موسسه 
شاخص اعتماد تجاري در اقتصاد آلمان طي ماه 
يافت.  خواهد  كاهش  متوالي  ماه  سومين  مي براي 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، افزايش قيمت 
به  نسبت  نگرانيها  ادامه  و  غذايي  مواد  و  انرژي 
تاثير  يورو  منطقه  بودجه  كسري  و  بدهي  بحران 
زيادي بر كاهش شاخص اعتماد تجاري در آلمان 
خواهد داشت. بر اساس اين تحقيق كه از 7 هزار 
شده  انجام  تجاري  و  اقتصادي  ارشد  كارشناس 

واحد   114.2 از  آلمان  تجاري  اعتماد  شاخص 
ماه  در  واحد   113.7 از  كمتر  به  آوريل  ماه  در 
از  بسياري  كه  حالي  در  يافت.  خواهد  مي كاهش 
چالشهاي  و  مشكالت  با  يورو  منطقه  كشورهاي 
آلمان  هستند  گريبان  به  دست  مالي  و  اقتصادي 
بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو همچنان در مسير 
البته  مي دارد.  بر  گام  اقتصادي  رونق  و  رشد 
بر  را  فشارهايي  زيادي  حد  تا  انرژي  قيمت  رشد 
كارشناسان  است.  كرده  وارد  آلماني  خانوارهاي 
اقتصادي بر اين باورند شركت هاي بزرگ آلماني 
هنوز نسبت به آينده وضعيت اقتصاد اين كشور 
اميدوار و خوش بين هستند. گرچه افزايش قيمت 
تقاضاي  و  مصرف  كاهش  موجب  انرژي  و  نفت 
داخلي در اقتصاد آلمان شده ولي رشد صادرات 
موتور محرك رشد اقتصادي اين كشور به شمار 

مي رود.

همه پرسي براي رياضت 
اقتصادي 

يك روزنامه محلي يونان خبر داد دولت يونان در 
رياضتي  سياست هاي  اعمال  مورد  در  دارد،  نظر 
گزارش  به  كند.  برگزار  همه  پرسي  بيشتر، 
اعمال  با  يونان  در  مخالف  حزب  رهبران  فارس، 
جبران  منظور  به  بيشتر  رياضتي  سياست هاي 
راستا  همين  در  هستند.  مخالف  بودجه  كسري 
جلب  در  شكست  از  پس  كشور  اين  نخست وزير 
اعمال  است  گرفته  تصميم  حزب،  اين  موافقت 
پرسي  همه  به  را  بيشتر  رياضتي  سياست هاي 
بگذارد. بر اساس روزنامه يوناني «تا نيا»، دولت در 
نظر دارد اين همه پرسي را در صورتي كه اتحاديه 
اروپا و صندوق بين المللي پول با اختصاص كمك 
مالي بيشتر براي سال آينده به اين كشور موافقت 
كنند، برگزار كند. به نظر حزب مخالف دولت كنوني 
اتحاديه  مالي  كمك  عليه  گذشته  سال  كه  يونان 
بود،  داده  راي  پول  بين الملل  صندوق  و  اروپا 
سياست هاي رياضتي بيشتر به اقتصاد اين كشور 
شوك وارد مي كند و مانع از خارج شدن يونان از 

بدهي هاي آشفته خود مي شود. 

بانك هاي مركزي 
جهان 3 ماهه به اندازه 
يك سال طال خريدند 

بانك هاي مركزي جهان در سه ماه نخست 2011 بيش از 
129 تن طال به ارزش 5.7 ميليارد دالر خريدند كه اين رقم 
از كل سال 2010 بيشتر بوده است. بانك اچ اس بي سي در 
تازه ترين گزارش خود اعالم كرد بانك هاي مركزي جهان 
در حال خريد طال هستند و اين مسئله نشان مي دهد كه 
سبد  در  را  خود  استراتژيك  و  راهبردي  نقش  هنوز  طال 

سرمايه گذاري بانك هاي مركزي از دست نداده است. 

بر  مالي  و  اقتصادي  كارشناسان  گزارش  اين  اساس  بر 
دالر  ارزش  شديد  نوسانات  به  توجه  با  كه  باورند  اين 
براي  سرمايه گذاري  بهترين  طال  گذشته  ماههاي  طي 

جهاني  قيمت  مي رود.  شمار  به  بين المللي  سرمايه گذاران 
ارزش  جهان،  در  بهره  واقعي  نرخ  براساس  معموال  طال 
بانك هاي  ذخاير  ميزان  و  جديد  عرضه  و  توليد  دالر، 
مركزي تعيين مي شود و هر گونه تغييري در اين عوامل 
تاثير زيادي بر قيمت طال خواهد داشت. در حالي كه رشد 
تقاضاي طال در بازار هند و چين طي سال هاي اخير تاثير 
زيادي بر تحوالت قيمت آن داشته موسسه اچ اس بي سي 
به  جهان  مركزي  بانك هاي  ورود  كه  است  باور  اين  بر 
جهاني  قيمت  رشد  براي  ديگري  مهم  عامل  طال  بازار 
گزارش  اين  اساس  بر  مي رود.  شمار  به  گرانبها  فلز  اين 
مركزي  بانك هاي  سوي  از  طال  تقاضاي  الگوي  تغيير 
جهان تغيير ساختاري مهمي در شرايط تقاضا و عرضه 
جهاني طال است. بانك هاي مركزي در كشورهاي در حال 
توسعه و نوظهور تالش زيادي را آغاز كرده اند تا ذخاير 

خود را به جاي دالر با طال نگهداري كنند. 
بر اين اساس جذابيت طال براي بانك هاي مركزي جهان 
ذخاير  ميزان  تغيير  است.  بوده  دالر  از  بيشتر  مراتب  به 
و  توليد  نسبت  به  نيز  جهان  مركزي  بانك هاي  طالي 
قابل  بسيار  بين المللي  بازارهاي  در  طال  جديد  عرضه 
توجه است. بانك هاي مركزي جهان بزرگ ترين دارندگان 
گذشته  سال هاي  طي  مي روند.  شمار  به  طال  ذخاير 
شمار  به  طال  خالص  فروشنده  جهان  مركزي  بانك هاي 
كاهش  خصوص  در  بين المللي  نگرانيهاي  ولي  مي رفتند 
ارزش دالر و ادامه اجراي سياستهاي انبساطي پولي در 
آمريكا موجب شده تا بانك هاي مركزي جهان اكنون به 
هند،  مركزي  بانك هاي  شوند.  تبديل  طال  خالص  خريدار 
روسيه و مكزيك تصميم گرفته اند با كاهش ذخاير دالري 
خود اقدام به خريد حجم بيشتري از طال كنند. آمارهاي 
بر  مي كند.  تاييد  را  مسئله  اين  نيز  طال  جهاني  شوراي 
مركزي  بانك هاي  طال  جهاني  شوراي  آمارهاي  اساس 
جهان در سه ماه نخست 2011 بيش از 129 تن طال به 
ارزش 5.7 ميليارد دالر خريداري كرده اند كه اين رقم از 

كل سال 2010 بيشتر بوده است. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
تالش هند براي حل 
مشكل پرداخت پول

 نفت ايران 
رئيس بانك صادرات و واردات هند گفت: مقام هاي 
براي  مذاكره  حال  در  هند  مركزي  بانك  و  دولتي 
از  وارداتي  نفت  پول  پرداخت  راهكارهاي  بررسي 
ايران هستند. به گزارش فارس به نقل از پي تي اي، 
حال  در  كرد  اعالم  هند  واردات  صادرات  بانك 
ميليون   100 وام  دريافت  براي  رايزني  و  مذاكره 
بانك  رئيس  است.  آسيايي  توسعه  بانك  از  دالري 
صادرات واردات هند در اين باره تاكيد كرد ما در 
حال مذاكره با مقامهاي بانك توسعه آسيا هستيم 
تا وام 100 ميليون دالري را دريافت كنيم. اين وام 
قرار  هند  متوسط  و  كوچك  شركت هاي  اختيار  در 
خواهد گرفت و براي توسعه اقتصادي و اجتماعي 
خواهد  اختصاص  هند  يافته  توسعه  كمتر  ايالتهاي 
به  مربوط  قرارداد  كرد  پيش بيني  شانكار  يافت. 
دريافت اين وام طي سه ماه آينده به امضا خواهد 
نفت  پول  پرداخت  مسئله  خصوص  در  وي  رسيد. 
وارداتي ايران نيز گفت تا آن جايي كه من مي دانم 
مقامهاي  ولي  نداريم  ايران  با  چنداني  مواجهه 
براي  مذاكره  حال  در  هند  مركزي  بانك  و  دولتي 
وارداتي  نفت  پول  پرداخت  راهكارهاي  بررسي 
و  ايران  ارزي  روابط  در  تنش  هستند.  ايران  از 
بانك  تصميم  پي  در  گذشته  سال  دسامبر  هند 23 
مركزي هند مبني بر ممنوعيت انجام مبادالت ارزي 
پاياپاي  اتحاديه  مكانيسم  چارچوب  در  كشور  دو 
پولي آسيا ايجاد شده است. ايران پس از عربستان 
شمار  به  هند  به  نفت  بزرگ  كننده  صادر  دومين 
اين  نياز  مورد  نفت  درصد  سال 12  هر  و  مي رود 

كشور را تامين مي كند.

با افزايش تقاضا براي نفت و كاهش ظرفيت توليد از 
ميادين قديمي جهان 

عربستان به استخراج نفت سنگين 
روي آورد

عربستان سعودي با استخراج نفت سبك و سهل الوصول به بزرگ ترين 
توليدكننده نفت جهان تبديل شد اما همزمان با رشد تقاضاي دنيا براي 
جهان،  كنار  و  گوشه  در  سبك  نفت  ميادين  شدن  كم بهره  و  خام  نفت 
و  دشوارتر  آنها  از  استخراج  كه  مياديني  در  نفت  منابع  به  عربستان 

پرهزينه تر و تصفيه آن بسيار دشوارتر است، روي آورده است
در ماه هاي اخير قيمت نفت به داليل گوناگون از جمله هراس از اختالل 
در عرضه و كاهش ارزش دالر افزايش يافته است اما واقعيت اين است 
برخي  و  است  رسيده  پايان  به  سهل الوصول  و  ارزان  نفت  دوران  كه 
ميادين  از  سنگين  نفت  استخراج  براي  ميانه  خاور  منطقه  كشورهاي 
خود برنامه ريزي كرده اند. روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشي 
مفصل به بررسي اقدامات چند كشور عرب منطقه براي بهره برداري از 
ميادين نفت سنگين پرداخته است. در اين گزارش آمده است، در پنج 
دهه گذشته، شبه جزيره عرب بخشي بزرگ از نياز اقتصاد جهان به 
دارد،  وجود  امكان  اين  وقت  چه  تا  اينكه  اما  است  كرده  تامين  را  نفت 
عربستان  مرزي  مناطق  در  انجام  حال  در  پروژه  نظير  پروژه هايي  به 
و  سبك  نفت  استخراج  با  سعودي  عربستان  دارد.  بستگي  كويت  و 
سهل الوصول به بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان تبديل شد اما همزمان 
با رشد تقاضاي دنيا براي نفت خام و كم بهره شدن ميادين نفت سبك 
در گوشه و كنار جهان، عربستان به منابع نفت در مياديني كه استخراج 
از آنها دشوارتر و پرهزينه تر و تصفيه آن بسيار دشوارتر است، روي 
از  دشوارتر  بسيار  آن  تصفيه  و  سنگين  نفت  استخراج  است.  آورده 
نفت سبك است با اين حال عربستان و كويت تجربه اي دشوار را آغاز 
صحراي  در  وفرا  نفتي  ميدان  از  نفت  استخراج  تجربه،  اين  كرده اند. 

مشترك دو كشور است. 
اما اينكه عربستان اجراي چنين پروژه اي را در دستور كار خود قرار 
داده است نشان مي دهد تامين نياز جهان به نفت چه ميزان دشوار و پر 
هزينه است و در آينده اگر تقاضا به سرعت باال رود حتي عربستان نيز 
نمي تواند با سرعت بر توليد نفت خام خود بيفزايد. بدين ترتيب روياي 
نصف  از  بيش  كرد.  پاك  ذهن  از  بايد  را  سهل الوصول  و  ارزان  نفت 
شده  استخراج  فارس  خليج  منطقه  نفت  بزرگ  ميادين  در  موجود  نفت 
به  رو  ميادين  اين  از  توليد  پس  اين  از  كه  است  آن  معناي  به  اين  و 
كاهش خواهد بود. اداره اطالعات انرژي آمريكا چند روز پيش اعالم 
در  بشكه  ميليون   88 به  جهان  خام  نفت  روزانه  مصرف  امسال  كرد 
روز خواهد رسيد. تنش هاي سياسي و نظامي در ليبي و نيز كند شدن 

رشد  و  عرضه  محدوديت  سبب  غربي  كشورهاي  در  نفت  توليد  رشد 
كه  كرده  پيش بيني  آمريكا  انرژي  اطالعات  اداره  شد.  خواهد  قيمت ها 
امسال متوسط قيمت نفت به هر بشكه 103 دالر خواهد رسيد كه 30 
درصد باالتر از رقم مربوط به سال گذشته است. سال آينده نيز قيمت 

نفت افزايش خواهد يافت.

**********

دالر ناياب شد!
قيمت هر اونس طال  با افزايش 6 دالري به يك هزار و 527 دالر رسيد. 
گفته مي شود به دنبال تشديد نگراني ها در مورد وضعيت بحران مالي 
منطقه يورو قيمت جهاني طال افزايش يافت و تشديد نگراني ها در مورد 
موثر  بسيار  خصوص  اين  در  يورو  منطقه  كشورهاي  بدهي  وضعيت 
بوده است. بر اساس گزارش فارس، قيمت طال طي يك ماه گذشته 19 
دالر و در يك سال گذشته 325 دالر در هر اونس افزايش داشته است. 
كارشناسان با توجه به بحران بدهي اروپا و تورم جهاني انتظار دارند 
قيمت طال در سال 2011 روندي صعودي داشته باشد.گفتني است در 
حال حاضر قيمت انواع سكه به غير از ربع بهارآزادي در بازار ارزان تر 
از بانك است. اين اختالف در مورد سكه بهارآزادي طرح جدي چهار 
هزار و 300 تومان مي باشد. با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده 
4 درصدي در فروش سكه در بانك كارگشايي، نرخ سكه دولتي نسبت 
دالر  ارز،  بازار  در  جارى  هفته  اما  است  يافته  افزايش  آزاد  بازار  به 

ناياب شد.

تومان   1695 را  يورو  هر  و  تومان   1208 چهارشنبه  آزاد  دالر  هر 
ارائه  قبال  در  كه  بانكي  شعبات  در  دالر  كه  است  حالي  در  اين  بود. 
شده  ناياب  مي شد،  عرضه  دالر   2000 ميزان  به  بليت  و  پاسپورت 
است.برخي از شعبات بانك ها هم از فروش دالر امتناع مي كنند و آن 
با  نيز  شعبات  از  برخي  مي فروشند،  خود  خاص  مشتريان  به  فقط  را 
دريافت شماره تلفني از مشتريان به آنها اعالم مي كنند كه در صورت 
دريافت ارز از بانك مركزي به شما براي خريد دالر اطالع داده خواهد 
شد.برخي از صرافان دليل افزايش قيمت دالر در بازار را عدم عرضه 
دالر در شعبات بانكي اعالم مي كنند اما يك مقام آگاه در سيستم بانكي 
ارزي  سيستم  در  شده  ايجاد  محدوديت  تهران امروز،   با  گفت و گو  در 
سياست بانك مركزي است و مشكل، بانك ها نيستند. وي گفت: بانك ها 

سعي دارند تا حد ظرفيت، تقاضاي مشتريان را پاسخگو باشند.
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ادبيات جهان
فهرست نهايي جايزه داستاني 

ساندي تايمز اعالم شد 
از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزاري  گزارش  به 
ميان  از  اثر  پنج  انتخاب  هميشه  مثل  تايمز،  ساندي 
رقابت  اين  داوران  براي  جايزه  اين  اوليه  فهرست 
كاري دشوار بود. با اين حال اين پنج اثر به فهرست 

نهايي راه يافتند. 
كازي  شيدا  نوشته  نيست»  پريان  قصه  يك  «اين 
نوشته  رنگ»  از  اموزي، «عميق تر  انتشارات  از  علي 
ساعت»  «سيزده  جاكانا،  انتشارات  از  كليلند  جيمز 
استاتون،  و  هودر  انتشارات  از  مه ير  ديون  نوشته 
انتشاارت  از  مزوبه  سيفيزو  نوشته  جوان»  «خون 
كوال و «منفي مضاعف» نوشته ايوان والديسالويك 
دوره  اين  نهايى  برگزيدگان  اوموزي  انتشارات  از 
هستند. گروه داوري با وجود اينكه اعالم كرد به نظر 
مي رسد انتخاب پنج كتاب كاري غيرمنصفانه باشد اما 
از اينكه در نهايت يك اثر اين جايزه هفتاد و پنج هزار 
راندي (تقريبا شش هزار و پانصد دالر) را تصاحب 
كند، نمي توان اجتناب كرد. در هر حال اين فهرست 
از  تركيبي  و  محلي  داستان هاي  تنوع  كننده  منعكس 
يك  «اين  كتاب  آفريقاست.  جديد  و  قديمي  صداهاي 
قصه پريان نيست» اثر شيدا كازي علي گروه داوري 
آفريقاي  در  مسلمان  زنان  جهان  از  تجربه اش  با  را 
گروه  تا  شد  موجب  و  داد  قرار  تاثير  تحت  جنوبي 
داوري آن را «اثري مفرح، تاثيرگذار و مشوق براي 
نخستين  حال  عين  در  كتاب  اين  بنامد.  كتابخواني» 
تجربه ادبي خانم كازي علي است. رمان جيمز كليلند 
نيز كه برنده دوم جايزه ادبي اتحاديه اروپا شده از 
رماني  و  نگارانه  تاريخ  واضح،  داوري  گروه  نظر 
«سيزده  مي كند.  خود  درگير  را  ذهن  كه  شد  ناميده 
به  سيگرز  ك.ل.  توسط  خوبي  به  كه  نيز  ساعت» 
انگليسي ترجمه شده به خوبي حس محلي بودن را 
بازتاب مي دهد و شخصيت هاي آن بسيار ملموس به 
نظر مي رسند و ما با شناختن آنها احساس مي كنيم 
كه از قبل آنها را مي شناسيم. سومين رمان اولي كه 
در اين فهرست مشاهده مي شود «خون جوان» است 
نشان  و  است  اتومبيل  سرقت  درباره  داستاني  كه 
داستان  حيطه  به  جوان  نويسنده اي  ورود  دهنده 
نويسي آفريقاست. گروه داوري اين رمان را طراحي 
زبان  خوبي  به  كه  ناميد  معاصر  جامعه  از  دقيقي 
ايوان  مي كند.  منعكس  نيز  را  سارق  گروهي  عاميانه 
دو  كنون  تا  كه  است  نويسنده اي  تنها  والديسالويك 
جايزه ادبي داستاني و جايزه آلن پيتون را دريافت 
مضاعف»  «منفي  نام  به  رماني  با  بار  اين  و  كرده 
بر  را  رمان  اين  او  دارد.  حضور  فهرست  اين  در 
است.  نوشته  گلدبالت  ديويد  با  همكاري اش  مبناي 
گروه داوري اين كتاب را بهترين نمونه براي به كار 
بردن استعاره هاي آفريقايي ناميد كه چشم اندازي از 
فرديت  و  نكرده  دور  نظر  از  نيز  را  شهري  زندگي 
داستاني  ادبيات  جايزه  مي كند.  مطرح  نيز  را  بشر 
افزوده  با   2001 سال  از  تايمز»  «ساندي  روزنامه 
داستاني  بخش  دو  در  پيتون»،  «آلن  جايزه  شدن 
معرفي  و  انتخاب  را  خود  برندگان  غيرداستاني  و 
مي كند. برندگان اين دو جايزه، 25 ماه ژوئن (چهار 

تير) معرفي خواهند شد. 

جايزه ويلهلم بوش 2011 
جايزه  آلماني  هنرمند  و  نويسنده  كاهل»  «ارنست 
هزار   10 ارزش  به  را   2011 سال  بوش»  «ويلهلم 
يورو به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاري 
آلمان،  خبرگزاري  از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب 
به  هرچيز  از  بيش  را  وي  جايزه  اين  داوران  هيات 
در  او  گرفتن  قرار  الگو  و  چندگانه  استعداد  دليل 
جايزه  اين  برنده  عنوان  به  كمدي  و  هنر  عرصه 
«شلسويگ  در   1949 سال  در  كه  «كاهل»  برگزيد. 
طراح،  نقاش،  عنوان  به  شده،  متولد  هولشتاين»   –
تاريخ،  روايتگر  فيلمساز،  نويس،  فيلمنامه  نويسنده، 
فعاليت  آهنگساز  و  سرا  ترانه  صوتي،  كتاب  گوينده 
مي كند. او براي فيلمنامه فيلم «ما نيزبه گونه اي ديگر 
مي توانيم» موفق شد در سال 1993 جايزه فيلم آلمان 
را دريافت كند. طراحي ها و داستان هاي مصور وي 

در نشرياتي چون «اشترن» و «فاين شمر» به چاپ 
رسيده اند. به عقيده داوران اين جايزه، اين نويسنده 
جديدي  مفهوم  تنها  نه  متنوعش  آثار  در  هنرمند  و 
مطرح  نيز  را  هنر  از  تازه اي  مفهوم  بلكه  كمدي،  از 
مي كند. جايزه ويلهلم بوش در تاريخ اول ژوئن (11 
خرداد) در «اشتادهاگن» واقع در «نيدرزاخسن» اهدا 
خواهد شد. اين جايزه نخستين بار درسال 1987 و 
دومين دوره اهداي آن در سال 1997 انجام شد و از 
آن سال تا كنون اين جايزه هر سال در شهر زادگاه 
مي شود.«ويلهلم  اهدا  برگزيدگان  به  بوش»  «ويلهلم 
تصويرگران  و  شاعران  تاثيرگذارترين  از  بوش» 
طنز آلماني است كه در پانزده آوريل 1832 در «ويد 
اشتال» متولدشد و نه ژانويه 1908 در «مشتهاوزن» 
درگذشت. او در سال 1859 نخستين كتاب داستان 
مصور خود را منتشر كرد و در دهه هشتم قرن 19 

به مشهورترين شخصيت آلماني مبدل شد. 

«آمريكا»ي فرانتس كافكا 

رمان «آمريكا»ي فرانتس كافكا با ترجمه علي اصغر 
بخش  خبرنگار  گزارش  به  است.  شده  منتشر  حداد 
ترجمه  (ايسنا)،  ايران  دانشجويان  خبرگزاري  كتاب 
از  كافكا  «مفقود االثر»  يا  «آمريكا»  رمان  از  حداد 
مترجم  اين  است.  رسيده  چاپ  به  ماهي  نشر  سوي 
و  رمان هاي «مسخ»، «محاكمه»، «قصر»  نيز  پيش تر 
داستان هاي كوتاه اين نويسنده مطرح قرن بيستم را 
ترجمه و منتشر كرده است. «آمريكا» يا «مفقود االثر» 
ناتمام  رمان  سه  «قصر»  و  «محاكمه»  همراه  به 
كافكاست. علي اصغر حداد متولد 23 اسفندماه سال 
1323 در قزوين است. ترجمه «يعقوب كذاب» يورك 
جوان  «مرده ها  اوست.  منتشرشده  اثر  اولين  بكر 
و  «كاسپر»  نمايش نامه هاي  زگرس،  آنا  مي مانند» 
«دشنام به تماشاگر» پيتر هانتكه و «بودنبروك ها»ي 
منتشرشده  ترجمه هاي  از  ديگر  برخي  مان،  توماس 

او هستند.

اين سه تسخير ناپذير: بكت، 
يونسكو و آلبي

تئاتر   - مدرن  (تئاتر  تسخيرناپذير»  سه  «اين  كتاب 
بكت،  ساموئل  درباره  مقاالت  مجموعه  ابزورد؛ 
به  قطره  نشر  توسط  آلبي)  ادوارد  و  يونسكو  اوژن 
كوشش  به  كتاب  اين  ايسنا،  گزارش  به  رسيد.  چاپ 
امروز  تئاتر  مجموعه  از  حسيني  روزبه  ويرايش  و 
جهان (زير نظر قطب الدين صادقي) در 294 صفحه با 
شمارگان 1100 نسخه و قيمت 6500 تومان از سوي 

نشر قطره به چاپ رسيده است. 
اين  با  مقدمات  عنوان  با  اول  بخش  در  كتاب  اين 
مطالب همراه است: پيش درآمد يا حتمًا بخوانيد، 10 
نكته براي نخواندن در خواب و بيداري، مقدمه اي بر 
تئاتر  در  معناباختگي  و  باخته  معنا  ادبيات  شناخت 
ادامه  در  ابزورد.  تئاتر  و  اسلين  مارتين  و  ابزورد 
و  زندگينامه  به  جداگانه اي  فصل هاي  در  كتاب، 
نمايشنامه هاي ساموئل بكت، اوژن يونسكو و ادوارد 

آلبي پرداخته شده است.

فرهنگ

چهارمين جايزه جالل آل احمد كليد خورد
جايزه  اين  فراخوان  آل احمد،  جالل  جايزه  چهارمين  دبيرخانه 
را براي ارسال آثار ادبي نويسندگان و منتقدان كشور، منتشر 
آل احمد  جالل  ادبي  جايزه  چهارمين  فارس،  گزارش  به  كرد. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگي  امور  معاونت  مشاركت  با 
مقارن  سال جاري  ماه  آذر  كتاب،  خانه  موسسه  و  اسالمي 
آل احمد  سبك،  سيدجالل  صاحب  و  توانا  نويسنده  زادروز  با 
برگزار مي شود. موضوع هايي كه در اين فراخوان براي ارسال 
ادبي،  نقد  داستان،  از:  است  عبارت  شده،  شناخته  مجاز  آثار 
نويسندگان،  منتقدان،  تمامي  از  مستند نگاري.  و  تاريخ نگاري 
 اديبان،  تاريخ نگاران و ناشران درخواست مي شود،  آثار تاليفي 
شده  منتشر   1389 سال  در  بار  نخستين  براي  كه  را  خود 
است، تا 31 تير ماه 1390 به دبيرخانه اين جايزه ارسال كنند. 
دبيرخانه جايزه جالل آل احمد در خيابان انقالب اسالمي،  بين 
خيابان فلسطين جنوبي و برادران مظفر،  ساختمان 1080، طبقه 

منفي دو واقع است. 

برندگان جايزه ادبي ايتاليا در تورين معرفي شدند 
در روز اختتاميه جشنواره بين المللي كتاب تورين 
ايتاليا،  جايزه «متولدشدگان براي كتابخواني» در 
سه بخش برندگانش را انتخاب و معرفي كرد. به 
از  نقل  به  ايران(ايبنا)  كتاب  خبرگزاري  گزارش 
سايت زيپ نيوز، مراسم اهداي جايزه هاي سال 
2011 اين رقابت،  در حاشيه برگزاري جشنواره 
بين المللي كتاب تورين برگزار شد. «گِك تسارو» 
«جولز  ايتاليايي،  هنرمند  و  تصويرگر  نويسنده، 
فيفر» برنده جايزه پوليتزر، نويسنده و انيماتور 
عنوان  به  «كونِئو»   كتابخانه  همراه  آمريكايي 
اعالم  مسابقه  از  دوره  اين  پاياني  برندگان 
شدند. اين جايزه به بهترين كتاب ها، پروژه هاي 

انتشاراتي و برنامه هايي كه در پيشبرد كتابخواني كودكان تاثير دارند،  تعلق مي گيرد. در بخش «تولد 
براي كتابخواني» (بهترين كتاب براي كودكان شش تا 36 ماهه) «گك تسارو» براي كتاب «عمل اين 
است» كه در سال 2010 منتشر شده بود،  به عنوان برنده شناخته شد. در بخش «رشد كودكان با 
كتاب ها» «جولز فيفر» با كتاب «جورج! عوعو كن» كه انتشارات «ساالني» در سال 2010 آن را منتشر 

كرده بود،  به عنوان برنده پاياني اعالم شد.
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در  عمومى  بيمارستان  يك  از  را  نامه  اين 
مى  كه  چيزى  تنها  نويسم.  مى  برايت  نورنبرگ 
كلى  بار  كاترين  جاى  كه  است  اين  بگويم  توانم 
فردا  پس  فردا،  كنم  فكر  است.  خالى  خيلى  اينجا 
مدتى  فقط  نشده،  ام  باكى  هيچ  كنند.  مرخصم 
است كه در يك حالت افسردگى دائم هستم و فكر 
كردم خوب است كه با يك آدم عاقل حرف بزنم. 
اينجا اول از زندگى شخصى ام پرسيدند كه خدا 
را شكر طبيعى تر از آن چيزى كه به شان گفتم، 

نمى توانست باشد...
عنوان  به  معروف  همينگوى  ارنست  وقتى 
اروپا  در  دوم  جهانى  جنگ  در  خبرنگار 
به  آماده  سرباز  طرف  از  كرد،  مى  خدمت 
خدمتى به نام جروم نامه اى دريافت كرد. 
او براى همينگوى جرى بود و براى خيلى از 
ما اسمش جى .دى؛ همان كسى كه سال ها 
سلينجر  نوشت.  را  «ناتوردشت»  رمان  بعد 
البته  كرد.  مى  تحسين  را  همينگوى  هميشه 
به سبك خودش كه در متن نامه هم معلوم است. او 
اين نامه را در سال 1946 براى همينگوى فرستاد 
و درباره نوشتن و اسكات فيتز جرالد مى نويسد 
هولدن  نام  به  شخصيتى  درباره  هايى  زمزمه  و 
از  زيادى  تعداد  در  كه  شخصيتى  كند.  مى  كالفيلد 
داستان هاى سروكله اش پيدا مى شود. اين نامه و 
محتوياتش جزء اموال همينگوى در كتابخانه جان 
اف كندى است كه تا قبل از اين منتشر نشده بود و 

اولين بار بعد از مرگ سلينجر منتشر شد.

پاپاى عزيز
اين نامه را از يك بيمارستان عمومى در نورنبرگ 
بگويم  توانم  مى  كه  چيزى  تنها  نويسم.  مى  برايت 
اين است كه جاى كاترين بار كلى اينجا خيلى خالى 
هيچ  كنند.  مرخصم  فردا  پس  فردا،  كنم  فكر  است. 
حالت  يك  در  كه  است  مدتى  فقط  نشده،  ام  باكى 
كه  است  خوب  كردم  فكر  و  هستم  دائم  افسردگى 
زندگى  از  اول  اينجا  بزنم.  حرف  عاقل  آدم  يك  با 
شخصى ام پرسيدند كه خدا را شكر طبيعى تر از 

آن چيزى كه به شان گفتم، نمى توانست باشد.
 24 تا  گفتم  هم  من  پرسيدند.  ام  بچگى  از  هم  بعد 
وضعيت  خوب  مدرسه.  بردم  مى  مادرم  سالگى 
خيابان هاى نيويورك را كه مى دانى. آخر سرهم 
من  كه  چيست  ارتش  درباره  نظرم  پرسيدند  ازم 

هميشه ارتش را دوست داشته ام.
قبل از اينكه هنگ چهارم به آمريكا برگردد، لستر 
در  مان  خانه  آمد  ماشين  با  ديدم.  را  همينگوى 
وايسنبرگ و با هم حرف زديم. بچه خوبى است. 
كارمان  كنم  دستگير  ديگر  چندتاى  ما  بخش  تو 
تمام است. حاال بچه هاى زير 10 سال را هم اگر 
اين  هاى  فرم  همه  بايد  گيريم.  كنندمى  خبرچينى 
را  پرونده  بايد  ارتش،  بفرستيم  را  ها  دستگيرى 

هرچه مى توانيم كلفت كنيم.
از  دسته  سابق  فرمانده  اپلتون  الى  سروان 

با  و  شد  مرخص  خدمت  از  سرخ  صليب  طريق 
اش  سينه  روى  برنزى  هاى  ستاره  از  انبوهى 
ياد  به  رفت،  مى  داشت  وقتى  برگشت.  آمريكا  به 
اسكر  ده  در  را  اش  مزرعه  هاى  عكس  قديم،  ايام 

سدالس(نيويورك) نشانمان داد.
رمانت  بود.  تلخى  لعنتى  لحظه  بيشترمان  براى 
چطور پيش مى رود؟ اميدوارم سخت رويش كار 
بكنى. رمانت را به سينما نفروش. تو به پولش نياز 
از  و  بودم  هوادارانت  باشگاه  رئيس  من  ندارى. 
طرف آنهاست كه مى گويم مرده شور گرى كوپر. 
جدى دارى روى يك رمان جديد كار مى كنى، مگر 
نه؟ بجنب چون مى دانم كه ماشين ها در كوبا زياد 

امن نيستند.
كنند  منتقلم  وين  به  كه  دادم  تقاضا  فرماندهى  به 
اما تا حاال كه جوابى نيامده. سال 1937 تقريبًا يك 
سال آنجا بودم و باز هم هوس كردم كفش پاتيناژ 
پاى دخترى وينى بكنم. اين توقع زيادى از ارتش 

نيست.
خواهر  روابط  هاى  داستان  آن  از  تا  چند  هم  باز 
يك  از  بخشى  و  شعر  تا  چند  نوشتم.  ام  بردارى 
اين  از  روزى  يك  اگر  ام.  نوشته  هم  نمايشنامه 
و  كنم  مى  تمام  را  نمايشنامه  آمدم،  بيرون  ارتش 
از مارگارت ابرايان دعوت مى كنم كه همبازى ام 
را  كالفيلد  هولدن  نقش  توانم  مى  هم  خودم  شود. 
نمايش  در  احساسى  با  اجراى  يكبار  كنم.  بازى 
حاضرم  پراحساس.  خيلى  داشتم؛  سفر»  «آخر 
دستم را بدهم قطع كنند كه از ارتش بيايم بيرون؛ 
اما نه با مجوز روانى و اينك «اين آدم به درد ارتش 
ذهنم  در  پراحساس  خيلى  رمان  يك  خورد.»  نمى 
دارم و دوست ندارم مردم دهه 50 نويسنده اش را 

يك آدم عوضى بدانند.
من خودم هم آدم اشغالى هستم اما غريبه ها نبايد 
برايم  خطى  چند  كردى  فرصت  اگر  بدانند.  را  اين 
بنويس. حاال كه از صحنه دور شدى، ذهنت بازتر 
در  منظورم  كنى.  فكر  توانى  مى  تر  راحت  و  شده 

مورد كارت است.
هم  من  نيويرك،  آمدى  كه  ديگرى  دفعه  اميدوارم 
ببينمت.  بتوانم  باشى  داشته  وقت  اگر  و  باشم 
صحبت هايى كه با تو اينجا داشتم تنها لحظه هاى 

دلگرم كننده كل اين قضيه نويسندگى بوده است.

ارادتمند
جرى سلينجر

بعد التحرير: اگر اينجا كارى هست كه برايت بكنم و 
پيغامى دارى كه به كسى برسانم، خيلى خوشحال 
داستانم  كتاب  پروژه  دهم.  انجام  كه  شوم  مى 
و  شد  خوب  كنم  مى  فكر  واقعًا  كه  خورد  شكست 
رسد،  نمى  گوشت  به  دستش  كه  اى  «گربه  قضيه 
مى گويد بو مى دهد» نيست. اما من هنوز دروغ و 
احساسات دست و پايم را بسته اند و انگار ديدن 

اسمم روى جلد كتاب به وقت ديگرى افتاده.

پنج كتاب محبوب 
«وودي آلن»

در فهرست كتاب هاي منتخب «وودي آلن»، بازيگر، 
آثار  آمريكايي  سرشناس  كارگردان  و  نويسنده 
سلينجر»  دي.  «جي.  چون  معروفي  نويسندگان 
كتاب  پنج  از  آلن»  «وودي  مي خورد.  چشم  به 
نمايشنامه  نويسنده  مي گويد:  گاردين  به  محبوبش 
خود  عنواني  پنج  فهرست  در  را  اول  رتبه  «مرگ» 
به رمان معروف «ناتور دشت» (1951) اثر ماندگار 
گفت:  اين باره  در  و  كرد  اعطا  سلينجر»  دي.  «جي. 
خاصي  معناي  من  براي  هميشه  تور دشت»  «نا 
داشته است، چون وقتي جوان بودم در سن هجده 
سالگي آن را خواندم. براي من خواندن كتاب هايي 
مي شود،  محسوب  شغلم  جزو  مارچ»  چون «ميدل 
من  است.  خالص  لذت  برايم  دشت»  «ناتور  اما 
خوانده ام  مجدداً  را  آن  مختلف  فرصت هاي  در 
كه  دشت»  «ناتور  برده ام.  لذت  آن  از  هميشه  و 
شده  ترجمه  دنيا  زنده  زبان هاي  تمام  به  تقريبًا 
نسخه  هزار  پنجاه  و  دويست  حدود  ساالنه  است، 
دو  و  شصت  تاكنون  و  دارد  فروش  جهان  در 
فروش  به  جهان  سراسر  در  آن  از  نسخه  ميليون 
موجب  دشت»  موفقيت «ناتور  چند  هر  است.  رفته 
شهرت فراوان «سلينجر» شد اما او با گوشه نشيني، 

از مردم دوري مي كرد و به ندرت داستان يا كتابي 
به  «سلينجر»  گوشه گيري  مي شد.  منتشر  وي  از 
حدي بود كه طي سه دهه گذشته هيچ مصاحبه اي 
از وي در رسانه هاي جهان منتشر نشد. «سلينجر» 
سال  در  را  داستان»   9» كوتاه  داستان  مجموعه 
1953 بعد از «ناتور دشت» نوشت، در سال 1961 
بعد  سال  دو  و  كرد  منتشر  را  زويي»  و  «فراني 
«تيرهاي سقف را باال بگذاريد نجاران» كه متشكل 
از دو رمان كوتاه بود را به چاپ رساند. آخرين اثر 
به چاپ رسيده از «سلينجر» به ژوئن سال 1965 
مجله  در  را  هپ ورث»  «شانزدهم  كه  برمي گردد 
«نيويوركر» منتشر كرد. دومين كتاب محبوب اين 
نويسنده معروف، «بلوهاي واقعي» (1946) نوشته 
اين  بود.  وولف»  «برنارد  و  فررو»  «فر  مشترك 
عالقه  درباره  سينما  كهنه كار  بازيگر  و  كارگردان 
شديد خود در زمان خواندن اين كتاب به يادگيري 
موسيقي جاز صحبت كرد و گفت: مي دانم كه كتاب 
خيلي خوب و صادقي نيست، اما در زمان خواندنش 
واقعًا احساس خوبي به من دست مي داد. سومين 
كتاب منتخب او «دنياي اس. جي. پرلمان» (2000) 
عنوان  به  او  از  «آلن»  كه  نويسنده اي  كتاب  بود، 
كتاب  چهارمين  كرد.  ياد  زندگي اش  فرد  طناز ترين 
«خاطرات پس از مرگ براس كوباس» اثر «ماشادو 
اين  خواندن  درباره  وي  داشت.  نام  آسيس»  دو 
برزيلي  غريبه اي  يك  از  ايميلي  روزي  گفت:  كتاب 
به  را  كتاب  اين  خواندن  آن  در  كه  كردم  دريافت 
بود  باريكي  كتاب  خيلي  بود.  كرده  پيشنهاد  من 
چقدر  كه  شدم  زده  شگفت  خواندم  را  آن  وقتي  و 
نمي شد  باورم  بود.  سرگرم كننده  و  مسحوركننده 
نويسنده آن سال ها پيش مرده است. وقتي آن را 
بخواني فكر مي كني همين ديروز نوشته شده است. 
پنجمين كتاب مورد عالقه «آلن» هم «اليا كازان: يك 
زندگينامه» به قلم «ريچارد شيكل» بود. او درباره 
نوشته  عالي  بسيار  زندگينامه  اين  گفت:  كتاب  اين 
در  كه  است  درخشان  كارگرداني  درباره  و  شده 
فيلمسازي  دنياي  به  را  قدم هايم  اولين  كه  زماني 

برمي داشتم بسيار برايم معنادار بود.

ادبيات

خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

سلينجر به همينگوى

من آدم آشغالى هستم!



جمعه  خرداد ماه 1390 -  شماره 199هفته نامه پرشين1212
www.persianweekly.co.uk سينما

زندگى مخفى كارگردان گوشه گير سينما 

فيلمسازى كه حتى به 
همسرش كتاب قرض نمى داد

بيشتر كارگردان هاى سينما فرصت دريافت جايزه نخل طالى كن را 
هميشه  كه  كرد  را  كارى  همان  ماليك  ترنس  اما  نمى دهند،  دست  از 

مى كند؛ او در سايه شاهد همه چيز بود.
ترنس ماليك يكشنبه شب پيش در مراسم اختتاميه شصت و چهارمين 
جشنواره فيلم كن حضور نداشت كه شخصا جايزه نخل طال را براى 

فيلم «درخت زندگى» دريافت كند، اما اين اتفاق عجيبى نبود.

كارگردان آمريكايى حتى در مراسم اولين نمايش خود در جشنواره 
كارنامه  اوج  نقطه  عنوان  به  زندگى»   «درخت  نكرد.  شركت  هم  كن 
برجسته ماليك تعبير شد، اما او كسى نبود كه با اين تعريف ها عادت 

به گوشه گيرى را ترك كند.
دست  جور  يك  نظر  به  «گوشه گير»  واژه  از  استفاده  حال،  اين  با 
هم  آنها  بيشتر  كه  عكس  چند  تنها  او  از  كه  است  مردى  گرفتن  كم 
قديمى است، وجود دارد. فقط اين نيست؛ او تقريبا هيچ وقت مصاحبه 
مى دهد  ترجيح  و  كند  تبليغ  فيلم هايش  براى  نيست  حاضر  نمى كند، 

حرف هايش را از طريق فيلم هايش بزند.
محافل  در  سينما  دنياى  از  طوالنى اش  غيبت هاى  و  ماليك  سكوت 
از  خيلى   كه  طورى  به  داده،  خداگونه  جايگاهى  او  به  فيلمسازى 

همكارانش آرزوى نزديك شدن به او را دارند.
طالى  نخل  برنده  فيلم  زندگى»  «درخت  از  صحنه اى  در  پيت  براد 
ماليك  كه  بريتانيايى  مستندساز  وودهد،  لسلى   64 كن  جشنواره 
هايلى  درباره   - را    (1998) «استقامت»  بلند  فيلم  خواست  او  از 
جبريسيالسى، دونده اتيوپيايى و مدال طالى او در دو 10 هزار متر 
با  سال  يك  از  بيش  مى گويد: «ما  بسازد -  المپيك 1996  بازى هاى 
كسى  تنها  من  كه  مى كردم  فكر  اين  به  مدتى  براى  كرديم.  كار  هم 
چيزى  همان  هنوز  او  دارم.  را  او  تلفن  شماره  كه  هستم  آمريكا  در 
است كه قبال بود، يك شخصيت بسيار اسرارآميز كه به هيچ عنوان 

نمى توان درباره جايگاه اسطوره اى اش در هاليوود اغراق كرد.»
در  تخصصى  طور  به  و  فلسفه  رشته  در  تحصيل  از  پس  ماليك 
تاثير  مى شود  گفته  كه  كسى   - هاروارد  دانشگاه  در  هايدگر  زمينه 

زيادى بر فيلم هاى ماليك داشته است - مدتى در آكسفورد مشغول 
تحصيل شد، اما مى گويند پيش از به پايان بردن تحصيالت، دانشگاه 
فهرست  در  ماليك  نام  ماگدالن  دانشكده  وبسايت  در  كرد.  ترك  را 

«دانشجويان گمشده» ذكر شده است.
او بعدها مدتى كار معلمى و خبرنگارى كرد و سپس وارد سينما شد. 
اسپسك  سيسى  و  شين  مارتين  بازى  با  سال 1973 «برهوت»  فيلم 
كمك كرد ماليك به عنوان يك استعداد جدى با قالب يك مولف براى 

خود اسم و رسمى به هم بزند.
سال 1978،  در  بهشت»  «روزهاى  اسكار  برنده  فيلم  از  پس  ماليك 
براى 20 سال از دنياى فيلم ناپديد شد و تا 1998 و فيلم «خط قرمز 
باريك» بازنگشت. حتى داليل غيبت او از دنياى فيلمسازى يك راز 
دنياى  سالينجر  دى  «جى  لقب  او  به  شده  باعث  ابهام  اين  و  است 

سينما» بدهند. اين مسئله تنها به جاذبه او اضافه كرده است.
وودهد مى گويد: «بعد از اين كه ما با هم كار كرديم و ترى (ماليك) 
رفت «خط قرمز باريك» را بسازد، يك فيلمساز آمد به اتاق تدوين و 
سراغ او را گرفت. ما گفتيم ترى نيست و او گفت، اشكال ندارد. من 

فقط مى خواهم در اتاقى باشم كه او در آن بوده است.»
خود  اثر  موفقترين  خود  كار  اوايل  همان  در  سالينجر  كه  حالى  در 
در  آن ها  همه  داستان  كه  ساخته -  ماليك  كه  فيلمى  چند  نوشت،  را 
آمريكا و روزهاى رفته روى مى دهد و اغلب هم راوى دارند - هميشه 

مورد تحسين منتقدان بوده است. 
فيلم ها  ديگر  كه  حالى  «در  مى گويد:  آمريكايى  منتقد  هوبرمن  جيمز 

طرفدار دارند، فيلم هاى ماليك مريد پيدا مى كنند.»

داستان هايى كه درمورد ماليك روايت مى شود، پرتره اى از استعدادى 
نوعى  و  غريب  و  عجيب  خصلت  از  مملو  كه  مى كند  ترسيم  بزرگ 

رازدارى وسواس گونه است.
ماليك حاضر نشد تهيه كنندگان فيلم هايش كپى دست نوشته هاى او را 
نگه دارند و يك بار هم كه مدتى گم شده بود به يك تهيه كننده زنگ 
زد تا بگويد در آن مدت  از تگزاس پياده به اوكالهما رفت و در راه 

پرنده ها را نگاه  كرد.
كرد،  زندگى  او  با  سال   13 كه  ماليك  سابق  همسر  مورت،  ميشل 
وارد  نداشت  اجازه  او  مى كردند  زندگى  هم  با  آن ها  وقتى  مى گويد 
دفتر ماليك شود و او ترجيح مى داد بجاى اين كه كتاب هاى خود را 
به او قرض بدهد، يك نسخه ديگر از آن  كتاب ها برايش بخرد. ماليك 
پشت  به  را  خود  كاست   نوارهاى  و  كتاب ها  داشت  دوست  همچنين 
بگذارد تا ديگران متوجه نشوند چه كتابى مى خواند يا به چه نوارى 

گوش مى دهد.
حكايت ديگرى هم هست كه برابر با آن تاريكى و دغدغه هنرى در 
خانواده ماليك ارثى است. لرى كوچك ترين برادر او به اسپانيا رفت 
تا با آندرس سگوويا گيتاريست تمرين كند، اما ماليك جوان آن قدر 
از روند كند خود در يادگيرى گيتار مايوس شده بود كه دستان خود 

را شكست و بعدها خودكشى كرد.
سينماى  آمريكا:  شاعرانه  «تصاوير  كتاب  نويسنده  پاترسن  هانا 
ترنس ماليك» اعتقاد دارد گوشه گير بودن ماليك تنها عالقه به او و 

ارزش  فيلم هايش را بيشتر مى كند.
او مى گويد: «معماى ماليك به خاطر پرهيز از انجام مصاحبه و ظاهر 

بجايش  فيلم هايش  مى دهد  اجازه  او  است.  عمومى  انظار  در  شدن 
روى  بدانيد،  كمتر  فيلم  يك  كارگردان  از  اگر  جهتى  از  بزنند.  حرف 
فيلم هايش متمركز مى شويد، در غير اين صورت به لحاظ روانى با 

پسزمينه فيلم  او ارتباط برقرار مى كنيد.»
و  فيلم ها  بين  طوالنى  فواصل  كارش،  با  ماليك  وسواسى  برخورد 
 - كوبريك  استنلى  با  را  او  شباهت هاى  آثارش،  هميشگى  مضامين 
يك كارگردان گوشه گير ديگر كه فيلم هاى آمريكايى را با حساسيت 

اروپايى مى سازد - اجتناب ناپذير است. 

پاترسن ادامه مى دهد: «او درون سيستم هاليوود كار مى كند، اما به 
شيوه اى منحصر به فرد و شخصى، درست مانند كوبريك.»

آرزوى  هاليوود  ستاره هاى  بزرگترين  از  خيلى  كوبريك  مانند 
كلونى  جرج  مانند  شاخص  بازيگر  چند  دارند.  را  ماليك  با  همكارى 
در «خط قرمز باريك» بازى كردند و همه آن ها تنها به اين خاطر كه 
افتخار همكارى با يكى از استادان مدرن سينما را به دست بياورند، 
حاضر شدند براى بازى در نقش هايى قرارداد امضاء كنند كه اساسا 

كوتاه بودند.
همچنين مى گويند ماليك از طرفداران پر و پاقرص فيلم سال 2001 
«زولندر»  به كارگردانى و با بازى بن استيلر است كه هجويه اى بر 
دنياى مد است. همكاران ماليك مى گويند او دائم اين فيلم را مى بيند 
و از آن نقل قول مى كند. استيلر يك بار در لباس شخصيت خود در 

«زولندر» يك پيام ويديويى ضبط كرد و تولد ماليك را تبريك گفت.

ظاهرا ماليك بعد از اين قصد ندارد بين فيلم هاى خود فاصله بيندازد. 
گفته مى شود فيلم بعدى او كه فعال تنها با عنوان «پروژه بدون نام 
ريچل  افلك،  بن  چون  بازيگرانى  و  مى شود  شناخته  ماليك»  ترنس 
مك آدامز، خاوير باردم و ريچل وايس در آن حضور دارند، االن در 
مرحله پس از توليد است و قرار است سال آينده اكران شود. با اين 
حال بعيد به نظر مى رسد او عادت ديرين خود را ترك كند و حاضر 

شود براى فيلمش تبليغ كند.
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حضور مايك تايسون در خمارى
به نظر بردلى كوپر ، مايك تايسون خيلى بامزه است و در" فيلم خمارى 2" 

خيلى خوب ظاهر شده است.
به نقل از اسكاى نيوز، اين بازيگر كه در قسمت دوم فيلم "خمارى" با قهرمان 
سابق بوكس جهان ، همكارى كرده است ،خودش هم قبول دارد كه به شدت 

تحت تاثيرعملكرد اين ورزشكار بازنشسته قرار گرفته است.
بردلى گفت:"بله، او خيلى بامزه است و در " فيلم خمارى 2 " نيز خيلى خوب 

بازى كرده است ."
"فكرمى كنم "خمارى 2" فيلم بسيار خوب و موفقى خواهد بود و من خيلى از 

اين بابت هيجانزده ام."
 ، ونك  فيل  نقش  در  اول  قسمت  مانند  نيز  فيلم  اين  دوم  قسمت  در  بردلى 
هنرنمايى كرد. ژاك گاليفيانكيس و اد هلمز نيز دوباره در همان نقشهاى قبلى 

خود ظاهر شدند.
در فيلم اول "خمارى " كه در سال 2009 اكران شد ، ديديم كه اين سه دوست 
ببر تربيت شده تايسون را دزديدند و اما بعد از گذشت مدت زمان كوتاهى 

دوباره اين ببر را به او بازگرداندند.
تاد فيليپس ، كارگردان فيلم خمارى 1 و 2 ، اوايل اين هفته اعالم كرد كه دلش 

مى خواهد قسمت سوم اين فيلم را نيز بسازد.
تاد فيليپس معتقد است كه اين مجموعه بايد يك مجموعه سه قسمتى باشد 

و دلش مى خواهد فيلم سوم كامال" متفاوت با قسمتهاى اول و دوم باشد .
او گفت:"صادقانه بگويم ، من هنوز درباره ساخت قسمت سوم اين مجموعه 
با بازيگران و عوامل ديگر صحبت نكرده ام اما اگر اين فيلم دوباره با استقبال 
 ، بسازيم  هم  را  آن  سوم  قسمت  بگيريم  تصميم  ما  و  شود  مواجه  خوبى 
مطمئنا" با دو فيلم اول اين مجموعه خيلى متفاوت خواهد بود . ما هميشه به 
اين پروژه به عنوان يك مجموعه سه قسمتى نگاه كرده ايم ، پس اگر قسمت 

سوم اين فيلم ساخته شود ، آخرين قسمت اين مجموعه فيلمها خواهد بود."
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درخت زندگي طاليي

شصت و چهارمين جشنواره كن 
بي سر و صدا به پايان رسيد

شصت و چهـــــارمين جشنواره فيلم كن كه در 11 مي با 
فيلم «نيمه شب در پاريس» ساخته «وودي آلن» آغاز شده 

اصلي ترين  به  طال  نخل  اهداي  با  بود، 
«درخت  فيلم  يعني  دوره  اين  شانس 
خاتمه  ماليك»  «ترنس  ساخته  زندگي» 
«ترنس  كه  است  حالي  در  اين  يافت. 
ماليك» هنگام دريافت اين جايزه در كن 
«دد  و  پوهلد»  «بيل  و  نداشت  حضور 
گاردنر» تهيه كنندگان فيلم اين جايزه را 
از دست «رابرت دنيرو» دريافت كردند. 

«درخت زندگي» با بازي «شان پن» و «برد پيت»، روايتي از 
يك خانواده پدرساالر در دهه پنجاه ميالدي است و همزمان 

رمز و راز خلقت را به تصوير مي كشد. 

«نيكالس  به  امسال  جشنواره  كارگردانى  بهترين  جايزه 
محصول  «رانندگى»  فيلم  دانماركى  كارگردان  ويندينگ» 

آمريكا اهدا شد. 
جايزه بهترين بازيگر مرد را «ژان دو ژاردن» فرانسوي براي 
هازاناويسيوس»  «ميشل  ساخته  «هنرمند»  فيلم  در  بازي 

دريافت كرد. 
جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره كن، به بازيگر آمريكايي 
نقش  در  تاثيرگذاري  بازي  كه  شد  اهدا  دانست»  «كريستن 
تريه»  فون  «الرس  ساخته  «ماليخوليا»  فيلم  در  «جاستين» 

ارائه كرده بود. 
جايزه بزرگ جشنواره كن نيز به طور مشترك به فيلم هاي 
«روزي  و  داردن  برادران  ساخته  دوچرخه»  با  «پسري 
جيالن»  بيلگه  «نوري  ساخته  آناتولي»  در  روزگاري 

كارگردان ترك تعلق گرفت. 
ساخته  «پانوشت»  فيلم  به  نيز  فيلمنامه  بهترين  جايزه 

«جوزف سدار» رسيد. 

نخل طالي بهترين فيلم كوتاه جشنواره كن هم به فيلم كوتاه 
«مارينا  فرانسوي  فيلمساز  ساخته  «صليب»  دقيقه اي   15
«مايو  را  كوتاه  فيلم  داوري  هيات  جايزه  و  رسيد  ورودا» 
جايزه  برد.  بلژيك  از  دستوپ»  «وان  ساخته   «46 شماره 
آرژانتينى  فيلم  به  هم  امسال  جشنواره  طاليى  دوربين 

«اقاقياها» ساخته پابلو جيورجلى اهدا شد. 

مي با  يازدهم  روز  امسال  جشنواره 
سينماگر  برتولوچى»،  «برناردو  صداى 
زبان  دو  به  كه  ايتاليايى  نامدار 
رسمى  آغاز  ايتاليايى  و  فرانسوى 
جشنواره را اعالم كرد، كليد خورد. به 
جز نخل طالي افتخار كه به برتولوچي 
سينماگر  كاستاريكا»،  «امير  شد،  اهدا 
از  «كاستاريكا»  گرفت.  دونور  لژيون  نشان  بوسنى،  زاده 
دوبار نخل طالى كن  تا كنون  معدود فيلمسازانى است كه 
و «زيرزمين»  بود»  رفته  ادارى  سفر  به  بابا  براي«وقتى  را 

دريافت كرده. 

جشنواره كن امسال در مراسمى ويژه 17 مي، از «ژان پل 
بلموندو»، هنرپيشه 78 ساله با يك «نخل طال» تجليل كرد. 
بزرگ  ستاره  دو  از  يكى  دلون»،  «آلن  كنار  در  «بلموندو» 
از  دوره  اين  در  است.  بوده  اخير  سال  پنجاه  در  فرانسه 
جشنواره، ماجراي جنجال الرس فون تريه به دليل حمايت 
از هيتلر مهم ترين خبر بود و باعث شد براي اولين بار در 
اخراج  جشنواره  از  را  كارگردان  يك  مسئوالن  كن،  تاريخ 

كنند. 
ستارگان  و  پرآوازه  چهره هاى  نظر  از  امسال  جشنواره 
دپ»  و «جاني  پيت»  از «برد  نداشت،  كسر  و  كم  درخشان 
جولى»  و «آنجلينا  سوينتن»  تورمن»، «تيلدا  تا «اوما  گرفته 
و «پنه لوپه كروز» همه در كن حضور داشتند و بازار فرش 

قرمز را حسابي داغ كرده بودند. 
  23 مي 2013 

«هيالرى داف» رمان 
نويس شد!

بازيگر  اين  كراش،  هاليوود  از  نقل  به 
دنباله  نوشتن  حال  در  هاليوود  زيباى 
و  است  تخيلى  و  عاشقانه  رمان  اين 
قسمت دوم اين رمان كه "فداكار" ناميده 
منتشر  اكتبر   11 تاريخ  در  است،  شده 
رمان،  اين  اصلى  قهرمان  شد.  خواهد 
كلى  نام  با  ساله   17 دخترعكاس  يك 
ريموند است. قسمت اول اين رمان با نام 

"اكسير" منتشر شده بود.
گفت:"كار  وى  تى  ام  خبرگزارى  به  او 
نوشتن اين رمان تقريبا" به پايان رسيده 
از  آسانتر  بسيار  رمان  اين  است.نوشتن 
قبال"  كلى  داستان  زيرا  بود  اول  رمان 

شكل گرفته بود و من فقط بايد ماجراهاى 
داستان قبلى را ادامه مى دادم."

 ، بخوانيد  را  داف  هيالرى  اول  رمان  اگر 
متوجه خواهيد شد كه بسيارى از مسائل 
مربوط به شخصيت اصلى داستان ، كلى 
و پسر مورد عالقه اش ، سيج ، حل نشده 
باقى مانده است پس كامال" واضح است 
چه  آن  دنباله  از  رمان  اين  طرفداران  كه 
كتاب  درباره  هيالرى   . دارند  انتظارى 
بيشتر  كتاب  گفت:"اين  رمان  اين  دوم 
درباره تالشها و ماجرجويهاى كلى براى 

يافتن سيج است."
درباره  بيشتر  خواهد  مى  دلتان  اگر  و 
رابطه  تخيلى  و  طبيعى  غير  هاى  جنبه 
اين  دوم  قسمت  در   ، بدانيد  سيج  و  كلى 
رمان چيزهاى زيادى درباره آن خواهيد 
بيشتر  كتاب  گفت:"اين  هيالرى  خواهند. 
به جنبه هاى غير طبيعى و خارق العاده 
رابطه اين دو مى پردازد و شما با خواندن 
اين  كردن  كار  نحوه  درباره   ، رمان  اين 

كيميا چيزهاى بيشترى خواهيد فهميد. "
" از روى جلد يك كتاب ، نمى توان درباره 
محتواى آن قضاوت كرد اما من مشتاقانه 
دوم  كتاب  جلد  روى  طرح  ديدن  منتظر 
اين رمان هستم.جلد بنفش كتاب "اكسير 
نكردنى  باور  و  جذاب  من  براى  آنقدر   "
بود كه تاثير زيادى روى من گذاشت. به 
هرحال طبق برنامه ريزى هاى من ، شما 
در تاريخ 11 اكتبر مى توانيد قسمت دوم 

اين رمان را بخوانيد."

www.persianweekly.co.uk
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تروريست پولساز سينما

هاليوود با مرگ بن 
الدن چطور برخورد 

خواهد كرد؟
مترجم: پرستو مسگريان 

همه  بود.  خوبي  خيلي  خبر  هاليوودي ها  براي  الدن  بن  شدن  كشته 
مي دانستند اين موضوعي است كه صنعت سينماي آمريكا به آساني 
به  مردمي  اعتراض هاي  ميانه  در  مي توانند  آنها  نمي گذرد.  آن  از 
سياست هاي رئيس جمهورشان، كه روز به روز هم افزايش مي يابد، با 
استفاده از اين قضيه فيلم هاي ميهن پرستانه اي بسازند كه احساسات 
ديزني  باسابقه  كمپاني  كه  آمد  خبرها  در  كند.  تحريك  را  مردم شان 
خيلي هوشمندانه، امتياز مربوط به استفاده از آرم تيم مخفي كشتن 
بن الدن را خريداري كرده و قصد دارد تا از اين آرم در محصوالت 
 ... و  لباس ها  اسباب بازي ها،  انيميشن ها،  فيلم ها،  از  اعم  خود  مختلف 
استفاده نمايد. پولساز شدن بن الدن براي هاليوود البته خبر تازه اي 
نيست. 11سپتامبر هم براي هاليوود جريان ساز شد و كارگردانان به 
فكر افتادند تا از آن ماجرا استفاده كنند. بخشي از اين استفاده به نفع 
جورج بوش تمام شد كه توانست مسئله مبارزه با تروريسم را به اين 
بهانه مطرح كند و بخش ديگر مانند «فارنهايت 911» مايكل مور هم 
ديگر  امروز  كرد.  روشن  الدن  بن  قضيه  به  نسبت  را  عمومي  اذهان 
الزم نيست بگوييم كه بعد از 11 سپتامبر، تمام دنيا، از جمله هاليوود، 
از تعجب خشكشان زده بود. كمى بعد از حمله، سازندگان فيلم «مرد 
عنكبوتى» به بازبينى تريلر فيلم پرداختند. فيلم «روز تمرين» با وجود 
اينكه در لوس آنجلس فيلم برداري شده بود پخشش به تعويق افتاد، 
بن استيلر نماي برج هاى دوقلو را از فيلم «زولندر» درآورد و پايان 
«مردان سياهپوش 2 » به كلى تغيير داده شد. ولى وقتى كه آب ها از 
آسياب افتاد، يك واقعيتي براي همه روشن شد؛ مردم هنوز هم دلشان 
سرگرمى مى خواست. ماه هاى بعد از 11 سپتامبر جدول باكس آفيس 
را موجى از فيلم هاى كمدي، اكشن و خانوادگى پر كرد. مردم از اخبار 
واقعيت  از  آنها  كالم،  يك  در  بودند،  شده  خسته  جنگ  زمزمه هاى  و 

خسته بودند. 
زود  خيلى  «هنوز  اين  كى  پس  شد:  شروع  بحث ها  سال،  يك  از  بعد 
يا  سپتامبر   11 مورد  در  مى توانيم  كى  از  نيست؟  زود  ديگر  است» 
حداقل در مورد تاثيراتش فيلم بسازيم؟ هاليوود همه چيز را رهبري 
نيمه كاره  كوچك،  فيلم هاي  روي  مستقل  سرمايه گذاري هاي  مي كرد، 
رها شدند و شايد از همه مهم تر، مخاطب هاي تجاري سينما، حداقل 
در داخل مرزهاي امن سالن هاي نمايش، به طرز دلخواهي از واقعيت 

دور ماندند. 
در اين شرايط، اسپايك لي در نقش يك نابغه  بي پروا ساعت «بيست 
 11 مورد  در  صراحتا  كه  داستانگو  فيلم  اولين  ساخت.  را  پنجم»  و 
اين  از  بعد  دنياى  در  را  شخصيت هايش  و  كرد  صحبت  سپتامبر 
واقعه قرار داد. هر چه كه دوست داريد در مورد اسپايك لى بگوييد 
نمى شود  را  كرد  پنجم»  و  بيست  «ساعت  ساختن  با  كه  كارى  ولى 
ناديده گرفت. در مورد اتفاقات جارى هر چه كه ساخته شود به نظر 
مورد 11  در  كه  فيلم هايى  از  كمى  تعداد  فقط  اما  مى آيد  خاطره انگيز 
اين  شايد  دارند.  بازبينى  و  يادآورى  ارزش  شده اند،  توليد  سپتامبر 
سال  در  هاليوود  بدانيم  اينكه  براي  باشد  راهنمايي  بتواند  فالش بك 
آينده با چه سياستي اين بار فيلم هايي درباره مرگ بن الدن را روانه 

پرده سينماها مي كند. 

ساعت بيست و پنجم (2002) 
من تازه قدرتى كه اين فيلم در خودش دارد را درك كرده ام. از همان 
سكانس آغازين فيلم، وقتى كه شيپور باشكوه ترنس بالنچارد روي 
نماهايي از نورافكن  بناي ياد بود برج هاي دوقلو مى غرد، مى فهميم كه 

با فيلمي تكان دهنده طرف هستيم. 
هيچ وقت اولين بارى كه فيلم را ديدم فراموش نمى كنم. با چشمان باز 
به برى پپر و فيليپ سيمور خيره شده بودم كه با هم به طرف پنجره  
خانه  پپر مى رفتند و در همين حال نمايى كرين به آهستگى گودال هايى 
را كه از جاى خالى برج هاى دوقلو ايجاد شده بود نمايان كرد. و وقتى 
ادوارد نورتون با تمام وجود فرياد مى زد «لعنت به تو اسامه بن الدن 
غارنشين، متعصب، لعنتي» همچنان با دهان باز به جلو خم شده بودم. 
«ساعت بيست و پنجم» يك شاهكار است، جسارت و صداقت فيلم در 

مواجهه با يازده سپتامبر تازه شروع ماجراست. 

فارنهايت 11/ 9 
اين  تو  اسمشان  كه  هنرمندانى  از  ديگر  بعضى  (و  لى  اسپايك  مثل 

شما  در  خاصى  انتظار  هم  مور  مايكل  اسم  شنيدن  با  است)  ليست 
ايجاد مى شود. براى ثبت در تاريخ بايد بگويم من خيلى هم از مايكل 
مور، به عنوان يك آدم، خوش ام نمى آيد ولى نمى توانم منكر ذوقى كه 

در وجود مايكل مور، به عنوان يك كارگردان است، بشوم. 
جانبدارانه  و  ارزش  كم  را   «  9  /11 «فارنهايت  فيلم  محافظه كاران 
دانستند و من هم كامال با آنها موافقم. به من 400 ساعت فيلم ويرايش 
نشده از هر كسى (جدى مى گويم، هر كسى) بدهيد و من مى توانم آن 
400 ساعت را طورى دست كارى كنم كه آن آدم شبيه يك ابله بدبخت 
به نظر برسد. به هر حال چه با سياست هاى مايكل مور موافق باشيم 
چه نه، فيلم «فارنهايت 11 /9» تجربه  جديدى براى ژانر مستند بود. 
فيلم خيلى زود به گل درشت ترين مستندى كه تا به حال ساخته شده 
تبديل شد (و همين طور تنها مستندى كه مرز 100 ميليون دالر را رد 
كرد) و به خيلى از بالتكليف ها كمك كرد تا بالفاصله تصميم بگيرند 

نوامبر آينده به كى راى بدهند. 
نتيجه آن طوري كه مور انتظار داشت نشد اما ناگفته پيداست كه اين 

فيلم جنبش هاى زيادى را به راه انداخت. 

يونايتد 93 
وقتى اولين تيزرهاى «يونايتد 93 » پخش شد، سالن هاى نمايش هنوز 
پر بودند از فرياد ناخوشايند «هنوز خيلى زود است» در حالى كه يك 
عده  ديگر داشتند براى اعتراض و تحريم شاخ و شانه مى كشيدند. ولى 
وقتى در بهار 2006 فيلم گرين گرس در جشنواره فيلم تريباكا براى 
اولين بار نمايش داده شد، نگرانى هاى بى مورد از بين رفتند و مردم 

فيلم را درست همانطور كه بود ديدند. 
لحظات  آخرين  از  نمايانه اى  واقع  و  صادق  نمايش   «  93 «يونايتد 
گرين گرس  نرسيد.  مقصد  به  وقت  هيچ  كه  بود  شومى  هواپيماى  در 
داستان را درست تعريف كرد: از بازيگران كامال ناشناخته استفاده 
دست  روى  دوربين  با  و  خودشان)  نقش  در  مردم  از  شايد  (يا  كرد 
ماجرا  و  نكرد  قهرمان  خلق  يا  سازى  داستان  براى  تالشى  هيچ  كال 
را همان طورى كه واقعا بود نمايش داد يا حداقل همان طورى كه ما 
برداشت كرده بوديم. بعد از اينكه «يونايتد 93 » را ديدم، كه يكى از 
رنج آورترين تجربه هاى فيلم ديدنم بود، به همه گفتم اين پرتعليق ترين 
اين  سر  هم  هنوز  و  ديده ام  عمرم  به  كه  بود  فيلمى  صادقانه ترين  و 

حرفم هستم. 
اشتباه نكنيد، «يونايتد 93 » فيلمى نيست كه به راحتى تماشايش كنيد. 
واقعى، خام و تكان دهنده است ولى همان چيزى است كه بايد باشد. 

همان چيزى كه مى شد، باشد. 

مركز تجارت جهانى 
 11 از  واقع نمايانه  و  صريح  و  بى پرده  روايتى   «  93 «يونايتد  اگر 
سپتامبر بود، «مركز تجارت جهانى» اوليور استون نسخه  پرحرارت 
و مبهم آن فيلم بود. تجارت جهانى از خيلي جهات فيلم موفقي شد. 
خود  همين طور  بردند،  بهره  فيلم  موفقيت  از  اصلى  سازندگان  تمام 
استون، فيلمنامه نويس ها و بازيگرانش كه روي داستان مك لوگان و 

ويل جيمنو در مورد رستگاري از روز جزا كار كرده بودند. 
است  بشر  نيك  سرشت  به  دوست داشتني  و  تسلي بخش  تعهدي  فيلم 
مي افتد.  اتفاق  بود  انساني  سرشت  بدترين  نمايانگر  كه  روزي  در  و 
مركز تجارت جهانى شايد براى بعضى از تماشاچيان بيش از اندازه 
غرورآميز بود اما براى عده اي ديگر، دقيقا همان چيزى بود كه الزم 

داشتند. 
منبع: سايت ويترو

 65 ميليون دالر ارزش يك تابلو 
 نقاشى مدرن چينى اثر چى بائيشى در يك حراجى در پكن به قيمت 

65 ميليون دالر (40 ميليون پوند) به فروش رفت.
 در اين نقاشى يك عقاب بر شاخه درختى نشسته و اطرافش را 

طرحى از طبيعت مرسوم چينى فرا گرفته است.

قيمت باالى اين اثر گواه قدرت بازار هنرى در دومين اقتصاد بزرگ 

دنيا است. طبق يك نظرسنجى سال گذشته چين حتى در اين بازار 
از آمريكا پيشى و ثروتمندترين بازار هنرى دنيا لقب گرفت، طبق 
اين نظرسنجى سال گذشته 33 درصد كل خريدوفروش هاى هنرى 

در چين صورت گرفته است.
اين نقاشى به قيمت 425.5 ميليون يوآن به فروش رفت و دومين 
تابلو گران فروخته شده در يك حراجى در چين شد. اين درحالى 
نام  به  يازدهم  قرن  به  متعلق  تيگ جيان  هوانگ  از  اثرى  كه  است 
يوآن  ميليون   436.8 قيمت  به   2009 سال  در   «Pillar Ming»

(معادل 67.2 ميليون دالر) به فروش رفته بود.
اثر چى بائيشى در سال 1946 كشيده شده، زمانيكه نقاش 86 ساله 
بود. اين هنرمند تابلو را براى مردى نقاشى كرد كه بعدا رهبر چين 
شد؛ چيانگ كائى-شك. بائيشى تابلو را به عنوان هديه 60 سالگى 
به كائى-شك هديه كرد. اين تابلو در اندازه 266 سانتيمتر در 100 
سانتيمتر است. اين اثر بزرگترين تابلو بائيشى و تركيبى از نقاشى 

و خوشنويسى است.
سالگى   93 در   1957 سال  و  بود   1864 سال  متولد  بائيشى 
اصلى  ويژگى  آموخت،  نقاشى  خودآموز  بطور  او  درگذشت. 

تابلوهاى اين هنرمند مناظر طبيعى تابلوهايش بود.
نه  او  نقاشى  «آثار  گفت:  چين  گاردين  روزنامه  از  تونگ  پوئو 
هم  جهانى  احترام  بلكه  كرده  خود  جذب  چين  در  را  بسيارى  تنها 
نصيب او كرده است.» البته گفته تونگ چندان درست نيست چراكه 

بسيارى خارج از چين با بائيشى آشنايى ندارند.
هنرى  بازارهاى  محبوب  هنرمندان  از  بائيشى  نماند  ناگفته  اما 
بين المللى است. در چند سال اخير تابلوهاى اين هنرمند بيشتر از 
آثار هنرمندان تثبيت شده اى چون پابلو پيكاسو و اندى وارهول به 

فروش رفته اند.

اين مسئله تاحدى مديون اقتصاد رو به رونق چين است كه منجر 
عالقه  با  كه  ثروتمندانى  شده،  بسيارى  ثروتمند  افراد  ظهور  به 

بسيار براى آثار هنرى پول خرج مى كنند.

اينديپندنت / 24 مه / ترجمه: حسين عيدى زاده

اخبار هنرى
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آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

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

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 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     

اولين عكس هاى گروه 
«بيتلز» به حراج مى روند

«بيتلز»  موسيقى  گروه  هاى  عكس  اولين 
چكش حراج مى خورند.

موسيقى  گروه  از  نشده  چاپ  عكس   50
به  «كريستى»  حراجى  در  «بيتلز»  پاپ/راك 

فروش مى رسند.

توسط   1964 سال  در  كه  ها  عكس  اين 
نوجوانى در اياالت متحده ى آمريكا از اين 
گروه گرفته شده اند، 100 هزار دالر قيمت 
گذارى شده اند.اين عكس هاى سياه و سفيد 
نگهدارى  جعبه  يك  در  سال   45 مدت  به 
مى شدند و اكنون قرار است در تاريخ 20 
نيويورك  ى  شعبه  در  تير)   29  ) جوالى 

«كريستى» چكش حراج بخورند.
«مايك ميچل» عكاس اين عكس هاى ماندگار 
سال   18 تنها  زمان  آن  در  انگيز  خاطره  و 
داشت و در اولين كنسرت «بيتلز» در اياالت 
خبرنگار  عكاس  عنوان  به  آمريكا  ى  متحده 

تصاويرى از اين رويداد را ثبت كرد.
از  قبل  ها  عكس  اين  رويتر،  گزارش  به 
هنرى  آثار  حراج  مركز  توسط  فروش، 
«كريستى» در ماه جارى ميالدى به معرض 

نمايش عموم در مى آيند.
«بيتلز» يكى از تاثيرگذارترين و مشهورترين 
است.  بيستم  قرن  موسيقى  هاى  گروه 
اهل  پاپ/راك  انگليسى  گروه  اين  اعضاى 
«جان  چون  هنرمندانى  شامل  ليورپول 
لنون»، «پل مك كارتنى»، «جورج هريسون» 
و «رينگو استار» مى شدند. آنها در دهه ى 
1960 فعاليت موسيقى خود را آغاز كردند.

انگلستان  كشور  در  تنها  «بيتلز»  هنرمندان 
بيش از 40 تك آهنگ و آلبوم به بازار ارائه 

ى  رتبه  در  شد  موجب  امر  اين  كه  كردند 
اول قرار بگيرند. اين موفقيت در بسيارى از 
كشورهاى ديگر نيز تكرار شد. شركت ناشر 
فروش  رقم  ركوردز»  «اى.ام.آى  موسيقى 
در  سال 1985،  تا  را  گروه  اين  ركوردهاى 
تخمين  ميليارد،  يك  حدود  جهان  سراسر 
زد. انجمن صنعت ضبط آمريكا، «بيتلز» را 
دوران  تمام  موسيقى  گروه  ترين  پرفروش 

در مريكا اعالم كرده است.
خوانندگان  تاثير  تحت  موسيقى  گروه  اين 
آنها  از  برخى  كه  گرفتند  قرار  متعددى 

عبارت اند از:
بى  برى»،«بى  «چاك  پريسلى»،  «الويس 
و  كاچران»  «ادى  استورم»،  «رارى  كينگ»، 

«كارل پركينز».

شكيرا ، گيتار هوگو 
چاورز را امضاء كرد!

كنسرت  در  شكيرا  كه  گيتارهايى  از  يكى 
ونزوئال ، امضا كرد ، گيتار هوگو چاورز 

بود.
خواننده  اين   ، آسوشيتدپرس  از  نقل  به 
كلمبيايى در كنسرت ونزوئال ، 6 گيتار را 
امضاء كرد اما درهنگام امضاى آنها نمى 
دانست كه يكى از اين 6 گيتار براى رئيس 
جمهورهوگو چاورز فرستاده خواهد شد.

هوگو   ، گذشته  هفته  تعطيالت  درطول 
شكيرا  از  قرمز  گيتار  اين  بخاطر  چاورلز 
تشكر كرد.او گمان كرده بود اين هديه از 
سوى شكيرا براى او فرستاده شده است.

اى  دربيانيه  شكيرا  مطبوعاتى  دفتر  اما 
كنسرت  اجراى  درهنگام  گفت:"شكيرا 
مسئول  تقاضاى  بر  بنا   ، مارس  ماه  در 
برگزارى اين كنسرت ، 6 گيتار را امضاء 
كرد اما نمى دانست كه يكى از آنها براى 
بعد  شد.او  خواهد  فرستاده  چاورز  هوگو 
هوگو  جمهور  رئيس  تشكر  پيام  شنيدن 
گيتارها  آن  از  شد كه يكى  متوجه  چاورز 
شده  فرستاده  جمهورى  رياست  دفتر  به 

است."
دفتر شكيرا در ادامه بيانيه خود افزود:" اما 
به هر حال اميدواريم چنين اقداماتى باعث 
و  كلمبيا  شهروندان  پيوند  و  اتحاد  تداوم 

ونزوئال شود."
اندرس ايزارا ، مسئول روابط عمومى دفتر 
مسئوالن  توسط  گيتار  گفت:"اين  شكيرا 
 ، ونزوئال  در  شكيرا  كنسرت  برگزارى 
براى رئيس جمهورهوگو چاورز فرستاده 

شده است."

«اپراوينفرى» جاى خود 
را به «ليدى گاگا» داد!

ليدى گاگا در فهرست قدرتمندترين مشاهير مجله فوربس ، اپرا را 
شكست داد و صدر نشين اين جدول شد.

 به نقل از سايت ام تى وى ، ليدى گاگا سال خيلى خوبى داشت. 
شواهد اين موضوع كامال" روشن و واضح است:او ميليونها نسخه 
داد،عكس  ترتيب  جهانى  بزرگ  تور  فروخت،يك  را  خود  آلبوم  از 
او روى اكثر مجله ها چاپ شد ويكى از موفقترين آلبومهاى خود 

را ضبط كرد.

اما به نظر ما آنچه كه سال2011 را به بهترين سال زندگى ليدى 
فوربس  مجله  جدول  در  وينفرى  اپرا  شكست   ، كرد  تبديل  گاگا 
مجرى  محبوبتربن  و  جهان  هاى  رسانه  ملكه  كردن  است.مغلوب 

تاريخ ، موفقيت بسيار بزرگى است .
در فهرست جديدى كه روز چهارشنبه توسط مجله فوربس منتشر 
قرار  جهان  مشاهير  قدرتمنترين  جدول  صدر  در  گاگا  ليدى  شد، 
گرفت . ليدى گاگا سال گذشته در جايگاه چهارم اين جدول قرار 
گرفته بود اما امسال توانست با افزايش درآمد و محبوبيت خود 
در رسانه ها و شبكه هاى مختلف اجتماعى ، مكان نخست را بخود 
اختصاص دهد. در طول هفت سال گذشته ، او سومين فردى است 
كسب 90  با  گاگا  ليدى  بگيرد.  پيشى  وينفرى  اپرا  از  توانسته  كه 
ميليون دالر درآمد از طريق تور جهانى خود و افزايش طرفدارن 
خود در فيس بوك و تويتر توانست چنين موفقيت بزرگى بدست 
آورد. او در وب سايت فيس بوك حدود 32 ميليون طرفدار دارد و 
اولين هنرمندى است كه توانسته در وب سايت تويتر بيش از 10 

ميليون طرفدار جذب كند.
ظرف مدت پنج روز بيش از 1 ميليون نسخه از آهنگ اصلى آلبوم 
جديد او با نام" با اين روش متولد شده ام"، فروش رفت. بسيارى 
را  موبايلى  گوشيهاى  و  هدفونها  آرايش،  لوازم   ، او  ازطرفداران 
كه توسط خواننده محبوبشان تاييد شده بود و در ويدئوهاى او 
استفاده شده بود ،خريدند .تا كنون بيش از 15 ميليون نسخه از 

آلبومهاى او در سراسر جهان فروخته شده است.
گاگا  گفت:"ليدى  رويترز  خبرگزارى  به  فوربس  مجله  ويرايشگر 
اجتماعى  هاى  شبكه  و  ها  رسانه  در  زيادى  بسيار  قدرت  امسال 
بدست آورد و به همين دليل توانست اپرا وينفرى را مغلوب كند. 
دورتى پومرانتز، ويرايشگر مجله فوربس گفت:"او مى تواند از وب 
سايتهاى فيس بوك و تويتر براى جلب توجه رسانه هاى ديگر و 
انتشارخبرهاى مربوط به خودش استفاده كند كه اين كار منجر به 
فروش بسيار خوب آلبومها و آهنگهاى او مى شود. در سالهاى 
آينده ، هنرمندان بايد از او الگو بگيرند و به همين شكل حرفه خود 

را مديريت كنند."
 ، است  جدول  اين  در  حاضر  هنرمند  جوانترين  كه  بيبر  جاستين 
 53 حدود   ، كنسرتهايش  طريق  از  او   . كرد  كسب  را  سوم  رتبه 
ميليون دالر درآمد كسب كرد و با فروش آلبومها و فيلم جديدش 

100ميليون دالر از آن خود كرد.
طريق  از  دالر  ميليون   195 كه  ايرلند  اى  افسانه  ستاره  يوتو، 
قرار  جدول  اين  چهارم  جايگاه  ،در  آورد  بدست  خود  تورجهانى 
تاريخ  تور  درآمدترين  پر   ، تو  يو  جهانى  تور  .اين  است  گرفته 

موسيقى بود.
 ، گذشته  سال  در  خود  كنسرتهاى  طريق  از  كه  جان  التون  سر 
اختصاص  بخود  را  پنجم  رتبه   ، آورد  بدست  دالر  ميليون   204

داده است.
از:آنجلينا  عبارتند  ليست  اين  در  حاضر  مشهور  افراد  ديگر 
(سيزدهم)،  دپ  جانى   ، (دوازدهم)  پرى  كتى  جولى(يازدهم)، 
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 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

دوچرخه تمام چوبي ركورد شكن

«دوچرخه چوبي» را مي توان يكي از شاهكارهاي مهندسي دانست. 
اين دوچرخه به صورت 100 درصد از چوب ساخته شده و در آن 
خبري از پيچ، مهره، فلز، پالستيك يا زين نيست و هر چه هست 
چوب است. ايده اين كار، پس از يك تور گردشگري در سپتامبر 
تامپسون  مايكل  ذهن  به  جيمز،  دوستش  با  كل  كل  و  پيش  سال 
صنعتگر خطور كرد. زيرا مايكل هميشه مي گويد كه وي مي تواند 

هر چيزي را با چوب بسازد. 
محصول  اين  اما  نيست  جديدي  چيز  چوبي  دوچرخه  كه  هرچند 
ساخت  است.  شدن  سوار  قابل  چوبي  تمام  مدل  اولين  بي گمان 
اين دوچرخه 32 كيلوگرمي، بيش از آن هم 1000 نفر بر ساعت 
كار برده است. پدال ها و فرمان اين دوچرخه هم از دسته جارو 
به  مخصوص  چوبي  جنس  از  هم  آن  محورهاي  شده اند.  ساخته 
و  پل ها  ساخت  در  وسيعي  شكل  به  چوب  اين  هستند.  ايكي  نام 
شكل  به  فوق العاده،  استحكام  بر  عالوه  مي رود.  كار  به  اسكله ها 
جالب توجهي در برابر پوسيدگي مقاوم است. چرخ دنده ها، چرخ ها 
و قاب دوچرخه هم از تخته هاي درخت غان است كه در ساخت 
استفاده  چوب هايي  از  مي گويد:  تانپسون  دارد.  كاربرد  مبلمان 
كرده است كه به صورت طبيعي روغن دفع مي كنند. اين كار باعث 
اين  در  شوند.  كاري  روغن  خود  به  خود  دوچرخه  اجزا  مي شود 
دوچرخه، زنجيرچرخ با يك چرخ دنده 128 دندانه اي بسيار بزرگ 
جايگزين شده است كه مستقيما به چرخ عقب متصل شده و چرخ 
اين  با  كه  دارد  قصد  تامپسون  دوست  مي آورد.  در  حركت  به  را 
به  كه  است  اميدوار  و  بپردازد  سرعت  ركورد  ثبت  به  دوچرخه 
سرعتي باالتر از 48 كيلومتر در ساعت دست بيابد. اين سرعت هر 
چوبي  دوچرخه  براي  سرعت  ركورد  ثبت  اولين  باشد،  كه  ميزان 
در دنيا خواهد بود، البته اگر بتوانند از پس هزينه 12 هزار دالري 

كلوب ثبت ركورد سرعت بر بيايند.

بي سابقه ترين خشكسالي قرن در 
انتظار انگليس

انگليس بي سابقه ترين خشكسالي قرن را در بهار امسال 
تجربه مي كند. 

كشور،  اين  هواشناسي  اداره  پيش بيني هاي  اساس  بر 
بدترين  جنوبي  و  شرقي  مناطق  در  بخصوص  انگليس 

خشكسالي قرن را تجربه خواهد كرد. 
بر اين اساس از سال 1910 تا كنون چنين خشكسالي اي 
بي سابقه بوده است. كارشناسان با وجود بارش هايي كه 
هفته آينده رخ خواهد داد، اذعان كرده اند كه بهار امسال 
جزو خشك ترين سال ها براي اين كشور بوده است. اين 
به  زيادي  خسارات  كه  شد  خواهد  موجب  خشكسالي 
ماه  كه  است  شده  اعالم  همچنين  شود.  وارد  انگليس  كشاورزي 
مارس سال 2011 از گرمترين ماه هاي سال در انگليس بوده است. 

گفته مي شود متوسط دماي بهار به بيش از 9.2 درجه سانتيگراد 
باالي صفر رسيده كه اين دما نيز در نوع خود بي سابقه بوده است. 
«جاناتان پاول» از «پوزيتيو وزرسولوشن» مي گويد: «امسال مطابق 
اينفوگرافي هاي ثبت شده در بهار ميزان حضور آفتاب بيشتر بوده 
ميزان  از  كه  است  حالي  در  اين  است.  رفته  باال  دما  متوسط  و 
بارندگي ها نيز كاسته شده است.» به گفته وي متوسط بارش در 
مناطق خشك به 10 ميلي متر رسيده است. در ارزيابي هاي انجام 
شده گفته شده كه سطح آب رودخانه ها به سطحي بسيار پايين تر 
جنوبي  و  شرقي  مناطق  كشاورزان  است.  رسيده  معمول  حد  از 
انگليس از بيم خشكسالي در وضعيت دشواري قرار گرفته اند. آنها 
كرده اند.  كمك  درخواست  رسمي  صورت  به  مقامات  و  دولت  از 
اين  كشاورزان  به  پاسخي  زمينه  اين  در  هنوز  مسئول  مقامات 

مناطق نداده اند. 
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پاريس ومعروفترين زيرزمين دنيا
زيرزمين هاى پاريس احتماال معروفترين زيرزمين هاى جهانند براى 
تونل هايى  از  بايد  داشت.  خواهيد  نياز  نردبان  به  زير  آن  به  رسيدن 
زيادى پايين برويد. كاله كاسكتى را كه معدنچيان به سر مى گذارند 
شويد،  مشغول  كردن  نقاشى  به  پايين  آن  مى توانيد  نكنيد.  فراموش 
تاريك  و  تنگ  تونل هاى  اكتشاف هاى  به  تنها  اينكه  يا  بگيريد  مهمانى 
را  هوگو  ويكتور  نوشته  «بينوايان»  رمان  كه  كسانى  بپردازيد. 
از  فرانسوى  شهير  نويسنده  اين  كه  را  تصاويرى  احتماًال  خوانده اند، 
تونل هاى زير  زمينى پاريس در كتاب خود ارائه داده، به ياد مى آورند. 
كسانى كه اين رمان عظيم را خوانده اند يا فيلم ها و سريال هاى ساخته 
شده از روى اين شاهكار ادبى را ديده اند، هيچ گاه ما جراى وارد شدن 
جوان  ماريوس  دادن  فرارى  و  پاريس  شهر  فاضالت  به  والژان  ژان 
را كه در درگيرى با نيرو هاى پليس زخمى شده و از حال رفته بود، 

فراموش نخواهند كرد. 
كار  پاريس  زير  زيمينى  شبكه هاى  «كندن  هوگو،  ويكتور  نوشته  به 
به  بتوانند  بى انكه  كرده اند  كار  آن  در  قرن   10 است.  نبوده  كوچكى 
قرار  پاريس  رشد  تأثير  تحت  تونل ها  اين  حقيقت،  در  برسانند  پايين 
مى گيرند و همزمان با بزرگ شدن شهر در باال، تونل ها هم در پايين 
رش كرده اند. به ديگر سخن هر زمان كه شهر، داراى كوچه يا خيابان 

جديدى مى شد، يك تونل نيز زير آن حفر مى شد»

پاريس  زير  زمينى  تونل هاى   1806 ژانويه  آغاز  «در  هوگو،  گفته  به 
نزديك به 200 هزار متر بود. ناپلئون 4804 متر بنا كرد. لويى هجدهم 
5709 متر شارل دهم 10630 متر، لويى فيليپ 89020 متر، جمهوريت 
هوگو)  ويكتور  عصر  (هم  كنونى  رژيم  و  متر  بر 23381  بالغ   1848

705500 متر».
دارد  وجود  پاريس  در  كه  را  زير زمينى اى  شبكه هاى  گفت  مى توان 
اين  البته  و  دنياست  در  ديگرى  شهر  هر  از  گسترده تر  و  عميق تر 
شبكه گسترده و عميق بسيار غنى نيز هست. شريان  هاى زير زمينى 
پاريس، صد ها كيلومتر تونل در زير خيابان هاى اين شهر، قديمى ترين 
و زيبا ترين شبكه مترو و شبكه  پرپيچ و خم فاضالب كه بزرگ ترين 
شبكه فاضالب در جهان است، تنها بخشى از همه آن چيزى است كه 
زير پاريس واقع شده. زير خيابان هاى پاريس مى تواند كانال ها بسيار، 
آب انبار ها و ذخيره گاه هاى زياد، دخمه و سرداب هاى بسيار، گنبد ها 
شويد.  متعجب  و  ببينيد  را  ديگر  چيز ها  خيلى  و  متعدد  طاق هاى  و 

هنگامى كه پاريس از مركز خود در نتردام گسترش يافت.
معدن سنگ آهنكى كه زمانى براى ساختن كليساى جامع پاريس از 
واقع  در  و  گرفت  قرار  شهر  زير  بودند،  كرده  استفاده  آن  سنگ هاى 

پاريس به تدريج روى اين معدن بنا شد.

گوشت مصنوعي هم توليد شد
علمي  داستان هاي  به  محدود  مصنوعي  گوشت  پرورش  ايده  ظاهرا 
مدتي  است.  كرده  باز  آزمايشگاه ها  به  را  خودش  راه  و  نمانده  تخيلي 
قبل يك پژوهشگر هلندي اعالم كرد كه موفق شده به صورت مصنوعي 
آزمايشگاهي  گوشت  توليد  روش  اما  كند  توليد  گوشت  آزمايشگاه  در 
هم به اندازه خود خبر جالب است. از آنجا كه چيزي به اسم مولكول 
گوشت وجود ندارد، به نظر مي رسد اين گوشت مصنوعي آنقدر ها هم 
مصنوعي نباشد چرا كه كار اصلي را طبيعت انجام مي دهد. سلول هاي 
آمينه،  اسيدهاي  از  غني  محيط  يك  در  حيوانات  از  شده  گرفته  بنيادي 
رشد  شده اند،  گرفته  حيوانات  جنيني  سرم  از  كه  معدني  مواد  و  شكر 
سلول هاي  به  آنها  تمايز  براي  هم  زيستي  داربست  يك  از  و  مي كنند 
عضالني استفاده مي شود و در نهايت گوشت مصنوعي به دست مي آيد. 
عالوه بر اين، گوشت هاي مصنوعي در محيط آزمايشگاهي نمي توانند 
زياد رشد كنند و بزرگ ترين تكه گوشت به دست آمده از اين روش ابعاد 
هشت در دو در 0.4 ميلي متر داشته است. مشكل به اينجا ختم نمي شود 
و مسئله تحليل عضله هم وجود دارد. يعني اين عضالت مصنوعي هم 
مانند عضالت طبيعي در صورتي كه فعال نباشند و ورزش نكنند، تحليل 
مي روند. بنابراين توليدكنندگان گوشت به ناچار اين تكه هاي كوچك را 
مرتب با الكتروشوك تحريك مي كنند تا از بين نروند. بعد از تمام اين 
سختي ها، نوبت به سوال اصلي مي رسد. چنين گوشتي چه طعمي دارد؟ 
هرچند دست اندركاران پروژه ادعا مي كنند كه با تغيير دادن در تركيب 
محيط كشت گوشت مي توانند طعم و كيفيت آن را اصالح كنند اما در 
سكوت  مورد  اين  در  نظران  صاحب  ساير  واكنش  تنها  حاضر  حال 
چنين  اخبار  اشتياق  با  كه  گروهي  نخستين  وجود  اين  با  است.  بوده 
تحقيقاتي را دنبال مي كنند، طرفداران حقوق حيوانات هستند كه عقيده 
حيوانات  سالخي  به  نيازي  ديگر  آزمايشگاهي،  گوشت  توليد  با  دارند 
نيست. عالوه بر آن عده اي عقيده دارند كه با توليد گوشت در شرايط 
بهداشتي و آزمايشگاهي ديگر الزم نيست انواع گوشت ها و محصوالت 
دامي آلوده به انگل ها يا انباشته شده از اقسام داروهاي آنتي بيوتيك را 

مصرف كرده و احتماال محصول سالم تري به دست مي آيد. 
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ترميم زنده شاهكار ونگوك
يك تاريخ شناس هنري قرار است در موزه اوهايو نحوه ترميم يكي از نقاشي هاي ون سان ونگوگ 
را كه متعلق به سال 1890 است، به نمايش عمومي بگذارد. بازديد كنندگان موزه هنري «سينسيناتي» 
مي توانند بدون مزاحمت به تماشاي «پر نوتاس» بنشينند كه با دقت و سواس بسيار تكه هاي موم را 
از نقاشي جدا مي كند. اين موم ها در دهه 1970 روي نقاشي كشيده شده اند تا از آن در برابر گذر 
زمان محافظت كنند. يك ميكروسكوپ با دقت باال هم در اختيار اين تاريخ شناس قرار داده شده كه 
جزئيات دقيق كوچك ترين حركت او را در مانيتوري 42 اينچي به نمايش مي گذارد. بنابراين نه تنها 
بازديدكنندگان موزه كه ساير متخصصان و مسئوالن مربوط هم مي توانند تمام قسمت هاي كار را 
كنترل كنند. در آن زمان متداول بود كه موم آب شده را از پشت نقاشي روي كرباس بوم مي زدند تا 
رنگ ها ثابت بمانند و به مرور زمان نقاشي از بين نرود اما «نوتاس» معتقد است از آنجا كه اين كار 
با دقت الزم انجام نمي شد، گاهي موم روي تابلو هم نفوذ مي كند و باعث تيرگي رنگ ها مي شود. در 
اين مورد هم به همين صورت است و موم ها باعث شده رنگ هاي زنده و بخصوص رنگ زرد كه در 
نقاشي هاي «ونگوگ» بيش از حد معمول استفاده مي شود، جلوه اوليه شان را از دست بدهد. «ون 
گوگ» نقاش نامدار هلندي بود. هرچند او در زمان حياتش در گمنامي كامل به سر مي برد اما اكنون 
به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نقاشان پست امپرسيونيسم شناخته مي شود. وي در اواخر عمر به 
شدت از بيماري رواني و فشار روحي رنج مي برد و همين موضوع به خودكشي او منجر شد. وي 

دو روز پس از اينكه به سينه خود شليك كرد در سن 37 سالگي درگذشت. 
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رشد توريسم 
لوكيشن در بريتانيا !

تعداد توريست هاى موسوم به گردشگر تلوزيون 
به  وابسته  توريسم  نوعى  كه  توريست  وى  تى  يا 
هاى  نمايش  به  وابسته  خاص  مقاصد  و  ها  مكان 
تلوزيونى است در بريتانيا با استقبال بى سابقه اى 
مواجه است كه اين صنعت را مديون سريال هاى 

موفق تلوزيونى نظير صومعه دانتون است. 

تعداد توريست هاى موسوم به گردشگر تلوزيون 
به  وابسته  توريسم  نوعى  كه  توريست  وى  تى  يا 
هاى  نمايش  به  وابسته  خاص  مقاصد  و  مكان ها 
تلوزيونى است در بريتانيا با استقبال بى سابقه اى 
مواجه است كه اين صنعت را مديون سريال هاى 

موفق تلوزيونى نظير صومعه دانتون است.

قلعه  در  كه  ابى»  «صومعه  تلوزيونى  سريال 
«هايكلرك» در بركشاير انگلستان فيلمبردارى شده 
با  تلوزيون  در  سريال  اين  پخش  آغاز  زمان  از 
افزايش بازديد كنندگانى مواجه شده است كه طبق 
انتظار  بريتانيا  توريستى  موسسات  هاى  بررسى 
مى رود امسال به ميزان 400 درصد بر تعدادشان 

افزوده شود. 

مقصد توريسم تلوزيونى ديگرى كه شاهد افزايش 
بى سابقه بازديد كنندگان است، «جزيره برى» واقع 
فيلم  دو  ساخت  سبب  به  كه  ولزاست  جنوب  در 
تلوزيونى يكى به نام« انسان بودن» و ديگرى يك 
هزاران  استيسى»  و  «گاوين  عنوان  با  كمدى  فيلم 

نفر را به سوى خود جذب كرده است.

طبق بررسى هاى انجام شده از سوى يك موسسه 
نفرشركت   2025 شركت  با  اى  رسانه  تحقيقات 
كننده ، مقاصد توريستى ديگرى نيز به دليل نمايش 
درتلوزيون مورد توجه قرارگرفته و بهره مند شده 
و  باكس  روستاهاى  شامل  ديگر  نواحى  اين  اند. 
دليل  به  كارديف  منطقه  نيز  و  ويلشاير  در  نستون 
لوكيشن فيلمى به نام دكترهو، روستاى ترويل در 
بوكينگ همشاير و همچنين منطقه براسرى بالنك 
فيلم  لوكيشن  خاطرمحبوبيت  به  بريستول  در 

رستوران ريموند بلنك است.

همچنين از فيلم هاى ديگرى كه با نمايش لوكيشن 
هاى جالب، انگيزه سفر را در بينندگان خود ايجاد 
گلوكستردر  جامع  كليساى  به  توان  مى  اند،  كرده 

فيلم هاى هرى پاتراشاره كرد.

«مارك روترى» مدير عامل موسسه تحقيقاتى ياد 
به  كه  شرايطى  گويد:«در  مى  زمينه  درهمين  شده 
سفر  توقف  سبب  تلوزيون  تماشاى  رسد  مى  نظر 
شود  مى  شهرها  از  خارج  و  روستايى  نواحى  به 
اين تحقيقات نشان مى دهد كه عشق ما به فيلم و 
برنامه هاى تلوزيونى ساخت بريتانيا واقعا صنعت 

توريسم بريتانيا را رشد و رونق داده است.»
مشهور  هاى  لوكيشن  و  ها  فيلم  به  اشاره  با  وى 
است  جالبى  انتخاب  ها  لوكيشين  افزايد:«اين  مى 
از  خارج  در  را  روزخوشى  تا  ها  خانواده  براى 
مناطق  اين  ارتباط  خوشبختانه  و  بگذرانند  شهر 
به  را  مردم  انگيزه  و  ميل  ها  فيلم  موضوعات  با 
هاى  جذابيت  و  ميراث  بيشتر  كشف  و  شناخت 

بريتانيا افزايش داده است.»

گوناگون
فوران آتش فشان  

گريمسوتن و خطرات 
ناشي از آن

آيا توده هاي خاكستر به جنوب اروپا خواهند رسيد؟
گفته  ايسلند،  گريمسوتندر  آتش فشان  فوران  از  پس 

شد كه خطري متوجه كشورهاي ديگر نيست. اكنون 
توده هاي  زياد  احتمال  به  كه  است  رسيده  خبر 
خواهد  اروپا  جنوب  به  جمعه  روز  تا  آن  خاكستر 
رسيد. گريمسوتن حداكثر هر 10 سال يك بار فوران 
مي كند. روز شنبه، 21 ماه مي آتش فشان گريمسوتن 
واقع در جنوب شرقي ايسلند فوران كرد و موجي از 
نگراني ها را برانگيخت. در نخستين اقدام چند فرودگاه 
ايسلند، از جمله فرودگاه بين المللي رايكاويك، پايتخت 
خاكستر  كه  آنجايي  از  شدند.  تعطيل  كشور  اين 
به  نزديك  ارتفاع  به  ابري  صورت  به  هوا  در  معلق 
شعاع  در  هواپيماها  پرواز  بود،  درآمده  كيلومتر   20
اداره   شد.  اعالم  ممنوع  گريمسوتن  كيلومتري   220
خاكستر  توده   باد  كه  كرد  اعالم  ايسلند  هواشناسي 
متوجه  خطري  و  است  رانده  شمال  سمت  به  را 
كشورهاي ديگر نيست. اداره امنيت هوايي آلمان به 
اين گزارش اعتماد نكرد و فورا به حالت آماده باش 
حركت  وجود  «با  گفت:  اداره  اين  سخنگوي  درآمد. 
اقدام  اين  شمال،  سمت  به  آتش فشان  معلق  ذرات 
براي باالبردن ضريب امنيت هوايي آلمان ضروري 
به  رويترز  خبرگزاي  يك شنبه  ظهر  بعداز  است.» 
تا  مي رود  احتمال  كه  نوشت  كارشناسان  از  نقل 
به  آتش فشان  خاكستر  ابر  جمعه  يا  سه شنبه  روز 
فرانسه  بريتانيا،  اسكاتلند،  جلمه  از  ديگر  كشورهاي 

و اسپانيا برسد. 
تاريخچه آتش فشان گريمسوتن0

طبيعي  يخچال  زير  در  گريمسوتن  آتش فشان 
فعال ترين  از  يكي  و  دارد  قرار  واتنايوكول 
آتش فشاني هاي ايسلند است كه حداكثر هر 10 سال 

يك بار فوران مي كند. نخستين فوران قابل اثبات اين 
است.  داده  رخ  پيش  سال  از 8200  بيش  آتش فشان 
براي  هم  پيش  سال  و 2000  فوران هاي 3500  آثار 
دهه   از  گريمسوتن  است.  رويت  قابل  پژوهشگران 
دهم ميالدي تاكنون در هر سده، دو تا سه بار فوران 
رخ   1784 سال  در  فوران   مخرب ترين  است.  داشته 
مكعب  كيلومتر   14 به  نزديك  آن  جريان  در  كه  داد 
مواد مذاب خارج شد و بخش هايي از جنوب ايسلند 

را پوشاند. 

گازهاي سمي و خاكستر ناشي از اين فوران يك پنجم 
و  آب ها  آلودگي  برد.  بين  از  را  منطقه  اين  ساكنان 
مرگ  باعث  كه  بود  حدي  در  كشاورزي  زمين هاي 
آخرين  گريمسوتن  شد.  قحطي  بروز  و  حيوانات 
بار در سال 2004 فوران كرد. به گفته  كارشناسان، 
و  است  شديدتر  پيش  سال  فوران 7  از  اخير  فوران 
شدت  آينده  روزهاي  در  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 

آن بيشتر شود. 

آتش فشان ايافيول 
از  ناشي  زيان هاي  كه  معتقدند  كارشناسان  البته 
فوران اخير گريمسوتن به مراتب كمتر از زيان هاي 
خواهد  گذشته   سال  آوريل  در  ايافيول  آتش فشان 
بود. ذرات معلقي كه با آتش فشان ايافيول در آسمان 
رفت وآمد  هفته  چند  مدت  براي  شدند،  رها  اروپا 
هوايي در سراسر قاره را مختل نمودند. اين فوران 
قاره هاي  و  اروپا  در  پرواز  هزار  صدها   لغو  باعث 
شد.  مسافر  ميليون  دست كم 10  سرگرداني  و  ديگر 
محدوديت پرواز به اين دليل اعمال مي شود كه ذرات 
و  مي رسانند  آسيب  هواپيما  موتور  به  هوا  در  معلق 
مي شوند.  خلبان  ديد  مانع  شديد،  تراكم  صورت  در 
فشرده  صورت  به  معلق  ذرات  اين  كه  صورتي  در 
و براي مدتي طوالني دوام بياورند، مانع تابش نور 
خورشيد به زمين و ايجاد باران هاي اسيدي خواهند 
شد و در دراز مدت تغييرات آب وهوايي مخربي در 

پي خواهند داشت.
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/داستان موفقيت بيژن پاكزاد در يك نگاه

بيژن چگونه 
بيژن شد؟

سميرا امين

بيژن پاكزاد متولد 1323 در تهران 
ثروتمندي  كارخانه دار  فرزند  و 
به  تحصيل  براي  را  او  كه  بود 
بيژن  فرستاد.  ايتاليا  و  سوئيس 
از  پس  و  خواند  طراحي  آنجا  در 
پوشاك  سال   7 تحصيل،  اتمام 

مردانه طراحي كرد...

 او بعد از اينكه به لس آنجلس رفت، اولين بوتيك 
خود را باز كرد و خيلي زود آن را در جواهرات 
و  داد  توسعه  هم  اسپورت  لباس هاي  و  عطر  و 
71سالگي  سن  در  او  شد.  تبديل  ميليونر  يك  به 
لس آنجلس  سيناي  سيدارز  درماني  مركز  در 
درگذشت و علت فوتش سكته اعالم شد. در ادامه 
طي  و  گذرانده  كه  سال هايي  به  داشته ايم  نگاهي 
كشورها،  سران  چون  مشهوري  افراد  براي  آنها 
طراحي  لباس  ثروتمند  تجار  و  فيلم  ستاره هاي 

كرده است.

سال  در  را  خود  انحصاري  بوتيك  اولين  پاكزاد 
كرد.  افتتاح  درايو»  «رودا  هيلز  بورلي  در   1976
چند  و  پمپ بنزين  ايستگاه  يك  فقط  زمان  آن  در 
مغازه لباس فروشي در اين خيابان وجود داشت. 
پاكزاد با طراحي لباس براي افراد قدرتمند تاثير 
زيادي روي دنياي مد گذاشت. از روز اولي كه او 
شروع به كار كرد، فقط با قرار مالقات قبلي افراد 
را در سالن مجللش مي پذيرفت در حالي كه تا قبل 

از او فقط پزشكان و وكال افراد را با قرار مالقات 
زيباترين  و  بهترين  هميشه  او  مي پذيرفتند.  قبلي 

لباس ها را براي مشتري هايش طراحي مي كرد.

از ثروتمندترين و قدرتمندترين افراد در فهرست 
مشتري هاي بيژن مي توان به باراك اوباما، رونالد 
ريگان، بيل كلينتون و تاجر بزرگ دونالد ترامپ 
و از طراحان معروف جورجيو آرماني و اسكار 

دي  ال?رنتا و جك نيكلسون و آل پاچينو و تام كروز 
بازيگران مشهور اشاره كرد. به گفته دوستانش، 

او يكي از خالق ترين و مبتكرترين طراحان بود.

كه  داد  ارائه  را  خود  عطر  اولين  او   1987 سال 
جردن  مايكل   ،NBA سابق  سوپراستار  براي 
موفقيت  با  هم  عطرها  توسعه  بود.  شده  طراحي 
روبرو شد. او همچنين به تازگي به رولز رويس 

و بوگاتي پيوسته بود و ماشين هاي مجلل اين دو 
كمپاني را بيش از پيش مجلل كرد.

پاكزاد عاشق ماشين ها بود و تجمالت را دوست 
زيبا  و  كامل  بايد  همه چيز  او،  نگاه  از  داشت. 

مي شد.

را  تجمالتي  زندگي  خود،  نگاه  اين  با  بيژن 
كرد.  ترويج  افراد  از  خيلي  و  مشتري ها  بين 
از  يكي  هيلز  برولي  در  درايو»  «روداُ  او  بوتيك 
گران قيمت ترين مغازه ها در سراسر جهان است. 
او با آگهي هاي تبليغاتي شروع كرد. با ظاهر شدن 
روي بيلبوردها يا روي جلد مجله هاي مشهور در 
بودند،  مشتري اش  كه  معروفي  ستاره هاي  كنار 

مثل مايكل جردن.

منتشر  لباس هايش  مورد  در  را  شعارهايي  او 
جهان»  در  مردانه  پوشاك  «گرانبهاترين  مي كرد: 
سران  از  نفر   36 لباس  طراح  داشت  ادعا  و 
كشورهاي مختلف بوده و البته قسم خورده بود 
كه اسم آنها را نبرد (به جز كلينتون، بوش پدر و 

پسر و اوباما).

او  خود  وسيله  به  بورلي هيلز  در  مغازه اش 
و  تجمالتي  بسيار  طراحي اي  بود؛  شده  طراحي 
جنس  از  پوششي  با  را  مغازه اش  او  گران قيمت. 
موي شتر بي كوهان آمريكايي به ارزش 15 هزار 
دالر و چادرشبي از موي يك جونده صحرايي به 
اسم چينچيال به ارزش 120هزار دالر پوشاند و 
تزئينات داخلي را از جنس پوست كروكوديل به 
ارزش 65 هزار دالر، دكورها با فرش هاي ايراني 
برنج  آلياژ  از  پله ها  دالر،  هزار   500 ارزش  به 
دالر  هزار   400 ارزش  به  شفاف  شيشه هاي  و 

طراحي كرد. 

لوستر مغازه 75 هزار دالر قيمت داشت. ديوارها 
با رنگ زرد همرنگ آفتاب كه از نشانه هاي خاص 
بيژن بود، رنگ شدند. براي طراحي مغازه دومش 
نيويورك  پانزدهم  خيابان  1984در  سال  در  كه 

افتتاح كرد، 10 ميليون دالر هزينه شد.

هم  عطرهايش  و  جواهرآالت  طراحي  به  بيژن 
معروف بود. هر شش اونس از عطرهايش 1500 
پرفروش  و  اصلي  محصوالت  داشت.  قيمت  دالر 
قابل  دونات  شيريني  شبيه  شيشه هايي  در 
تشخيص هستند اما تخصص اصلي او، لباس هاي 

باكيفيت و گرانبها بود.

لوكس ترين  با  مقايسه  قابل  پاكزاد  طرح هاي 
طرح هاي ديگر طراحان بود و در زمره گران ترين 
به  بيژن  نام  هنوز  مي گرفت.  قرار  لباس ها 
تجمالتي  تفريحي  قايق هاي  و  خاويار  يادآورنده 
اتوماتيك  كلت   38 كاليبر  يك   1982 سال  است. 
از  يكي  براي  عيار   24 طالي  از  تكه هايي  با 
مشتري هايش طراحي كرد كه ارزش آن 10هزار 

دالر بود.

نمايش  به  را  ويدئويي  خود  وب سايت  در  او 
طراحي  براي  «من  مي گويد:  آن  در  كه  گذاشته 
گران ترين لباس ها در جهان به دنيا آمده ام» و با 
صداقتي همراه با ناراحتي اعتراف مي كند: «و به 

خاطر آن متاسفم.»

سال گذشته رولز رويس اعالم كرد كه بيژن در 
همكاري  آنها  با  دالري  ميليون  يك  كوپه  طراحي 
عالقه  اتومبيل  به  خود  كه  پاكزاد  است.  كرده 
ماشين   23 معروفش  پاركينگ  در  داشت  زيادي 
داشت؛ رولزرويس زرد، بنتالي زرد، فراري زرد، 
كاديالك  يك   ،BMW مايك  ماريتن  آستون  يك 

و...

فاني  دار  موجودات  همه  مانند  پايان  در  وي  اما 
را وداع گفت. هنوز مشخص نيست او چه مقدار 
به  كمك  و  خيريه  بشردوستانه،  فعاليت هاي  در 

محرومين و بيماران مشاركت داشته است!

روان درمانگرى و مشاوره در 
كانون ايرانيان لندن

روزهاى پنجشنبه از ساعت 10.30 صبح با وقت قبلى
توسط خانم شهرزاد پورعبداله  مشاور و روان درمانگر  

آيا از افسردگى رنج مى بريد؟
آيا دچار فشارهاى روحى روانى، ترس و اضطراب هستيد؟

آيا مشكالت ناشى از مهاجرت و پناهندگى شما را آزار مى دهد؟
آيا با همسر و يا فرزندتان مشكل داريد؟

 
مشاور و روان درمانگر ما با سالها تجربه در زمينه مشاوره و روان درمانگرى 

با افراد، خانواده ها ، زوج ها و سابقه كار با  زنان و كودكان به شما مشاوره مى 
دهند.

ايشان عضو انجمن BACP  (انجمن مشاوره و روان درمانگرى بريتانيا) هستند 
و مدرك روان درمانگرى

 خود را از بلژيك دريافت كرده اند.
چنانچه نياز به مشاوره داريد با شماره تلفن كانون ايرانيان لندن 

  02077000477
تماس گرفته و وقت مالقات بگيريد.

 هزينه مشاوره:
يك نفر: 40 پوند هر جلسه 
خانواده: 60 پوند هر جلسه

info@iraniancc.com :ايميل
ترجمه مدارك توسط كانون ايرانيان لندن

ترجمه مدارك از فارسى به انگليسى و بالعكس

كانون ايرانيان لندن 2011/04/01
www.iraniancc.com 

02077000477

بيژن پاكزاد به 
روايت خودش

مشهوري  فرد  مي كردم  احساس  كودكي  همان  از   1
شوم.  وكيل  يا  دكتر  من  مي خواست  پدرم  مي شوم. 
عالقه اي  هيچ  كه  بود  مهندسي  تحصيلي ام  رشته 
با  و  بود  طراحي  به  من  شوق  همه  نداشتم،  آن  به 
عالقه وصف ناپذيري به آن مي پرداختم. از سوئيس 
به  بازاريابي  رشته  در  آنجا  در  و  رفتم  آمريكا  به 
قوت  من  در  فكر  اين  همانجا  و  پرداختم  تحصيل 

گرفت كه مد اروپا را به آمريكا بكشانم.

2 من به تك تك مشتريانم اهميت مي دهم. هدف من 
حتي  بوده،  او  توقعات  و  مشتري  شناختن  هميشه 
امروز نيز با اينكه تعداد مشتريانم بسيار زياد شده 
است تك تك آنها را مي شناسم. به عنوان مثال لباس 
متفاوت  دادگاه  قاضي  يك  با  بايد  سينما  ستاره  يك 
باشد، وقتي لباس را براي فردي طراحي مي كنم بايد 
بدانم كه او در آن لباس چه خواهد كرد. در مورد من 
مانند  افراد  كه  مضمون  اين  با  ساخته اند  لطيفه?اي 
كري  مانند  و  مي شوند  فروشگاه  داخل  آلن  وودي 

گرانت خارج مي شوند.

بسازم  را  عطري  تا  كشيد  طول  زيادي  سال هاي   3
بار   800 آن  شيشه  طرح  حتي  باشد،  متفاوت  كه 
پيش نويسي شد تا اينكه مورد قبول من قرار گرفت. 
من عطر زنانه نمي خواستم. مخصوصا كه لباس هاي 
من همگي مردانه هستند، از همين رو با زنان بسياري 
مرد  براي  را  بويي  چه  بدانم  تا  كردم  گفت وگو 
مي پسندند و نهايتا موفق شدم در سال 1988 عطر 
را  نيويورك  اسكار  جايزه  و  توليد  را  بيژن  مردانه 
براي بهترين عطر دريافت كنم. البته بعدها عطر زنانه 
همواره  كه  زناني  از  قدرداني  پاس  به  و  توليد  هم 

حامي من بوده اند، به ايشان تقديم كردم.

لذت  دارم،  فرد  به  منحصر  توليداتي  اينكه  از  من   4
مي برم من به كار كردن هفت روز هفته نياز ندارم، 
عشق  كارم  به  چون  مي دهم  انجام  را  كار  اين  اما 

مي ورزم. 

5 موفقيت من نتيجه مطالعه، تامل و شكار فرصت هاي 
طاليي تخصص و عالقه من در علم شيمي است. من 
با عرضه اين عطرها و ادكلن هاي جادويي، ابتدا براي 
مردان و بعد براي زنان توانستم معناي عطر واقعي 
را به مردم بشناسانم و از اين راه به ثروتي رويايي 
دست يابم. درحال حاضر درآمد ساالنه?ام از بابت 
فروش عطرهاي بيژن در سطح جهان به  300 ميليون 
دالر مي رسد در حالي كه درآمد حاصل از طراحي 
سال  در  دالر  ميليون   30 يعني  آن  دهم  يك  لباس، 
باشد  قرار  اگر  كه  معتقدم  اصل  اين  به  من  است. 
ايده اي به ذهن و دل يك انسان الهام شود به سراغ 
انساني مي رود كه آمادگي علمي و ذهني پذيرش آن 
تحصيل  دوران  همان  از  من  باشد.  داشته  را  الهام 
گران قيمت  و  بي رقيب  محصولي  عرضه  دنبال  به 
مي گشتم و عطرها و ادكلن هاي DNA همان چيزي 
است كه سال هاي جواني ام را براي يافتن آن سپري 
توليد  بزرگ  موسسه  حاضر  حال  در  ساختم. 
عطرهاي بيژن را به نام سه فرزندم كرده ام تا آنها از 
همين االن كه زنده ام، مديريت و راهبري بزرگ ترين 

و ثروتمندترين شركت عطر سازي دنيا را بياموزند.

از  بيشتر  مي بينم  مي كنم،  نگاه  گذشته  به  كه  االن   6
خودم  اتكايي  وخود  نوآوري  خالقيت،  پدر،  ثروت 
مرا دراين جايگاه قرار داده است. به هر حال ثروت 
پسر  اما  داشتند  هم  ديگر  خيلي هاي  را  پاكزادي ها 
هيچ كدام از آنها بيژن نشد. اكنون من در موسساتم 
شبانه  بلكه  نمي كنم،  استخدام  را  ثروتمند  كارمندان 
هستم.  توانمند  و  خالق  افراد  جست وجوي  در  روز 
كمترين  در  افراد  اين  كه  كرده  ثابت  من  به  تجربه 
زمان قابل تصور، ثروت و مكنت را به دست خواهند 
آورد و مي توانند شرايط رفتاري و ذهني الزم، براي 

برخورد با پولدارترين هاي روي زمين را پيدا كنند.

موفقيت
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خيلي  جاي تعجب ندارد 
اگر حدس بزنيم شمايي 
صفحه  اين  روي  كه 
براي  كرده ايد،  مكث 
احساساتتان  ابراز 
داريد.  مشكل  كمي 
حاال  همين  است  ممكن 
دامي  در  كنيد  احساس 
شايد  افتاده ايد،  گير 
عصباني  كسي  از  هم 
هم  شايد  هستيد، 
دلگيريد كه هيچ كس را 
در اطرافتان نداريد تا با 
وضعيتتان  درباره  او 
هيچ  بزنيد،  حرف 
يا  نزديك  دوست 
صميمي.  آشناي 
و  افسردگي  احساس 

درماندگي مي كنيد...
نه  و  است  عادي  نه  هيچ وجه  به  وضعيت  اين 
قابل برگشت چرا كه طي زمان مي تواند از شما يك 
فرد عصبي و مضطرب بسازد. نبايد احساساتتان 
بايد  شما  كنيد.  حبس  درونتان  زياد  مدت  به  را 
مهارت انتقال درست احساساتتان را پيدا و بتوانيد 
انتقال  اين  البته  كنيد.  برقرار  ارتباط  ديگران  با 
توانايي  وقتي  و  نيست  راحت  خيلي  احساسات 
را  تمريني  بهاي  كه  مي كنيد  پيدا  را  آن  انجام 

پرداخته باشيد.

دادن  نشان  دهيد.  نشان  را  احساستان  اول:  1.پله 
براي  آن  بار  كشيدن  از  ساده تر  خيلي  احساسات 
حتي  شما  سال هاست.  حتي  و  روزها  ساعت?ها، 
مي توانيد احساستان را با كلمات بسيار محدودي 
نشان دهيد؛ با يك جمله و حتي يك كلمه. به جاي 
را  شما  حال  كه  فردي  سؤال  جواب  در  اينكه 
بگوييد:  نيست.  چيزي  يا  خوبم  بگوييد:  مي پرسد، 
حتما  و....  نيست  خوب  حالم  آره  ناراحتم!  كمي 
مقدار اين احساس را كه مي تواند احساس خوبي 
«كمي  خوشحالم»،  «خيلي  كنيد:  معلوم  باشد  هم 
«يك  هستم»،  عصباني  خيلي  «خيلي  ناراحتم»، 
مقدار بي حوصله ام». با به كار بردن اين كلمات، به 
ديگران هم درباره نوع رفتارشان آگاهي مي دهيد.

2.پله دوم: علت را شناسايي كنيد. علت احساسي 
قطع  به تازگي  كسي  با  آيا  چيست؟  داريد  كه 
رابطه كرده ايد؟ كارتان را از دست داده ايد؟ نمره 
وقتي  است؟  نرسيده  نصاب  حد  به  دانشگاهتان 
علت ناراحتي تان را شناسايي  كنيد، مي دانيد با چه 

نوع رفتاري مي توانيد احساستان را ابراز كنيد. از 
زندگي و تجربه هايتان درس بگيريد تا دريابيد چه 
كيفيتي؛  چه  و  احساسي  نوع  چه  ابراز  با  مواقعي 

حال بهتري پيدا مي كنيد.

باشيد  شكسپير  نبايد  حتما  بنويسيد.  سوم:  3.پله 
تا بتوانيد بنويسيد. فقط در مورد چيزهايي كه به 
شما مربوط مي شود بنويسيد. درباره احساستان 
به صورت يك شعر ساده، يك جمله كوتاه و حتي 
يك داستان يا خاطره يا نامه اي به يك دوست! حتي 
در مورد كارهايي كه در نظر داريد انجام بدهيد يا 
در قالب نامه اي به كسي كه از دست داده ايد، دقيقا 
مي كنيد،  احساس  و  مي  خواهيد  كه  را  چيزي  آن 

بدون هيچ سانسوري براي خودتان بنويسيد.

4.پله چهارم: تصورهاي خوب داشته باشيد. هرگز 
يادآوري  و  منفي  تصويرسازي هاي  با  را  خود 
ذهنتان  به  چيزي  هر  نكنيد.  متوقف  بد  خاطرات 
با  و  بريزيد  دور  را  بدترين هايش  حتي  مي رسد، 
خود بگوييد هيچ چيزي را نمي توان كامال پيش بيني 
كرد يا گاهي نمي توان جلوي اتفاقات بد را گرفت. 
درباره  زدن  حرف  مورد  در  حد  از  بيش  پس 

احساساتتان فكر نكنيد.

احساستان  و  افكار  تمام  كنيد.  تجربه  پنجم:  5.پله 
را در سبدي بريزيد و با آنها به پياده روي برويد، 
به يك فضاي باز و خالي از استرس؛ جايي مانند 
نيمكت كنار زمين ورزش بچه ها. آن وقت در كمال 
دقيقا  اينكه  به  كنيد.  فكر  آنها  به  خيال  آسودگي 
احساستان چيست؟ آيا واقعا اين احساس را داريد 
يا بر اثر هجوم بعضي گرفتاري ها يا مشكالت به 

اين سمت كشيده شده ايد.

بيشتر  بگيريد.  عكس  خودتان  از  ششم:  6.پله 
دارند،  مشكل  احساساتشان  بروز  در  كه  افرادي 
با عكس گرفتن هم مشكل دارند. آنها يا به ندرت به 
عكاسي مي روند يا اگر در مقابل دوربين عكاسي 
كنند.  پنهان  را  خود  مي كنند  سعي  بگيرند،  قرار 
داريم.  شما  براي  مورد  اين  در  كوچكي  تمرين 
برسانيد  گران قيمت  نه چندان  آتليه  يك  به  را  خود 
را  خجالت  بگيريد.  عكس  مختلف  ژست هاي  با  و 
بهتر!  چه  كه  داريد  دوربين  هم  اگر  بگذاريد.  كنار 
مي توانيد دوربين را روي سه پايه اي بگذاريد و در 
حالت و حس هاي مختلف از خودتان عكس بگيريد.

7.پله هفتم: با كسي حرف بزنيد. كسي را پيدا كنيد 
كه به او اطمينان داشته باشيد ـ حتما در اطرافتان 
كسي وجود دارد كه بتوان به او اعتماد و اطمينان 
داشت ـ و درباره احساساتتان با او حرف بزنيد. 
كه  كنيد  مجبور  را  خودتان  بگوييم  است  بهتر 
بزنيد.  حرف  كسي  با  واقعي تان  احساس  درباره 
بيان  را  احساستان  شفاهي  به طور  نمي توانيد  اگر 
بنويسيد.  نامه  يا  بزنيد  ايميل  دوستي  براي  كنيد، 
در  قابل  اعتمادي  فرد  مي كنيد  فكر  واقعا  هم  اگر 
از  و  مشاور صحبت كنيد  با يك  نداريد،  اطرافتان 
او كمك بخواهيد كه اتفاقا در بعضي مواقع نتيجه 

بهتري مي دهد. 

8.پله هشتم: آيا واقعا ارزش دارد؟ گاهي به بيان 
احساسي خاص نيازي نيست و به جاي آن كمي 
خودداري الزم است. نبايد هر چيزي را به ديگران 
بگوييد. گاهي مي توان موضوع را درون خود نگه 

داشت.

را  زمان هايي  بياوريد.  ياد  به  را  عشق  نهم:  9.پله 
يك  بياوريد.  ياد  به  داشته ايد  خوبي  احساس  كه 
احساس خوب عاشقانه، احساس خوبي كه نسبت 
احساس  داريد،  خانواده تان  اعضاي  از  يكي  به 
خوبي كه در يك ميهماني داشته ايد و... تا مي توانيد 

اين حس ها را به ياد آوريد و آنقدر اين كار را ادامه 
رخت  وجودتان  از  بد  احساس هاي  تمام  تا  دهيد 
ساعات  در  و  مختلف  روزهاي  را  كار  اين  ببندد. 
مختلف تكرار كنيد. اين تمرين به شما كمك مي كند 
از ترس و نااميدي كه دليل بعضي از خودخوري ها 

و عدم بروز احساس هاست دور شويد.

حرف آخر
كنيد.  صحبت  مهربان  دوست  يك  مثل  خودتان  با 
مهار  و  كنترل  را  احساسمان  نمي توانيم  گاهي 
كنيم و در عين حال نمي توانيم از آنها هم بگريزيم 
ولي مي توانيم كمي به خودمان زنگ تفريح بدهيم، 

گرم  را  سرمان  و  بگيريم  كناره  احساسمان  از 
به  بيشتر  انرژي  با  دوباره  و  كنيم  ديگري  كار 
احساساتمان بپردازيم. برخي اوقات به موضوع يا 
مكاني تازه و جديد نياز داريد. به ديدن دوستانتان 
كه مدت هاست آنها را نديده ايد يا جاهاي ديدني كه 

احساس خوبي را در شما زنده مي كنند، برويد تا 
از شر احساس هاي منفي خالص  شويد. گاهي هم 
الزم نيست كار زيادي انجام دهيد، يك دوش ساده 

مي تواند حال شما را بهتر كند.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى
اعظم ولي?قيداري/8 راه براي ابراز احساسات

قلبتان را به زبان بياوريد



جمعه  خرداد ماه 1390 -  شماره 199هفته نامه پرشين2020
www.persianweekly.co.uk دانش

استيون هاوكينگ،:
 بهشت وجود ندارد، 
بهشت يك افسانه است

مصاحبه  يك  در  بريتانيايى  سرشناس  شناس  فضا  و  فيزيكدان  هاوكينگ،  استيون 
وجود  داليل  مرگ،  مورد  در  را  خود  ديدگاههاى  گاردين  روزنامه  با  اختصاصى 

انسان و تصادفى بودن موجوديت هستى و بشر را تشريح كرده است.
استيون هاوكينگ، مى گويد اعتقاد به وجود بهشت و يا نوعى از حيات پس از مرگ 
در حقيقت « افسانه اى » است براى مردمانى كه از مرگ مى هراسند. او با صراحت 
مى گويد كه پس از آخرين فعاليت مغز انسان ديگر حياتى براى وى وجود ندارد. 

اعالم اين نظر نشانى از مخالفت صريح وى با توجيحات دينى در اين زمينه است.
وى  شد.  مبتال  اعصاب  فلج  شديد  بيمارى  به  سالگى  سن 21  از  هاوكينگ،  استيون 
براى دوره اى تحت تاثير اين بيمارى به شدت بد بين بود ولى در نهايت به اين نتيجه 
رسيد كه با وجود همه ترديدها و بى اطمينانى از ادامه زندگى بايد از تمام لحظات 

زندگى لذت ببرد.
زودرس  مرگ  يك  وقوع  احتمال  با  همواره  من  گذشته  سال  در 49  گويد:«  مى  وى 
زندگى كرده ام. من از مرگ نمى ترسم ولى عجله اى هم براى مردن ندارم. از نظر من 
مغز مثل كامپيوترى است كه با از كار افتادن قطعات آن از حركت باز خواهد ايستاد. 
چيزى به عنوان بهشت و يا حيات پس از مرگ وجود ندارد. اين يك داستان افسانه 

اى براى كسانى است كه از تاريكى مرگ مى هراسند.»

روزنامه گاردين مى افزايد كه اظهار نظرهاى استيون هاوكينگ، از آنچه كه در كتاب 
خود در سال گذشته نوشته بود فراتر مى رود. وى در كتاب آخر خود به نام « طرح 
عظيم » اعالم كرد كه براى توضيح عالم هستى نيازى به وجود يك آفريدگار مطلق 

نيست.
اين كتاب واكنش گروهى از پيشوايان دينى را برانگيخت كه هاوكينگ، را به « كفر 
گويى» متهم كردند. برخى از دانشوران نيز ديدگاههاى وى را تفسيرى شخصى از 
تواند  نمى  دانشمند  يك  عنوان  به  هاوكينگ  كه  كردند  اعالم  و  دانسته  تجربى  علوم 

وجود يا عدم وجود خدا را ثابت كند.
كتاب استيون هاوكينگ، به نام « تاريخ فشرده اى از زمان» كه در سال 1988 انتشار 
يافت حدوده 10 ميليون نسخه فروش رفت و وى را به يك چهره علمى مشهور بدل 
ساخت. در آن كتاب وى مى گويد:« اگر دانشمندان بتوانند محاسبات و فرضيه هاى 
الزم براى توضيح هر پديده و ماده موجود در هستى را كشف و تنظيم كنند در آن 

صورت بشر خواهد توانست فكر خدا را بخواند.»
در مصاحبه با روزنامه گاردين و در پاسخ به سئوال « رسالت انسان چيست و آدمى 
چگونه بايد زندگى كند؟» استيون هاوكينگ مى گويد:« ما بايد به دنبال آن باشيم كه 
از اعمال خود بزرگترين ارزشها را بيافرينيم.» به عنوان مثال او به موارد مهمى از 
علم  اى  پايه  معادالت  يا  و   (DNA) اى»  ان  دوگانگى «دى  مثل  علمى  دستاوردهاى 
فيزيك اشاره كرده و چنين پيشرفت هايى را رسالت و ارزش زندگى بشرى مى داند.
به  فقط  هستى  جهان  كه  است  اين  در  دانستن  و  علوم  ارزش  كه  كند  مى  تاكيد  وى 
اين وسيله شناخته مى شود. از نظر وى شكل گيرى كائنات، منظومه ها و سياره ها 
يك  زمين  كره  روى  انسان  موجوديت  بنابراين  و  است  مقدمه  بى  و  نامنظم  روندى 

امر تصادفى است.

جهان در سال 2020

 وقتى در و ديوار شهر 
هم با شما سخن بگويند

دستيابى  و  اجتماعى  شبكه هاى  و  اينترنت  گسترش  با 
ساده تر به اطالعات، نه تنها هر گوشه اى از شهر مى تواند 
به  نياز  كه  درآورد،  نمايش  به  را  شما  نياز  مورد  اطالعات 

گفتگو كاهش خواهد يافت. 

 احتماال شهرهاى دنيا به زودى با رازهايى پوشيده مى شوند 
نيستيم.  آنها  ديدن  به  قادر  غيرمسلح  چشمان  با  ما  كه 
خيابان ها، ساختمان ها، و گاهى اوقات حتى خود شهروندان 
كمك  به  باشند.  مجازى  اطالعات  از  سرشار  است  ممكن 
مى توانيد  شما   ،(Augmented Reality) افزوده  واقعيت 
ظرفيت خالى يك هتل را كه روى ديوار آن خودنمايى مى كند 
مشاهده كنيد؛ يا منوى يك رستوران را در حالى كه از كنار 
آن عبور مى كنيد بخوانيد. همچنين مردمى كه شما مى بينيد 
ممكن است حتى قبل از اين كه سخنى به زبان آوريد، نام و 

عنوان شغلى خود را براى شما نمايش دهند.

كمك  به   (AR) افزوده  واقعيت  نيوساينتيست،  گزارش  به 
به  گرافيكى  اطالعات  كردن  اضافه  با  اينترنت،  و  ابزارها 
اجسامى كه در ميدان ديد شما قرار دارند، در حال خلق اليه 
جديدى در چشم انداز شهرى است. دوربين ها و عينك هاى 
كوچك تر  حال  در  است  الزم   AR براى  كه  مخصوصى 
شدن، هوشمندتر شدن و طراحى بهتر هستند و ممكن است 

به زودى روشى را كه ما با آن فضا و اجسام پيرامون خود 
را تجربه مى كنيم، تغيير دهند. جيمز آليبان، طراح و هنرمند 
اى.آر ساكن لندن مى گويد: «براى كمك به تصميم گيرى ما، 

اطالعات به صورت يكپارچه در خواهد آمد.»

شهرهاى اى.آر از ميليون ها منبع، از آگهى دهنده ها گرفته 
مثال  عنوان  به  شد.  خواهند  تشكيل  اجتماعى  شبكه هاى  تا 
فرايند خريد كردن را در نظر بگيريد. پراناو ميسترى، محقق 
فناورى  (انستيتو  ام.آى.تى  رسانه  آزمايشگاه  در  اى.آر 
در  شناور  تبليغات  چطور  كه  مى كند  تشريح  ماساچوست) 
هدايت  عالى  خريد  يك  انجام  به  را  شما  مى تواند  بقالى  يك 
كند. به گفته وى، اجناس موجود در قفسه ها را مى توان به 
مبسوطى  اطالعات  و  زد  قيمت  برچسب  مجازى  صورت 
درباره منشاء آنها به مشترى ارائه كرد. به عنوان مثال اگر 
مى خواهيد بدانيد كه آيا كاهويى كه قصد خريد آن را داريد 
در مزرعه پرورش يافته ، كافى است سوال كنيد. ميسترى 
خود  از  جزئى  صورت  به  اطالعات  واقع  «در  مى گويد: 

محصول در مى آيد.»

به  ما  تصميمات  اغلب  كه  معناست  اين  به  ضرورتى  چنين 
ابزارها و اينترنت واگذار خواهد شد. اين امر مى تواند ما را 
بيش از اندازه به فناورى وابسته كند. آليبان مى گويد: «اگر 
حتى  مى شود.  اشكال  دچار  كاربر  بيفتد،  كار  از  ابزار  اين 
مى توان گفت كه وى به طرز موثرى بخشى از ذهن خود را 

از دست مى دهد.»

لندن،  ساكن  اى.آر  طراح  و  معمار  ماتسودا،  كيچى  گفته  به 
با  ما  مواجهه  از  بيش  چيزى  است  ممكن  افزوده  واقعيت 
اجسام بى حركت را تغيير دهد. اطالعات شخصى افراد كه از 
شبكه هاى اجتماعى و ساير منابع اينترنتى جمع آورى شده ، 
ممكن است هنگامى كه شما با آنها روبه رو مى شويد نمايش 
داده شود. در نتيجه احتماال نياز كمترى به گفتگوهاى كوتاه 
خواهد بود. وى مى گويد: «داشتن اطالعاتى كه هر زمان به 
آسانى در دسترس است، مى تواند اثرات دگرگون كننده اى 

بر تعامالت اجتماعى ما داشته باشد.»

برانگيخته  باعث  اطالعاتى  چنين  نمايش  آشكار،  طور  به 
مى شود.  خصوصى  حريم  خصوص  در  نگرانى هايى  شدن 
اگر ابزار شما روزى اتفاقا يك فرد را در خيابان به نمايه 
شبكه اجتماعى ديگران متصل كند، آن وقت ناشناس ماندن 
كار بسيار سختى خواهد بود. با اين وجود، به نظر مى رسد 
كه در مجموع اى.آر به ما امكان خواهد داد كه در يك دنياى 

باشكوه تر و پرطراوت تر حركت كنيم.

رئيس مايكروسافت و اخبار 
جديد از ويندوز 8

مورد  در  دقيقى  اطالعات  مايكروسافت  رييس  بالمر  استيو 
زمان عرضه ويندوز 8 و ديگر برنامه هاى اين شركت ارائه 

كرد.
به نقل از پى سى مگ، وى ديروز تاييد كرد كه ويندوز 8 
قرار است سال آينده ميالدى در دسترس عالقه مندان قرار 

گيرد.
در   Microsoft Developer Forum مجمع  در  كه  وى 
توكيو سخن مى گفت افزود: مايكروسافت به شدت در تالش 

است تا ويندوز 8 را با بهترين كيفيت آماده و عرضه كند.

متنوعى  بسيار  هاى  نسخه  در   8 ويندوز  كه  افزود  بالمر 
نت  ها،  تبلت  شخصى،  هاى  رايانه  با  تا  شود  مى  عرضه 
بوك ها سازگارى داشته باشد. وى ارائه اطالعات دقيق تر 
در مورد ويندوز 8 را به آينده موكول كرد. بالمر همچنين از 
طراحى رابط هاى كاربرى طبيعى بر مبناى عادات انسانى 
براى نرم افزارهاى مايكروسافت خبر داد و گفت: در آينده 
با حرف زدن، دست تكان دادن و تغيير حاالت صورت مى 
توان از نرم افزارهاى مختلف استفاده كرد و فناورى لمسى 
هم تنها يكى از فناورى هاى مورد استفاده در محصوالت 

مختلف خواهد بود.
آينده  در  كرد  اميدوارى  اظهار  مايكروسافت  رييس 

موتورهاى جستجو بتوانند بسيارى از امور روزمره انسانى 

براى  آنها  از  بتوان  مثال  عنوان  به  و  كنند  ريزى  برنامه  را 
برنامه ريزى يك سفر كامل استفاده كرد.

وى همچنين از استفاده بيشتر مايكروسافت از فناورى هاى 
جاوا اسكريپت و HTML5 در توليدات آينده خبر داد.

بالمر از خريد شركت اسكايپ اظهار خرسندى كرد و افزود 
را  متنوعى  خدمات  تواند  مى  مايكروسافت  خريد  اين  با  كه 
بر مبناى فناورى كلود ارائه دهد.وى اظهار اميدوارى كرد 

نسخه تازه ويندوز فون هم در سال 2012 عرضه شود.

تصوير نمايشگر انعطاف پذير؛

رونمايى از يك كاغذ الكترونيك
 انعطاف پذير رنگى

الكترونيك  كاغذ  مصرفى،  الكترونيكى  محصوالت  توليدكننده  ژاپنى  شركت  يك 
انعطاف پذير جديدى را معرفى كرد كه رنگى بوده و اندازه آن 13.3 اينچ است.

شركت سونى در نمايشگاه SID 2011، گردهمايى بزرگ توليدكنندگان نمايشگرها 
آزمايشى  نمونه  از  آنجلس  لس  در 
كاغذ الكترونيك رنگى انعطاف پذير 

13.3 اينچى رونمايى كرد.

وضوح تصوير اين كاغذ الكترونيك 
هزار و 600 در هزار و 200 پيكسل 
يك  به  هزار   100 آن  كنتراست  و 

است.
قطر اين نمايشگر انعطاف پذير 150 
آن  وزن  و  ميليمتر)   0.15) ميكرون 

كه  است   TFT پالستيكى  زيراليه  يك  برپايه  سونى   e paper است.  گرم   20 تنها 
به يك كاغذ و جوهر الكترونيك با پيكسلهاى قرمز، سبز و آبى و زيرپيكسل زمينه 
سفيد متصل شده و 13 درصد از فضاى رنگى آن را مى پوشاند. بازتاب اين صفحه 

حدود 10 درصد است.

براساس گزارش تام هاردور گايد، هنوز زمان عرضه تجارى اين محصول اعالم 
نشده است، اما احتمال مى رود كه تا ورود اين محصول به بازار چندسال زمان 

www.persianweekly.co.ukنياز باشد.
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 افقي:

ــركت  ــور مالي ش ــده ام ١- ثبت كنن
ــه  ــه در تهي ــبزي ها ك ــي از س - يك
خوراك هاي ايراني مثل قورمه سبزي 

و كوفته برنجي استفاده مي شود
٢- نام دخترانه - مخزن پول - وقت 

و زمان
ــه دادن - ماهي فروش - روا،  ٣- تكي

مباح
٤- مركز اتريش - حرف ترديد - زين 

و برگ اسب - منع كردن
و  ــدن  گردي  - ــي  منف ــخ  پاس  -٥

چرخيدن - لقب هندو
ــاه و يكم هيچ  ــل پنج ــق اص ٦- طب
ــود مگر به  ــوع ماليات وضع نمي ش ن
ــكوه - عيد  ــي، ش ــب ... - بزرگ موج

ويتنامي ها
٧- بچه ترسان معروف - برابر يكديگر 

- مقابل جزئي
ــاني - امر به شنيدن - سزاوار  ٨- نش

و شايسته
٩- مخفف گوهر - اجداد - كرم كدو

١٠- خداوند - پوشاننده - پيشاني
ــوره حمد - يار  ــتال - س ١١- كريس

شلوار
ــر هيتلر -  ــت عص ــن - حكوم ١٢- لك

گفتني شگفت زده ها - درخت انگور
ــت بنا - هدف تير -  ــيله دس ١٣- وس

گول زننده
١٤- برد معروف - ارادتمند - ديوانگي

١٥- شهر پرجمعيت چين - به فرموده 
ــراي تحمل  ــي كه ب ــام باقر (ع) كس ام
ــوادث روزگار ... را آماده نكند، عاجز  ح

و ناتوان مي ماند
 عمودي:

ــنايي خفيف آسمان  ١- ترابري - روش
قبل از برآمدن آفتاب

ــتر  ــنده - ش ــرر - بخش ــره مق ٢- جي
بي كوهان

٣- نام پسرانه - گردن كلفت 
و زورگو - ترازنامه

ــاق - قاضي  ٤- درخت عش
مسابقات - نت پنجم - واحد 

نظامي بزرگتر از گردان
ــي  ــاب - نوع ٥- گازي كمي

ساز - يك خودماني
آرام   - ــات  حي ــه  ماي  -٦
ــاعر از آنان  ــي - ش خودمان

چشم ياري داشته
ــمارش اسب -  ٧- واحد ش
پراكنده شدن - رنگي براي 

خودرو
ــتان  اس در  ــهري  ش  -٨
اردبيل - ميداني در تهران - 

سنگيني كه بر جسم فرود مي آيد
٩- صيد - مركز كوبا - سالح مار

ــدن  ــال - ران ــان ناق ــات - پيم ١٠- قن
مزاحم

ــد آدم (ع) -  ــوه مربايي - فرزن ١١- مي
كسي كه كتاب را جلد مي كند

ــوري بزرگ - هواپيماي  ١٢- قايق موت
عجول - آينده - ماه هفتم سال قمري

ــت كه دل  ــا، واحد - بهتر اس ١٣- يكت
ــري براي  ــد - نام ديگ ــاي آن نباش ج

دختران
ــته - ديدار و مالقات  ــر و پوس ١٤- قش

- گاوچران
ــالمت آميز در كنار هم  ١٥- زندگي مس

- گل زينتي

 افقي:
١- در آمار به معناي پراكندگي است - از 
ــتاني استان كهگيلويه و  آثار ديدني و باس
بويراحمد كه تپه اي است در جنوب شهر 

ياسوج
ــدار از غذا كه يك بار در دهان  ٢- آن مق

گذاشته شود - النه زنبور - پشت سر 
ــه - يكي از شيريني هاي  ٣- جمع وسوس

سنتي تبريز - فراموشكار
٤- درجه در ورزش رزمي - خرماي پخته 

- دگرگوني و تغيير - مخفف نيكو
٥- چرك زخم - كل - اهلي نيست

٦- همسنگ - بين - چاره
ــلك - مدرك كارشناسي  ٧- عقيده و مس

- مادربزرگ
٨- شهري در استان زنجان - پيروزي و 

ظفر - بافنده
ــردي - شهري در  ٩- اندازه گرمي يا س

استان گيالن - دوست حقيقي و بي ريا
ــه -  ــي پارچ ــي - نوع ــان كج ١٠- ده

دوستان
ــف  ــغوليت - توق ــرگرمي و مش ١١- س

مسافر وسط راه - بخار و حرارت
ــي - متحد القول -  ــارگان ورزش ١٢- ي

قورباغه درختي - مرشد
ــي نارنگي - بي نظمي  ١٣- ديدن - نوع

و آشوب
١٤- زيردست - گريه و زاري - توان

ــهور يوسپ دي المپه  ١٥- داستان مش
دوزا نويسنده اسپانيايي - خدمات تلفني 

كه بانك ارائه مي دهد
 عمودي:

١-  استاديوم مسابقات دوچرخه سواري 
- گرما درماني

٢- جورها و گونه ها - سنگ انداز - واحد 
پول آلمان

ــخيص و  ــتان - پدر - تش ٣- نوعي داس
جدا كردن

ــي پارچه نخي - پنجه  ٤- ناگهاني - نوع
- وسيله بازي

٥- برودت - گياه - بريدن رگ
ــتان  ــهري در اس ــي - ش ــه گيالن ٦- چان
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خودروى الكتريكى خود را به طور 
بيسيم شارژ كنيد!

 شركت عظيم ولوو قصد دارد با به كار گيرى تكنولوژى جديدى، شارژ 
خودروهاى الكتريكى را به صورت بى سيم ميسر كند تا رانندگان براى 

دست هايشان  كردن  كثيف  يا  كابل  لمس  به  نيازى  خودرو،  شارژ 
نداشته باشند!

وولو قصد دارد تكنولوژى وسايل نقليه الكتريكى را پاك تر از هميشه 
ارايه دهد. اين شركت خودروساز به زودى تكنولوژى شارژ بى سيم 
آزمايش  الكتريكى   C30 ولوو  يعنى  خودش  خودروهاى  روى  بر  را 
رانندگان  نيست  الزم  ديگر  تكنولوژى  اين  از  استفاده  با  كرد.  خواهد 
براى شارژ خودرو، كابل را لمس كرده يا دست هايشان را كثيف كنند.

توسط  امسال  اواخر  كه  كنونى  الكتريكى   C30 سى نت،  گزارش  به 
مشتريان در اروپا آزمايش خواهد شد، با استفاده از يك كابل از طريق 
يك رابط شارژ، وارد شبكه محافظ خودرو مى شود. در قرار همكارى 
 C30 يك ولووى الكتريكى Flanders Drive جديدى، شركت بلژيكى
را اصالح خواهد كرد كه به اين ترتيب يك باترى 20 كيلو وات- ساعتى 
به صورت بى سيم با استفاده از شارژ القايى (ورودى) مجددا شارژ 

مى شود.
و  زمين  روى  شارژ  تسمه  بين  مغناطيسى  ميدان  القايى،  شارژ  با 
بارگيرى القايى خودرو ايجاد مى شود كه الكتريسيته را از منبع انرژى 
به باترى منتقل مى كند. مبدل ولتاژ توكار اين خودرو، جريان تناوبى 
را به جريان مستقيم تبديل مى كند كه باترى خودرو را تغذيه مى كند. 
به گفته مسووالن ولوو، با استفاده از اين روش، مى توان يك باترى 
24 كيلو وات- ساعتى را در عرض يك ساعت و 20 دقيقه، كامال شارژ 

كرد.
 24 ليتيومى  باترى  جعبه   ،C30 فعلى  الكتريكى  خودروهاى  در 
كيلو وات- ساعتى در عرض 6 تا 8 ساعت با خروجى 230 ولت مجددا 

شارژ مى شود.
حال  در  ماساچوست،   WiTricity شركت  همكارى  با  اخيرا  تويوتا 
مارس 2011/  در  است.   Prius شارژ  براى  مشابهى  پروژه  آزمايش 
اسفندماه 89، گوگل صاحب يك ايستگاه شارژ بى سيم  شد كه توسط 
شركت ويرجينيايى Evertran براى وسايل نقليه الكتريكى شان ساخته 
شده بود. اين ابزار مى تواند با استفاده از آداپتور خاصى كه به خودرو 
شارژ  بى سيم،  صورت  به  را  الكتريكى  نقليه  وسايل  مى شود،  متصل 
كند. كارايى تكنولوژى شارژ القايى در مقايسه با نيرويى كه با استفاده 

از كابل منتقل مى شود، 10 درصد كمتر است.
هيچ استانداردى براى شارژ بى سيم وسايل نقليه الكتريكى وجود ندارد، 
بزرگراه ها  و  جاده ها  در  بتواند  تكنولوژى  اين  روزى  است  ممكن  اما 
خود را جاى دهد تا شارژ به صورت مداوم براى خودروهاى الكتريكى 

فراهم باشد و استرس هاى ناشى از كمبود شارژ را پايان بخشد.

به گفته يوهان كانبرگ، مدير پروژه ولوو، يك جنبه اين پروژه، به كار 
گيرى اين تكنولوژى درسطح جاده ها و دريافت مستقيم انرژى براى 
رخ  زودى ها  همين  به  اتفاق  اين  اما  است.  خودرو  به  بخشيدن  توان 

نخواهد داد!

ابداع زبانى ويژه براى روباتها
دو  به  ويژه  آموزشهاى  با  تالشند  در  كوئينزلند  دانشگاه  محققان 
روبات، به آنها كمك كنند تا بتوانند با ابداع واژه هاى جديد زبانى 

نوين و ويژه روباتها خلق كنند.
زنند،  مى  حرف  هم  با  روباتها  كه  زمانى   
به زبانى متشكل از واژه هايى كه از طريق 
مفاهيم واقعى و انتزاعى ارتباط برقرار مى 

كند، حرف نمى زنند.
حال  در  استراليايى  محققان  رو  اين  از 
مانند  تا  هستند  روبات  دو  دادن  آموزش 
جديد  هاى  واژه  ابداع  طريق  از  انسانها 
ارتباط  يكديگر  با  زبانى  طريق  از  بتوانند 
حال  در  واقع  در  دانشمندان  كنند،  برقرار 
آينده  در  كه  هستند  اى  نامه  واژه  توسعه 
مى توانند با آموزش دادن آنها به روباتهاى 

ديگر زبان كامال جديدى را به وجود بياورند.
ها  "لينگودرويد"  را  روبات  دو  اين  كوئينزلند  دانشگاه  محققان 
برخوردارند  موبايلى  سكوى  از  روباتها  اين  اند.  كرده  نامگذارى 
كه به دوربين، مسافت ياف ليزرى و صوتى مجهز است تا بتواند 
روباتها  اين  حال  عين  در  كنند  جلوگيرى  موانع  با  برخورد  از 
براى اينكه بتوانند با يكديگر ارتباط كالمى برقرار كنند داراى يك 

ميكروفن و بلندگو هستند.
براى درك بهتر اين پروژه شرايطى ويژه را تجسم كنيد: تصور 
كنيد در جايى از خواب بيدار مى شويد در حالى كه تمامى خاطرات 
شما از ذهنتان پاك شده است و هيچ زبانى را نمى دانيد، سپس با 
فردى با وضعيت مشابه خود مالقات مى كنيد در اين شرايط براى 
برقرار كردن ارتباط با اين فرد بهترين راه اين است كه چند واژه 

تصادفى براى توصيف موقعيتى كه دو فرد در آن قرار گرفته اند، 
ابداع شود، براى مثال به زمين اشاره شود و واژه اى بيان شود، 

به اين شكل واژه اى براى زمين ابداع شده است.
دهند،  انجام  است  قرار  لينگودرويدها  كه  است  كارى  همان  اين 
در  را  خود  روباتها  از  يكى  كه  زمانى 
واژه  ببيند،  جديد  و  ناشناخته  موقعيتى 
اى را براى توصيف اين موقعيت خواهد 
اتفاقى  تركيب  از  ها  واژه  اين  ساخت، 
سپس  شوند.  مى  ابداع  مختلف  حروف 
روبات اين واژه را به روبات مخاطب مى 
گويد و به اين شكل روبات مخاطب نام 
مكانى كه در آن قرار دارد را مى آموزد.

توانند  مى  روباتها  شيوه  اين  اساس  بر 
با يكديگر بازى كنند تا زبانشان تقويت 
به  روباتها  از  يكى  مثال  براى  شود. 
ديگرى مى گويد "كازو" و پس از آن هر 

دو روبات براى يافتن مفهوم اين واژه با يكديگر رقابت مى كنند.
درباره مكانى كه در آن قرار داشتند  همچنين روباتها مى توانند 
از يكديگر سئوال بپرسند كه در نتيجه اين بازى واژه هاى جديدى 

براى توصيف جهتها و فاصله ها ابداع خواهند شد.

آينده  در  اميدوارند  محققان  ديسكاورى،  گزارش  اساس  بر 
شوند،  ماهرتر  مختلف  مفاهيم  درمورد  بتوانند  لينگودرويدها 
مفاهيمى از قبيل روش رسيدن به جايى و يا دسترسى به مناطق 
مختلف با استفاده از نقشه. چنين شيوه هايى مى تواند به روباتها 
كمك كند تا ارتباط بهترى با يكديگر برقرار كنند و حتى مى تواند 
شيوه هاى جديدى را براى برقرارى ارتباط موثر ميان روباتها و 

انسانها خلق كند.

هفته نامه پرشين به تعدادى همكار داوطلب 
جهت تهيه خبر و گزارش براى اين نشريه 

نيازمند است.
عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به 

شماره 02074332516 تماس حاصل نمايند 
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بايد  كه  مي دانيد  آيا  مي شناسيد؟  را  خانگي  خطرناك  زباله هاي  شما  آيا 
درستي  به  خانگي  خطرناك  زباله هاي  اگر  مي دانيد  آيا  كنيد؟  چه  آنها  با 
به  خوراكي ها  ساير  يا  آب  طريق  از  مي توانند  نشوند،  دفع  و  شناخته 
چرخه زندگي بازگردند و موجب ابتالي شما به مننژيت، التهاب ريه، وبا 
و حتي سرطان شوند؟ بهتر است بدانيد كه پسماند و مواد مضر برخي 
از  نمي شوند،  دفع  و  تفكيك  درستي  به  كه  خانگي  خطرناك  زباله هاي  از 

طريق ورود به آب هاي زيرزميني يا نفوذ به گوشت دامي كه در زمين هاي 
انواع  به  ما  ابتالي  موجب  مي توانند  مي كنند،  چرا  زباله ها  دفن  اطراف 
بيماري ها شوند.با وجود مشكالتي كه در باال به برخي از آنها اشاره شد، 
توصيه هاي  برخي  بردن  كار  به  با  مي توانيد  شما  مي گويند  كارشناسان 
ساده و با مديريت صحيح زباله هاي منزلتان، تا حد زيادي از اين اتفاق 

پيشگيري كنيد:
مي توانند  و  دارند  جيوه  مهتابي  المپ هاي  و  كم مصرف  1.المپ هاي 
بايد  المپ ها  اين  نصب  يا  حمل  «هنگام  كنند  متصاعد  سمي  بخارهاي 
اروپا  اتحاديه  توصيه  اين  نشكنند»  و  نيفتند  دستتان  از  تا  باشيد  مراقب 
به تمام اروپايي هاست كه چند سالي است بر اساس قوانين اين اتحاديه، 
موظف شده اند المپ هاي قديمي و پرمصرف را با المپ هاي كم مصرف و 
البته حاوي جيوه، جايگزين كنند. دانشمندان آلماني با مطالعاتي كه روي 
المپ هاي فلورسنت انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين المپ ها 
بخارهاي  مجاز،  حد  از  بيشتر  برابر   20 بشكنند،  منزل  داخلي  محيط  در 

سمي متصاعد مي كنند. 
2.باتري ها حاوي مواد سمي و خطرناكي مانند سرب، جيوه، كادميوم و 
ليتيوم هستند و اگر از ساير زباله ها تفكيك نشوند و با آنها داخل زمين 
دفن شوند، تركيبات سمي موجود در آنها به مرور زمان به داخل خاك و 
آب هاي رودخانه اي يا زيرزميني نفوذ مي كند و باعث آلودگي آب و خاك 
و بدن افرادي كه به هر نحو، خورد و خوراكشان از آن آب و خاك است، 

خواهد شد. 
خانه  در  ما  و  نيستند  بيمارستان ها  مخصوص  فقط  عفوني  3.زباله هاي 
هم زباله عفوني داريم. اگر در خانه تان بيماري داشته باشيد كه در منزل 
كارهاي درماني مربوط به او مانند تزريق آمپول را انجام مي دهيد، بهتر 
است بدانيد كه سرنگ هاي خالي مي توانند يكي از خطرناك ترين زباله هاي 

خانگي باشند و به راحتي باعث انتقال بيماري هاي عفوني به ساير اعضاي 
خانواده، ماموران جمع آوري زباله يا حتي كارگران بخش تفكيك زباله در 

كارخانه ها بشوند. 
4.قطعات رايانه  و الكترونيكي حاوي سرب و مواد شيميايي و قوطي هاي 
رنگ و اسپري قابل اشتعال هم كه براي سالمت محيط زيست و اليه ازن 
بسيار مضر هستند  از ديگر زباله هاي خانگي خطرناك به حساب مي آيند. 

با زباله هاي خطرناك چه كنيم؟
بر اساس هشدارهاي وزارت بهداشت انگليس، به هيچ وجه نبايد المپ هاي 
مهتابي، كم مصرف و فلورسنت سوخته و خراب را بشكنيد چون با اين كار 
باعث انتشار بخار سمي جيوه به داخل منزلتان مي شويد. اگر اين المپ ها 
است  بهتر  شكستند،  و  افتادند  ميز  روي  از  يا  دستتان  از  اتفاقي  طور  به 
بالفاصله در و پنجره ها را به مدت 15 دقيقه باز بگذاريد و از خانه خارج 
شويد و پس از آن در حالي كه ماسك زده  و دستكش پالستيكي به دست 
كرده ايد به خانه بازگرديد. بقاياي المپ شكسته را درون يك نايلون محكم 
بريزيد، آن را سفت گره بزنيد و به نزديك ترين پايگاه بازيافت زباله تحويل 
بدهيد. بهتر است براي حفظ سالمت خودتان و محيط?زيست، باتري هاي 
فاسد، قطعات كامپيوتري يا الكترونيكي خراب و قوطي هاي رنگ و اسپري 
را هم در نايلون هاي جداگانه قرار دهيد و به پايگاه هاي بازيافت زباله در 

هر محله اي ببريد. اين پايگاه ها در صورت دريافت زباله هاي خطرناك و 
خشك خانگي، به صورت رايگان به شما نايلون هاي زباله يا مواد شوينده 
مي دهند. شما بايد زباله هاي عفوني مانند تيغ اصالح، سرنگ و پنبه اي را 
هم كه با آن كار تزريق را انجام داده ايد، درون نايلون محكمي بريزيد و 
آن را به درمانگاه يا بيمارستان نزديك منزلتان تحويل دهيد. يادتان نرود 
كه پيش از دور انداختن سرنگ و سوزن، درپوش سوزن را بگذاريد و تيغ 
اصالح تان را هم دورن كاغذ محكمي بپيچيد تا باعث آسيب به افراد ديگر 

و انتقال بيماري هاي عفوني نشوند. 
روز  هر  كانادا  و  آمريكا  اروپا،  اتحاديه  عضو  كشورهاي  از  بسياري  در 
شناساندن  براي  مطبوعات  و  رسانه ها  طريق  از  گسترده اي  تبليغات 
انجام  آنها  با  برخورد  چگونگي  و  مردم  به  خانگي  خطرناك  زباله هاي 
انجام  هم  ما  كشور  در  زودي  به  اگر  مي رسد  به نظر  كه  كاري  مي شود. 
نشود، عواقب جبران ناپذيري براي مردم، دولت و محيط زيست?مان در 
پي خواهد داشت. جالب است بدانيد كه در كانادا، زباله ها كد رنگ مي خورند 
كيسه هاي  درون  تشكيل دهنده،  مواد  اساس  بر  را  زباله هايشان  مردم  و 
زباله رنگي جداگانه اي مي ريزند. مثال كيسه هاي سبز، مخصوص زباله هاي 
خيس تجزيه پذير در محيط زيست مانند پوست ميوه ها يا باقيمانده غذاها 

هستند. كيسه هاي قرمز 
به زباله هاي خشك غيرعفوني و غيرسمي مانند بطري هاي آب و نوشابه، 
زيست  محيط  در  تجزيه ناپذير  دورريختني  مواد  ساير  يا  كهنه  لباس هاي 
اختصاص دارند و در نهايت، مردم زباله هاي خطرناك خانگي مانند قطعات 
كامپيوتري، المپ ها، باتري ها، قوطي هاي رنگ و اسپري يا حتي زباله هاي 
عفوني شان را داخل كيسه هاي مشكي رنگ مي ريزند و تحويل مي  دهند. با 
اين كار هم سالمت خود و محيط زيست شان را تضمين و هم بار مالي 

كمتري به دولت تحميل مي كنند.

فاطمه افروغ/با زباله هاي خانگي خطرناك چه كنيم؟

آشغال ها و 
آدم ها

مصرف زياد فيبر و 
تاخير مرگ! 

مواد  حجم  افزايش  كردند  تاكيد  تغذيه  متخصصان 
تا  روزانه  غذايي  رژيم  در  خوراكي  فيبر  حاوي  غذايي 
حد زيادي خطر مرگ را كاهش مي دهد.اين متخصصان 
به ويژه  زياد  فيبر  حاوي  غذاهاي  كردند  خاطرنشان 
انسان  عمر  طول  مي توانند  سبوس دار  غالت  نوع  از 
نيوز  تورنتو  خبري  شبكه  به گزارش  دهند.  افزايش  را 
غذايي  رژيم هاي  كه  است  داده  نشان  مختلف  مطالعات 
براي  چندگانه اي  مزاياي  خوراكي  فيبر  از  سرشار 
سالمت انسان دارند. براي مثال اين نوع از مواد غذايي 
از بروز اختالالت روده اي و معده اي، ديابت ، بيماريهاي 
پزشكان،  مي كنند.به گفته  پيشگيري  سرطان  و  قلبي 
از  ناشي  مرگ  خطر  فيبر  حاوي  غذاهاي  زياد  خوردن 
را  تنفسي  بيماري هاي  و  عفونت ها  قلبي،  بيماري هاي 
كاهش مي دهد. دكتر يي كيونگ پارك در اين مقاله تاكيد 
بين  رابطه  چيز  هر  از  بيش  قبلي  بررسي هاي  در  كرد 
عروقي  و  قلبي  بيماري هاي  و  خوراكي  فيبر  مصرف 
مورد توجه قرار گرفت اما تاكنون آزمايشات محدودي 
در  مير  و  مرگ  خطر  با  خوردني ها  اين  ارتباط  درباره 

انسان صورت گرفته است. 

آلزايمر جوانى وكاهش 
قدرت حافظه 

مى  نشان  اسپانيايى  نورولوژيست هاى  تحقيقات  نتايح 
كاهش  با  لزوما  جوانى  آلزايمر  بيمارى  بروز  كه  دهد 
بارسلونا  دانشگاه  محققان  نيست.  همراه  حافظه  قدرت 
و  نورونى  بافت هاى  بانك  اطالعات  از  استفاده  با 
سن  مورد  در  را  تحقيقاتى  مرگ  از  پس  تشخيص هاى 
مورد   40 در  خانوادگى  سابقه  و  عالئم  اولين  بروز 
آلزايمر زودرس كه پيش از سن 60 سالگى رخ مى دهد 
انجام دادند. نتايج اين تحقيقات نشان داد كه حدود 38 
به جاى  جوانى  آلزايمر  آغازين  عالئم  موارد،  از  درصد 
كاهش حافظه، اختالالت رفتارى، زبانى و قدرت بينايى 
بود كه دركنار هم منجر به كاهش عالئم اجرايى فرد مى 
شود.در 53 درصد از افراد داراى اين عالئم غيرعادى و 
بدون هيچ مشكل حافظه اى بيمارى به اشتباه تشخيص 
داده شده بود، درحالى كه در افرادى كه عالئم آلزايمر 
نادرست  تشخيص  بود  حافظه  كاهش  با  همراه  جوانى 
بيمارى تنها در 4 درصد از موارد بود. اين بررسى ها 
با  بيماران  از  درصد   47 در  كه  داد  نشان  همچنين 
مرگ  لحظه  تا  حتى  آلزايمر  غيرمعمول،  اوليه  عالئم 
دى،  ام.  وب.  گزارش  نشد.براساس  داده  تشخيص  نيز 
اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند: افراد مبتال 
مشكالت  به جاى  موارد  اغلب  در  جوانى  به آلزايمر 
حافظه اين عالئم را دارند و به همين علت تشخيص دقيق 

بيمارى در اين موارد بسيار دشوار است. 

ابداع چسب زخم براى قلب  
دانشمندان دانشگاه براون چسب زخمى را ابداع كرده 
شكل گيرى  براى  چارچوبى  ايجاد  با  مى تواند  كه  اند 
سلول هاى سالم منجر به رشد سلول ها شده و قلب هاى 
از  برخى  قلبى  حمله  يك  در  كند.  ترميم  را  آسيب ديده 
پديده  اين  و  روند  مى  بين  از  قلب  ماهيچه  بخش هاى 
دهد.  افزايش  را  بعدى  حمالت  بروز  خطر  تواند  مى 
اين برچسب سياه و 2.5 سانتى مترى كه ضخامت آن 
به اندازه يك تار موى انسان است از كربن ساخته شده 
ماهيچه  كه  اى  به منطقه  تا  شده  طراحى  به گونه اى  و 
هاى آن از بين رفته اند چسبيده و منجر به رشد دوباره 
سلول هاى سالم و احياى ماهيچه هاى مرده شود. اين 
برچسب هنوز روى نمونه هاى زنده آزمايش نشده اما 
ترميم  در  بتواند  نه تنها  شيوه  اين  اميدوارند  محققان 
كمك  براى  بتواند  بلكه  كند  كمك  قلبى  حمالت  عواقب 
به افرادى كه براى سال ها به اختالالت ناشى از حمالت 
قلبى دچار شده اند، كمك كند. اين آسيب ها فرد را دچار 
كارهاى  انجام  و  كرده  مفرط  خستگى  و  نفس  تنگى 
روزمره از قبيل انجام كارهاى خانه يا لباس پوشيدن را 
براى فرد دشوار مى كند. بر اساس گزارش تلگراف، اين 
ابزار جديد توسط محققان دانشگاه براون ابداع شده و 
به گفته آنها انسان تا 10تا 15 سال ديگر نخواهد توانست 

از اين ابزار براى ترميم آسيب هاى قلبى استفاده كند.
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ترجمه: ندا احمدلو

رابطه زناشويي براي مردان خـواب آور اسـت؟
داد  نشان  شد،  انجام  مرد  هزاران  از  بيش  روي  آمريكا  در  كه  گسترده اي  تحقيقات  نتايج 
بيشتر از 90 درصد مردان بعد از برقراري رابطه زناشويي و رسيدن به اوج لذت، خوابشان 
مي گيرد! همسران بيشتر اين مردها مي گفتند كه پس از اتمام رابطه جنسي دوست دارند با 
همسرشان صحبت كنند يا حتي اينقدر گرسنه مي شوند كه ترجيح مي دهند بعد از يك رابطه 
لذت بخش، كيك و قهوه يا يك غذاي سبك همراه همسرشان ميل كنند اما تا مي  خواهند در 
اين مورد با همسرشان حرف بزنند، مي بينند به خواب عميقي فرو رفته و در حال خروپف 

كردن است!
جنسي  لذت  اوج  به  رسيدن  از  پس  مردها  معموال  مي گويند  جنسي  سالمت  متخصصان 
خوابشان مي گيرد ولي زن ها پس از رابطه زناشويي روح تازه اي پيدا مي كنند و دوست دارند 
كه درباره برنامه آينده زندگي و فرزندانشان، آب و هوا و تمام اتفاق هايي كه در طول روز 
افتاده با همسر خود صحبت كنند. زن ها پس از رسيدن به ارگاسم يا حتي بعد از برقراري 
مي خواهند  كه  دارند  انرژي  آنقدر  باشند)،  نرسيده  ارگاسم  به  اگر  (حتي  جنسي  رابطه  هر 
تمام آن را يكجا و با حرف زدن تخليه كنند! در چنين مواقعي ممكن است مردها سعي كنند 
به  عالقه  با  كه  بفهمانند  خود  همسر  به  سر  دادن  تكان  با  و  دارند  نگه  باز  را  چشم هايشان 
حرف هايش گوش مي دهند و تمام حواسشان به اوست، اما خانم ها بايد بدانند مغز مردها بعد 
از رسيدن به ارگاسم، كامال خواب است و اگر هم چشمشان را باز نگه مي دارند يا سرشان 
را تكان مي دهند، فقط به اين دليل است كه به  آنها غر نزنيد و نگوييد كه عشق و عالقه در 
زندگي تان از بين رفته است! به خواب رفتن مردها بعد از رابطه جنسي، كامال طبيعي است و 
هيچ ربطي هم به كمرنگ شدن عالقه او به شما يا حرف هايي كه مي زنيد، ندارد بنابراين بهتر 
است كه به اين موضوع نگاه بدبينانه اي نداشته باشيد. محققان معتقدند اگر چنين تفاوتي در 
ساختار مغزي زنان و مردان وجود نداشت، ميل و اشتياق به برقراري رابطه زناشويي، مدتي 

بعد از ازدواج در زوجين از بين مي رفت.

دليل خواب آلود شدن
بد نيست بدانيد كه عملكرد داخلي بدن مردها بعد از رسيدن به اوج لذت جنسي كامال تغيير 
مي كند. دكتر ديويد مكنزي، درمانگر اختالالت جنسي، در اين باره مي گويد: «بدن مردها بعد 
از برقراري رابطه جنسي و رسيدن به ارگاسم،  دستخوش برخي تغييرات شيميايي مي شود. 
يعني با آزاد شدن پروالكتين در بدن آنها، هشياري شان هم كاهش پيدا مي كند، به همين دليل 
پس از ارگاسم، به شدت خسته مي شوند و ترجيح مي دهند به جاي انجام هر كار ديگري، 
بخوابند. حتي اگر مدت زمان اين خواب بسيار كوتاه باشد!» دكتر مكنزي در ادامه حرف هاي 
خود دليل ديگري براي خواب آلوده شدن مردها مطرح مي كند: «ماهيچه هاي بدن مردها پس 
از رسيدن به ارگاسم، از گليكوژن كه منبع توليد انرژي در بدن است، تهي مي شود و به اين 
ترتيب حس خواب آلودگي به سراغ آنها مي آيد. البته اين اتفاق در بدن زن ها هم مي افتد اما از 
آنجا كه تراكم ماهيچه هاي مردها بيشتر از زن هاست، تهي شدن بدن از گليكوژن و انرژي 
بعد از رابطه جنسي براي مردها بيشتر از زن ها پيش مي آيد.» متخصصان سالمت جنسي 
اعتقاد دارند كه تغييرات شيميايي صورت گرفته در بدن مردها پس از رسيدن به ارگاسم، 
مانند رها شدن اندورفين، پروالكتين و اكسي توسين، به افزايش حس خواب آلودگي در آنها 

كمك زيادي مي كند.

يكديگر را درك كنيد
به طور معمول، رسيدن به اوج لذت جنسي براي مردان يك امر بيروني و براي زنان يك 
امر دروني است. يعني خانم ها بيشتر از لحاظ رواني مي توانند رضايت جنسي خود را به 
مي شوند  خواب آلود  و  خسته  ارگاسم  از  پس  مردها  كه  است  دليل  همين  به  بياورند  دست 
زن ها  و  مردها  شدن  پرانرژي  و  خستگي  همين  گرفتن  قرار  پرحرف!  و  پرانرژي  زن ها  و 
پس از برقراري رابطه زناشويي در مقابل هم، خيلي وقت ها مي تواند باعث ناراحتي و حتي 
دعواي زوج ها با يكديگر شود. بهترين راه كاري كه متخصصان براي پيشگيري از اين قبيل 
ناراحتي ها پيشنهاد مي كنند اين است كه زن و شوهرها كمي يكديگر را بهتر درك و حمايت 
كنند. اين درك و حمايت مي تواند به اين صورت باشد كه مرد كاري كند تا ابتدا همسرش 
بتواند رضايت جنسي را در رابطه شان كسب كند و بعد خودش در ادامه رابطه زناشويي 
كوچك ترين  ارگاسم،  به  رسيدن  از  پس  مردها  كه  بدانند  بايد  هم  زن ها  برسد.  لذت  اوج  به 
كنند!  مرور  آنها  با  را  روزمره  وقايع  تمامي  بخواهند  كه  نمي ماند  باقي  برايشان  انرژي اي 
بنابراين بهتر است به آنها اجازه بدهند تا با كمي خواب و استراحت، دوباره انرژي دروني 

خودشان را به دست بياورند.
men's health :منبع

آووكـادو عـلـيـه 
سـرطــان

ترجمه: سارا مفيد/آشنايي با ميوه اي از كشور مكزيك

رنگ  به  پوستي  با  و  گالبي  شكل  به  ميوه اي  آووكادو، 
بزرگ  نسبتا  هسته اي  و  سياه  حتي  يا  تيره  بسيار  سبز 
سال  هزار   10 به  نزديك  مي شود  پيش بيني  كه  است 
اين  شايد  است!  مي كرده  رشد  مكزيك  در  ميالد  از  قبل 
موضوع كمي برايتان عجيب به نظر برسد چون آووكادو 
چند سالي بيشتر نيست كه پايش به كشور ما باز شده و 

هنوز خيلي از ما با طعم آن آشنا نيستيم...
را  آووكادو  نام  سال 1696  در  انگليسي  اسلوان  هنس   
براي اين ميوه انتخاب كرد و از آن زمان تا به حال تمام 
دنيا آن را با نام آووكادو يا گالبي آمريكايي مي شناسند. 
آمريكا  قاره  بومي  ميوه  اين  طرفداران  از  هم  شما  اگر 
هستيد، پيشنهاد مي كنيم كه اين مقاله را تا انتها بخوانيد 

تا بيشتر با تمام زواياي آن آشنا بشويد. 
كيلوكالري   160 به  نزديك  آووكادو  از  گرم   100 هر 
انرژي، 53/8 گرم كربوهيدرات، 66/0 گرم قند، 7/6 گرم 
فيبر، 66/14 گرم چربي، 13/2 گرم چربي اشباع، 80/9 
چربي  گرم   82/1 غيراشباع،  تك زنجيره اي  چربي  گرم 

چندزنجيره اي غيراشباع، 2 گرم پروتئين، 
5 درصد ويتامين B1 ، پتاسيم، فسفر، منيزيم، 4 درصد 
 B2، B3، B5، ويتامين  مقداري  كلسيم،  درصد  يك  آهن، 
B6 و 6 درصد روي دارد. با اين حساب مي بينيد كه اين 
است  غني  بسيار  ويتامين،  و  معدني  مواد  نظر  از  ميوه 
كه  كساني  به  آن  مصرف  باال،  نسبتا  چربي  خاطر  به  و 
توصيه  چندان  مي برند  سر  به  الغري  رژيم  دوران  در 

نمي شود. 
آن  در  موجود  چربي  به  هم  آووكادو  انرژي  بيشتر 
برمي گردد و پتاسيم اين ميوه 60 درصد بيشتر از موز 
است. البته به دليل اينكه آووكادو سرشار از ويتامين هاي 
گروه B، ويتامين E و K است، مصرفش به تمام افرادي 
كه عالقه بسياري به داشتن پوست و مويي شفاف و زيبا 

دارند، پيشنهاد مي شود!

6 خاصيت آووكادو
دنيا،  سراسر  در  تغذيه  متخصصان  و  پژوهشگران 

ذكر  آووكادو  براي  را  زيادي  بسيار  مزاياي  و  خواص 
را  آنها  مهم ترين  از  مورد   6 اينجا  در  ما  كه  كرده اند 

برايتان توضيح مي دهيم:

آووكادو  منظم  مصرف  كه  داده اند  نشان  تحقيقات   1
سرطان  به  ابتال  خطر  مالحظه اي  قابل  حد  تا  مي تواند 

پروستات را كاهش دهد. 
2 پژوهشگران مي گويند كه تركيبات موجود در آووكادو 
عامل  كه  سرطاني  و  پيش سرطاني  سلول هاي  مي تواند 

ابتال به سرطان دهان هستند را از بين ببرند.
3 آووكادو هم مانند روغن زيتون سرشار از اسيد اولئيك 
از  پيشگيري  عوامل  بزرگ ترين  از  يكي  ماده  اين  است. 

ابتال به سرطان پستان محسوب مي شود. 
مي توانند  كه  است  آنتي اكسيدان هايي  حاوي  آووكادو   4
خطر ابتال به سرطان و بيماري هاي قلبي را كاهش دهند 

و از پيري زودرس پوست جلوگيري كنند. 
5 اضافه كردن آووكادو به ساالد باعث مي شود كه مواد 

مغذي موجود در سبزيجات ساالد 
5 برابر سريع تر و بيشتر جذب بدن شما شود. 

6 سطح باالي فوالت موجود در اين ميوه مي تواند خطر 
سكته قلبي را در افراد مستعد كاهش دهد. 

رابطه  آووكادو با زيبايي
از آنجايي كه اين ميوه سرشار از پروتئين و چربي است، 
مصرف آن مي تواند به حفظ لطافت و شادابي موهاي شما 
كمك كند. به عالوه اگر موهاي خشكي داريد، مي توانيد 
نصف آووكادو را رنده و با يك قاشق چاي خوري روغن 
زيتون و يك عدد زرده تخم مرغ مخلوط كنيد و هر روز 
به مدت 20 تا 30 دقيقه آن را روي موهاي خودتان كه از 
قبل مرطوب كرده ايد، ماساژ دهيد و بعد موهايتان را با 

يك شامپوي ماليم و آب گرم شست وشو دهيد.
به اين شيوه كمتر از يك ماه، موهايي نرم و براق خواهيد 
داشت! شما مي توانيد براي شاداب شدن پوست صورت 
كنيد.  استفاده  آووكادو  طبيعي  ماسك  از  هم  گردنتان  و 
قاشق  يك  با  را  آووكادو  است،  خشك  پوستتان  اگر 
چاي خوري عسل مخلوط كنيد و آن را به مدت 15 دقيقه 
روي پوستتان بگذاريد و بعد با آب ولرم آن را بشوييد. 
تهيه  براي  بايد  است  چرب  يا  معمولي  پوستتان  هم  اگر 
آبليمو  چاي خوري  قاشق   1 با  را  آن  آووكادو  ماسك 

مخلوط كنيد. 
آووكادو در سراسر دنيا

در استراليا و نيوزيلند، مردم ميوه آووكادو را روي نان 
تست يا داخل ساندويچ مرغشان مي گذارند و مي خورند. 
برزيلي ها آن را با شكر و كمي آبليمو مخلوط و آن را به 
عنوان دسر يا ميان وعده، سرو مي كنند. مردم سريالنكا، 
آووكادو را با شكر، شير و كمي كاكائو مخلوط مي?كنند 
و آن را به عنوان يك نوشيدني مغذي در وعده صبحانه 

يا عصرانه مي نوشند. 
مكزيكي ها هم كه بزرگ ترين توليدكننده آووكادو هستند، 
برنج  حتي  يا  سوپ  ساندويچ ها،  انواع  ساالد،  به  را  آن 
اضافه مي كنند و مي خورند. كاليفرنيايي ها هم عاشق املت 
آووكادو هستند و با تركيب كردن اين ميوه با تخم مرغ، 
املتي خوشمزه از آن درست مي كنند! فقط فراموش نكنيد 
كه اين ميوه به دليل چرب بودن پركالري است پس اگر 
اضافه وزن داريد به انرژي روزانه و ميزان كالري كه در 

طول روز دريافت كرده?ايد دقت داشته باشيد.

Nutrition, RD, Healthy Food :منبع
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فرگوسن، مربي سال اتحاديه 
مربيان ليگ برتر

سر الكس فرگوسن، سرمربي منچستريونايتد، بعد از رساندن تيمش 
اتحاديه  سوي  انگليس،از  ليگ  رقابت هاي  در  قهرماني  نوزدهمين  به 
داد.اين  اختصاص  خود  به  را  سال  مربي  عنوان  برتر  ليگ  مربيان 
با  كه  بود  انگليس  برتر  ليگ  در  منچستريونايتد  قهرماني  دوازدهمين 
پيدا  دست  آن  به  منچسترسيتي  و  چلسي  به  نسبت  اختالف  امتياز   9
كردند. منچستري ها در يك دهه گذشته با چنين اختالفي به قهرماني 
را  شان  قهرماني  بلكبرن  مقابل   1-1 تساوي  با  بودند.آنها  نرسيده 
قطعي كردند اما در واقع پيروزي 1-2 مقابل چلسي در اولدترافورد 

بود كه قهرماني آنها را رقم زد. 
خانگي  ديدارهاي  در  فصل  اين  رقابت هاي  در  فرگوسن  شاگردان 
شكست نخوردند و در ديدارهاي خارج از خانه نيز تنها 4 بار شكست 
جزيره  در  ليورپول  قهرماني هاي  ركورد  قهرماني  اين  با  و  خوردند 
جوايز  اهداي  مراسم  به  كه  ويدئويي  پيام  در  فرگوسن  شكستند.  را 
فصل  ما  است.  من  براي  بزرگ  افتخار  يك  «اين  گفت:  كرد،  ارسال 
همچنين  فرگوسن  داشتيم.»  دنيا  ليگ  دشوارترين  در  فوق العاده اي 
از اين فرصت براي حمايت از كارلو آنچلوتي، سرمربي اخراج شده 
چلسي، استفاده كرد و گفت: «كارلو تو مرد فوق العاده اي هستي. تو 
با آمدن به اين مراسم شجاعت خود را ثابت كردي. كار واقعا خوبي 
كردي.» به رغم افتخارات زيادي كه فرگوسن با منچستريونايتد در اين 
سال ها به دست آورده، اين تنها سومين بار از سال 1994 است كه به 
عنوان مربي سال از سوي اتحاديه مربيان انتخاب مي شود. او اكنون 
با ديويد مويس، سرمربي اورتون، برابري كرده و از استيو كاپل كه 

دو بار اين عنوان را به دست آورده، جلو زد.

رسوايي اخالقي گيگز سرانجام 
فاش شد

كه  را  متاهلي  فوتباليست  نام  بريتانيا  در  عوام  مجلس  نماينده  يك 
مطرح  توئيتر  سايت  در  نامش  و  داشته  رابطه  زني  با  مي شود  گفته 
عدم  بر  مبني  موقتي  دستور  قاضي  پيشتر  است.  كرده  افشا  شده، 
نماينده  همينگ،  جان  بود.  كرده  صادر  فوتباليست  اين  هويت  افشاي 
كه  گفت  عوام  مجلس  اضطراري  جلسه  در  دموكرات  ليبرال  حزب 
است.او  منچستريونايتد  باشگاه  ستاره  گيگز،  رايان  فوتباليست  اين 
حكم  پارلمان  نماينده  عنوان  به  خود  قضايي  مصونيت  از  استفاده  با 
دادگاه را ناديده گرفت و گفت كه عملي نيست كه 75هزار كاربر توئيتر 
را به زندان انداخت كه نام اين فوتباليست را افشا كرده اند.با اين حال 
دادگاه عالي حكم داده است كه اين دستور موقت به قوت خود باقي 

خواهد ماند. 
مجلس  داخل  در  صورتيكه  در  اعيان  و  عوام  مجلس  دو  نمايندگان 
اظهارنظري كنند كه بر خالف قانون باشد، مشمول مصونيت قضايي 
رئيس،  «آقاي  گفت:  عوام  مجلس  رئيس  به  خطاب  مي شوند.همينگ 
واضح  كامال  و  برده اند  گيگز  رايان  از  اسم  توئيتر  در  نفر  هزار   75
است كه امكان پذير نيست همه آنها زنداني شوند.» قاضي ايدي در 
دادگاه عالي درخواست مجموعه روزنامه هاي گروه سان مبني بر لغو 
دستور موقت حفظ حريم خصوصي اين فوتباليست را رد كرد.قاضي 
ايدي در حكم خود گفته است: «وظيفه دادگاه تا جايي كه ممكن است، 
و  مزاحمت ها  مقابل  در  خانواده اش  بخصوص  و  مدعي  از  محافظت 

آزارهاست.» 
روز يك شنبه روزنامه اي در اسكاتلند، اولين نشريه در بريتانيا بود كه 
اعالم كرد كه رايان گيگز همان فوتباليستي است كه نامش در توئيتر 

مطرح شده است. 
ديويد  كه  است  گفته  عوام  مجلس  به  كل  دادستان  گريو،  دومينيك 
كامرون، نخست وزير بريتانيا در خواست كرده كه كميته اي متشكل 
از نمايندگان دو مجلس عوام و اعيان براي بررسي استفاده از حكم 
بريتانيا  روزنامه هاي  شود.پيشتر  تشكيل  خصوصي  حريم  رعايت 
ليگ  فوتباليست هاي  از  يكي  كه  بودند  گفته  كسي  از  بردن  نام  بدون 
«بيگ  تلويزيوني  برنامه  ستاره  توماس،  ايموگن  با  انگلستان  برتر 

برادر» رابطه داشته است. 
گيگز چندي پيش براي جلوگيري از انتشار خبر روابط نامشروع خود 
را  حكمي  بود  شده  موفق  انگليس،  روزنامه هاي  توسط  «توماس»  با 
هرگونه  انتشار  آن  اساس  بر  كه  كند  دريافت  لندن  عالي  دادگاه  از 
خبري در اين باره ممنوع شده بود. به دنبال پخش شايعاتي در محافل 
گمانه زني هاي  باره،  اين  در  انگليس  ورزشي  و  مطبوعاتي  مختلف 
حكم  اساس  بر  كدام  هيچ  انگليس  رسانه هاي  ولي  شد  آغاز  مختلفي 

دادگاه حق انتشار اين خبر را نداشتند. 
اما از هفته گذشته اسم «رايان گيگز» به عنوان فوتباليست مشهوري 
شبكه هاي  در  گسترده  به طور  دارد  قرار  جنجال  اين  مركز  در  كه 
اجتماعي از جمله توئيتر پخش شد ولي باز هم دادگاه اجازه گزارش 
كردن اسم او را به رسانه ها نداد. رايان گيگز از بازيكنان باسابقه تيم 
فوتبال منچستر يونايتد داراي همسر و دو فرزند است و در مقايسه 
با برخي ديگر از فوتباليست هاي مشهور انگليسي كمتر دچار مسائل 

حاشيه اي بوده است.

ورزش

جنجال 
دوپينگ 

ادامه دارد 
رد ادعاي مارادونا از سوي هم تيمي هايش

مارادونا»،  گو  «ديه  سابق  تيمي هاي  هم 
ادعاهاي اخير او در مورد دوپينگ بازيكنان 
جام  آف  پلي  در  استراليا  با  ديدار  از  قبل 
كردند.مارادونا  رد  را   1994 جهاني 
يك  در  اخيرا  آرژانتين  فوتبال  اسطوره 
بازيكنان  كرد،  اعالم  تلويزيوني  افشاگري 
تيم ملي اين كشور قبل از بازي با استراليا 
مواد  از   1994 جهاني  جام  مقدماتي  در 

نيروزا استفاده كرده بودند.او گفت:«قبل از 
خورديم.  فوري  قهوه  فنجان  يك  ما  بازي، 
كه  بودند  ريخته  قهوه  درون  چيزي  آنها 
باعث مي شد بيشتر بدويم.»در همان بازي 
بود كه تكليف آرژانتين براي رفتن به جام 
جهاني روشن مي شد. تيم آرژانتين در آن 
ديدار كه در بوينوس آيرس برگزار شد به 
برتري يك بر صفر دست يافت و با توجه 
به تساوي بازي رفت كه در سيدني برگزار 
جام  در  حضور  جواز  توانست  بود،  شده 
در  اما  بياورد.  دست  به  را  آمريكا  جهاني 
به  مارادونا  جهاني  جام  مسابقات  جريان 
آزمايش  نتيجه  شدن  اعالم  مثبت  دليل 

دوپينگش اخراج شد و به خانه بازگشت. 
گروندونا»  «خوليو  است،  گفته  مارادونا 
نايب رئيس فيفا و رئيس فدراسيون فوتبال 
بوده  دوپينگ  اين  جريان  در  نيز  آرژانتين 
مارادونا  سابق  تيمي هاي  هم  حاال  است. 
اعتراف  گرچه  او  اتهامات  به  واكنش  در 
از  قبل  دوپينگي  كنترل  هيچ  كرده اند 
تاكيد  اما  نشده  انجام  مذكور  مسابقه 
غير  ماده  هيچ گونه  از  آگاهانه  كردند، 
پرس»  «هوگو  نكرده اند.  استفاده  مجازي 
هافبك سابق آرژانتين در اين باره گفت: 
مي دانستيم  بازي  از  پيش  روز  چند  «از 
ولي  نمي شود  انجام  دوپينگ  تست  كه 
فكر  بازي  به  فقط  ما  نبود.  مهم  برايمان 
اتفاقاتي  دقيق  جزئيات  بيان  مي كرديم. 
زيادي  زمان  چون  است  سخت  افتاد  كه 
خورده  قهوه  يا  آب  شايد  است.  گذشته 

باشيم.» 
آرژانتين  سابق  مدافع  شاموت»  «خوزه 
نيز در اين باره توضيح داد: «استفاده از 
مواد غير مجاز حتي در صورتي كه هيچ 
آزمايشي انجام نشود هم ممنوع است. ما 
گاهي  فقط  نداشتيم.  نيازي  چيزها  اين  به 
ويتامين  ما  به  غذايي  مكمل  عنوان  به 
ديگر  يكي  بورلي»  مي دادند.»«خورخه 

«من  گفت:  هم  آرژانتين  سابق  مدافعان  از 
اصال قهوه نخوردم. تنها چيزي كه خوردم 
چاي و نوشيدني هاي ماليم بود.»«كارلوس 
در  مارادونا  تيمي  هم  ديگر  آليستر»  مك 
ناشي  و  سياسي  را  ادعاها  اين  زمان،  آن 
فدراسيون  رئيس  با  مارادونا  اختالف  از 
شر  از  مي خواهند  «آنها  مي داند:  آرژانتين 
گروندونا خالص شوند» «پل ويد» كاپيتان 
سابق تيم استراليا نيز به اظهارنظر در اين 
آرژانتين  تيم  است،  گفته  و  پرداخته  باره 
زير   1994 جهاني  جام  به  صعود  براي 
فشار زيادي بود بنابراين عجيب نيست كه 
كرده  استفاده  نيروزا  مواد  از  بازيكنانش 

باشند. 
او كه از اظهارات مارادونا بسيار ناراحت 
شده است، گفت: «يادم مي آيد در آن زمان 
چيزي  بود  گفته  آرژانتين  رئيس جمهوري 
و  كرد  نخواهد  قبول  را  پيروزي  از  كمتر 

شكست روز عزاي ملي خواهد بود.» 

خبرگزاري  با  گو   و  گفت  در  هم  گروندونا 
انكار  را  مارادونا  سخنان  آلمان   DPA
چيز  هيچ  بازيكنان  «به  گفت:  و  كرد 
از  نگرفتن  آزمايش  نداديم.  مجازي  غير 
بازيكنان آرژانتين با موافقت استراليا بود 

و رسانه ها نيز از آن باخبر بودند. 

بازي  از  قبل  روز  يك  هنگامي كه بازيكني 
نمي توان  مي شود،  سرماخوردگي  دچار 
است  ممكن  اين  كه  چرا  زد،  آمپول  او  به 
و  باشد  داشته  تاثير  آزمايش ها  نتيجه   در 
آزمايش مثبت اعالم شود. ما با فدراسيون 
كه  رسيديم  توافق  اين  به  استراليا  فوتبال 
در بوينس آيرس و استراليا هيچ آزمايشي 
گذاشتن  آزاد  معناي  به  اين  و  نگيرم 
بازيكنان براي استفاده از مواد غير مجاز 

و ممنوع نيست.»

منچستر خريد «دخه آ 
»را تاييد كرد 

سر الكس فرگوسن، سرمربي منچستريونايتد، 
اعالم كرد اين باشگاه در آستانه خريد داويد 
دارد.  قرار  مادريد  اتلتيكو  دروازه بان  آ،  دخه 
ديدار  از  وبعد  آينده  هفته  سار  در  فن  ادوين 
مقابل بارسا بازنشسته خواهد شد و فرگوسن 
كه  كرد  اعالم  نويل  گري  از  تقدير  مراسم  در 
دروازه بان 20 ساله مادريدي جانشين فن در 

سار خواهد شد. 

دارند  قصد  يونايتدي ها  مي شود  گفته 
اين  يورويي  ميليون   17.5 پيشنهادي  با 
خدمت  به  را  اسپانيايي  جوان  دروازه بان 
اسپورت  اسكاي  با  گفت وگو  در  بگيرند.او 

كار  انتقال  اين  روي  كه  است  مدتي  ما  گفت:« 
مي كنيم. ما از مدتي پيش به اين نتيجه رسيديم 
او  باشد.  ما  نظر  مورد  گزينه  مي تواند  او  كه 
يك دروازه بان جوان، سريع با ساختار بدني 
بسيار  جانشين  مي تواند  او  است.  مناسب 
خوبي براي فن در سار باشد.»عالوه بر دخه 
مارتين  و  شالكه  دروازه بان  نوير  مانوئل  آ، 
منچستريونايتد  توجه  مورد  نيز  استكلنبرگ 
دروازه بان  اين  نهايت  در  اما  داشتند  قرار 
فرگوسن  توجه  مورد  بقيه  از  بيش  اسپانيايي 
قرار گرفت.سرمربي اسكاتلندي شياطين سرخ 
سار  در  فن  براي  جانشيني  يافتن  كرد  اعالم 
بسيار دشوار بود:«ما به دنبال دروازه باني با 
كيفيت فن در سار بوديم زيرا يكي از بهترين 
ويژگي هايي كه ادوين هميشه داشته آرامش و 
از  نيز  آ  دخه  و  بوده  او  سازماندهي  توانايي 

اين نظر بسيار شبيه به اوست.»

در آمد60 ميليون 
پوندي منچستر از 

حق پخش تلويزيوني 
برتر  ليگ  جدول  صدرنشين  منچستريونايتد 
پاداش  پوند  هزار   400 و  ميليون   60 انگليس 
اين  گرفت.  تلويزيوني  پخش  حق  و  قهرماني 
درآمد در نوع خود يك ركورد به شمار مي رود 
گذشته  فصل  از  بيش  پوند  ميليون  هفت  كه 
رده  جدول  انتهاي  در  كه  پول  بلك  تيم  است. 
ليگ برتر انگليس قرار گرفت به مبلغ 39 ميليون 

و 100 هزار پوند دريافت كرد. 

پوند،  هزار   700 و  ميليون   57 هم  چلسي 
منچسترسيتي 55 ميليون و 500 هزار پوند و 
دريافت  پوند  هزار  و 200  ميليون  آرسنال 56 
نشان  كرده  اعالم  برتر  ليگ  كه  ارقامي  كردند. 
مي دهد كه در مقايسه با ساير ليگ هاي بزرگ 
اندكي  تفاوت هاي  انگليس  در  اروپا،  فوتبال 
باالي  رده  تيم هاي  و  برتر  ليگ  قهرمان  ميان 
حق  و  پاداش  لحاظ  از  قعرنشينان  با  جدول 
رده  باشگاه هاي  دارد.  وجود  تلويزيوني  پخش 
قعرنشينان  از  بيش  برابر  انگليس 54 /1  باالي 
حق پخش مي گيرند كه اين رقم نسبت به فصل 

گذشته 66/ 1 درصد كمتر شده است. 

اين در حالي است كه در اسپانيا پرداخت حق 
پخش تلويزيوني از طريق مذاكره و «باشگاه به 
رئال  و  بارسلونا  و  مي شود  پرداخت  باشگاه» 
مادريد 5/ 12 برابر بيش از باشگاه هاي كوچك تر 
اسكودامور»  مي گيرند. «ريچارد  پول  الليگا  در 
مدير اجرايي ليگ برتر انگليس معتقد است اين 
پرداخت  و  تلويزيوني  پخش  حق  تقسيم  شيوه 
پاداش به باشگاه ها، فوتبال انگليس را «رقابتي 
ميان  تلويزيوني  پخش  حق  توزيع  مي كند.  تر» 
عملكرد  مبناي  بر  حدي  تا  انگليس  باشگاه هاي 
طور  به  مبلغ  اين  از  ديگري  بخش  آنهاست. 
يكسان ميان باشگاه ها تقسيم مي شود و بخش 
كه  باشگاه  بازي هاي  شمار  محاسبه  با  سوم 
پخش  تلويزيوني  داخلي  شبكه هاي  طريق  از 

شده اند ميان آنها توزيع مي شود. 

 800 و  ميليون   13 باشگاه  هر  فصل  اين  در 
شبكه هاي  در  بازي ها  پخش  بابت  پوند  هزار 
هزار   900 و  ميليون   17 و  داخلي  تلويزيوني 
پوند بابت پخش مسابقات در شبكه هاي خارجي 
گرفتند. هر رده در جدول ليگ برتر انگليس در 
فصلي كه گذشت 756 هزار پوند ارزش داشت. 
وستهام  باشگاه  به  محل  اين  از  سهم  كمترين 
با  مچستريونايتد  سهم  مبلغ  باالترين  و  رسيد 

15ميليون و 100 هزار پوند بود.



2525 هفته نامه پرشين جمعه6 خرداد ماه 1390 - شماره 199
info@persianweekly.co.uk

محبوبيت حجازي در برنامه 90 ثبت شد

برنامه 90 اين هفته همان طور كه انتظار مي رفت تمام بخش هايش تحت 
تاثير درگذشت ناصر حجازي قرار گرفت و سايه فقدان اسطوره فوتبال 

ايران، بر برنامه سنگيني مي كرد. 
برنامه 90 در ادامه با پخش تصاويري از زندگي، مصاحبه ها و مسابقات 

قديمي ناصر حجازي، ياد و خاطره او را گرامي داشت. 
اما جالب ترين بخش برنامه مسابقه پيام كوتاهش بود كه تنها يك گزينه 
 200090 شماره  به  حجازي  خان  ناصر  ياد  به  را  يك  شماره  داشت: 
ارسال كنيد» و اينگونه   ركوردي جديد را براي برنامه ثبت كرد؛ چهار 
با  هفته 90  اين  ساعت.برنامه  سه  حدود  در  پيامك  هزار  و 500  ميليون 
اين ركوردشكني به پايان رسيد تا بار ديگر محبوبيت ناصر حجازي به 

اثبات برسد.

از باخت سنگين آلومينيوم پرتاب 
نارنجك به زمين مسابقه!

نيمه  عجيب  اتفاقات  دليل  به  برتر  ليگ  اف  پلي  مرحله  برگشت  بازي 
آلومينيوم  تيم  دو  بازيكنان  جان  حفظ  براي  مسابقه  داور  و  ماند  كاره 
در  كرد.  صادر  را  بازي  قطع  دستور  شيراز  فجرسپاسي  و  هرمزگان 
حالي كه تيم فوتبال مقاومت سپاسي با 4 گل از حريفش پيش افتاده بود، 
در دقيقه 82 پرتاب تكه سنگ ها ي درشت به داخل زمين زمين باعث شد 
كه محسن قهرماني،  داور مسابقه در سوتش بدمد و مسير رختكن را به 
بازيكنان دو تيم نشان بدهد. تماشاگران بندرعباسي كه طاقت ديدن باخت 
سنگين تيمشان را نداشتند و با پرتاب سنگ و صندلي هاي ورزشگاه مانع 
ادامه مسابقه شدند. پس از اين بازي بهروان، مسئول سازمان ليگ دسته 
اول تاكيد مي كند بازي تكرار نخواهد شد و پيروزي چهار بر صفر فجر 
سپاسي به مثابه صعود اين تيم به ليگ برتر است. او در توصيف اتفاقات 
عجيب اين بازي مي گويد: «هواداران آلومنيوم با تيم خود مشكل داشتند 
نداشتند  ورزشگاه  در  مسئول  نفرات  ساير  و  شيرازي  تيم  با  مشكلي  و 
وهيچ اتفاقي هم براي آنها نيفتاد. بندري ها از نتيجه راضي نبودند و اين 
اتفاقات به وجود آمد. راي نهايي را كميته انضباطي اعالم مي كند و اين 
موارد ديگرازحيطه وظايف ما خارج است.» حسين عسگري، نايب رئيس 
عيني اش  مشاهدات  مورد  در  هم  بازي  اين  ويژه  ناظر  و  داوران  كميته 
درورزشگاه خليج فارس بندر عباس مي گويد: «از زماني كه گل اول زده 
پرتاب  مسابقه  زمين  به  بندرعباس  تماشاگران  سوي  از  سنگ هايي  شد، 
شد كه در نهايت موجب مصدوم شدن دروازه بان تيم فجرشد. در نيمه 
الزم  تمركز  و  امنيت  كه  مسابقه  داور  كمك  نژاديان  علي  سعيد  نيز  دوم 
را براي همراهي كادرداوري نداشت، به سوي قهرماني رفت تا وضعيت 
خود را در گوشه زمين گزارش دهد كه با انتقال اين موضوع به مسئوالن 
اين  برگزاري  ادامه  از  قانون،  برابر  داور  تشخيص  طبق  و  برگزاركننده 
خواستار  بندرعباس  تيم  دوم،مسئوالن  نيمه  در  شد.  جلوگيري  ديدار 
لغو بازي شدند كه با شدت گرفتن خشم تماشاگران و پرتاپ نارنجك، 
صندلي و سنگ ها از ادامه اين بازي در اواخر نيمه دوم جلوگيري شد.» 
يكي  بندرعباس،  فارس  خليج  ورزشگاه  بار  خشونت  اتفاقات  جريان  در 
به دليل  بود،  برده  بندرعباس  به  را  شيرازي  هواداران  كه  رانندگاني  از 
سنگ پراني تماشاگران و اصابت سنگ به سرش ضربه مغزي شده و در 

كما به سر مي برد.

فيلمبرداري از سكوهاي فوالد شهر 
سعودي ها در اقدامي جديد يك تيم خبري كامل را براي پوشش حوادث 
نوشته  به  فرستادند.  اصفهان  به  آهن  ذوب  و  النصر  ديدار  سكوهاي 
ثبت  براي  را  خبري  تيم  يك  عربستان  النصر  باشگاه  كووره،  سايت 
فرستاد،  شهر  فوالد  ورزشگاه  به  اصفهان  سكوهاي  اتفاقات  و  حوادث 
اما پليس ايران به محض ورود اين تيم به اصفهان دوربين ها را از آن ها 
گرفت. سايت كووره مدعي شد، مسئله به اين جا منتهي نشد، بلكه تمام 
موبايل هاي بازيكنان نيز گرفته شد كه اين نگراني و اعتراض بازيكنان را 
به همراه داشت. پيش تر نيز سايت «الرياض» عربستان اعالم كرده بود كه 
پليس اصفهان از تمام بازيكنان عربستاني باشگاه النصر انگشت نگاري 
كرده بود و آنچه تعجب و خشم عربستاني ها را به همراه داشته بود، اين 
بود كه فقط از بازيكنان عربستاني باشگاه النصر انگشت نگاري شد و از 

بازيكنان خارجي اين تيم انگشت نگاري نشد. 

دوشنبه  برنامه  فوق العاده  اجراي  به واسطه  برنامه90  مجري 
حجازي  ناصر  درگذشت  به  آن  از  بخشي  كه  برنامه  اين  شب 
خاكسپاري  مراسم  در  و  چهارشنبه  روز  داشت  اختصاص 
مردم  عموم  توجه  مورد  ايران  فوتبال  اسطوره اي  دروازه بان 
قرار گرفت. عادل فردوسي پور در دايره كساني كه با شعارهاي 
احساسي از او حمايت مي كردند گفت: «ما استاد چنين كارهايي 
هستيم. وقتي كسي مرحوم مي شود او را به عرش مي بريم. بايد 

زماني كه آنها زنده اند قدرشان را بدانيم. 
جمعيت  همه  آن  نه  بود.  نيامده  بازي  تماشاي  براي  هيچ كس   
تماشاچي بودند و نه قرار بود داربي برگزار شود. پس اين همه 
آدم، آن هم اول صبح در ورزشگاه آزادي چه مي كردند؟ راننده 
اتوبوس كه از ماجرا بي خبر بود با احتياط از يكي پرسيد:« آقا 
كه  فهميد  زود  خيلي  و  شد؟»  چند  چند  بازي  برد؟  كي  ببخشيد 
بازي تمام شده و واقعيتي مهيب در ورزشگاه آزادي رخ مي دهد. 
دوستداران ناصر حجازي دسته دسته وارد استاديوم مي شدند. 
كنيم؟»  تشويق  بايد  كيو  بديم؟  شعاري  چه  بريم  مي گفت:«  يكي 
و  بود  نوشته  بزرگ  مقواي  تكه  يك  روي  را  فريادش  ديگري  و 
عزاست  عزا   »... باغيرت»  «حجازي  نمي كرد.  اش  ياري  حنجره 
...ناصر خان حجازي پيش خداست  امروز، روز عزاست امروز 

امروز.» اين تلخ ترين روز ورزشگاه آزادي بود. 
بود.  نگه داشته  سرپا  را  همه  عجيبي  شور  بود.  متفاوتي  فضاي 
خرامان  دريايي  نيروي  رشيد  سربازان  دوش  روي  تابوت 
دعا  مي زدند،  دست  مي گريستند،  همزمان  جمعيت  مي رفت. 
تشريفات  گروه  گرفتند.  مي  دم  و  مي زدند  ضجه  مي خواندند، 
امانت  برمي داشتند.  گام  بي صدا  و  آرام  اما  جمعيت  مبهوت 
عزيزي روي دوش آنها بود. سكوها تب دار بود و حتي خانواده 
حجازي هم چنين حال و هوايي را انتظار نداشتند. آتيال و آتوسا 
راه  چمن  زمين  روي  رمضاني  سعيد  و  شفيعي  خانم  حجازي، 
مي روند. با زميني كه روزگاري همدم ناصر بود حرف مي زنند 
و  مي رود  دروازه  تا  اختيار  بي  شفيعي  خانم  مي ريزند.  اشك  و 
و  چرخد  مي  آن طرف تر  جاوداني   1 شماره  مي افتد.  چمن  روي 
چشمان اشكبار با جسم حجازي وداع مي كنند. اما ناصر با كسي 
خداحافظي نكرده، مگر نه اينكه در دل همه جا دارد؟ جسم نحيف 
ناصر حجازي دقايقي بعد راهي خانه ابدي شد اما قفس توري به 
نگهبان قديمي اش مي باليد. نام آوران خفته در بهشت زهرا منتظر 

مهمان تازه اي بودند. بدرود... 

كرش: او قلب مردم ايران را تسخير كرده بود 
تيم ملي در لباس آبي. سليقه هركس كه بود دست مريزاد داشت. 
اسطوره  با  تا  بودند  آمده  مرتب  و  منظم  امروز  هاي  ستاره 
وداع كنند. كارلوس كرش و دستيارانش هم خود را در فضايي 
و  گفت  تسليت  آتيال  به  شخصا  كرش  بودند.  كرده  حل  متفاوت 
بعد جمله هايي كه نشان مي داد مرد پرتغالي احترام خاصي براي 
و  بودند  او  عاشق  مردم  همه  اين  كه  «همين  است:  قائل  عقاب 
هستند، نشان مي دهد كه حجازي چقدر از لحاظ شخصيتي و فني 
سطح بااليي داشته است. من چيزهاي زيادي از حجازي شنيده ام، 
هم از لحاظ فيزيكي و شخصيتي و هم از لحاظ فني. برگزاري اين 
مراسم و حضور مردمي كه عاشق او هستند، نشان مي دهد كه 
او چه شخصيت وااليي داشته است. بايد براي بازيكنان بزرگ، 
هستند  بازيكنان  از  عده اي  كه  چرا  شود  گرفته  بزرگي  مراسم 
كه  هستند  خاص تري  عده   اما  مي زنند،  رقم  را  بازي  نتيجه   كه 
هم نتيجه  را رقم مي زنند و هم قلب هواداران را تسخير مي كنند. 

حجازي چنين بازيكني بوده است.» 
كرش درگذشت ناصر حجازي را ضايعه بزرگي مي داند:«ديروز 
در تمرين تيم ملي گفتم كه امروز روز غم انگيزي براي فوتبال 
است.  درگذشته  بزرگي  شخصيت  كه  چرا  است.  جهان  و  ايران 
شخصيتي كه مردم عاشق او بودند و با همين عشق و عالقه به 
اينجا آمدند. حجازي اسطوره فوتبال ايران بود و مطمئنم هميشه 
در خاطره ها خواهد ماند.» بازيكنان تيم ملي هم جور ديگري به 
هوادارن روي سكوها نگاه مي كنند. سكوها زيباتر از هميشه اند. 

با اندوه از طرف رئيس فيفا 
بالتر  سپ  اما  بود  فيفا  سوي  از  تسليت  پيام  منتظر  كسي  كمتر 
هم در غم خانواده حجازي شريك شد. رئيس فدراسيون جهاني 
فدراسيون  رئيس  كفاشيان،  علي  به  اي  نامه  ارسال  با  فوتبال 
فوتبال ايران، در گذشت ناصر حجازي را تسليت گفت. متن نامه 
بالتر اين بود: «از شنيدن خبر فوت ناصر حجازي بازيكن سابق 
تيم ملي فوتبال ايران، با قلبي ماالمال از غم، اين نامه را براي شما 
مي نويسم. او به عنوان دروازه بان تيم ملي ايران خدمات زيادي 
را انجام داد. او دو بار در جام ملتهاي آسيا، در بازيهاي المپيك 

براي  را  قهرماني   1978 آرژانتين  جهاني  جام  بازيهاي  1976و 
ايران رقم زد. از طرف فيفا و خانواده جهاني فوتبال، مايلم پيام 
دوستداران  بخصوص  ايران  فوتبال  جامعه  به  را  خودم  تسليت 
و طرفداران ناصر حجازي ابراز كنم و به آنها بگويم كه امروز 
جامعه فوتبال در كنار آنهاست. اميدوارم با اين پيغام خود، كمي 

باعث تسكين و آرامش خاطر در اين زمان غم و اندوه شوم.» 

همقطاران 
است.  مشهور  چهره هاي  از  پر  همچنان  آزادي  ورزشگاه  زمين 

اسطوره هاي زنده كه انگار فيلم آينده خودشان را تماشا مي كنند. 
پنجعلي   ، فركي  چيان،  مراغه  عابد زاده،  احمدرضا   ، پروين  علي 
مي  فكر  خودشان  پيش  حتما  ديگر.  خيلي هاي  و  دايي  علي   ،
كشيده  را  كاله  باقري  كريم  مي شود.  چه  آنها  عاقبت  كه  كنند 
به  را  ضايعه  مي زند:«اين  حرف  كوتاه  خيلي  و  صورتش  روي 
خانواده  حجازي و جامعه ورزش ايران تسليت مي گويم. مي بينيد 
همه  اين  حضور  و  است  محبوب  مردم  ميان  چقدر  حجازي  كه 
تماشاگر در ورزشگاه نشان دهنده دوست داشتني بودن حجازي 
است. متاسفانه اكثر فوتباليست هاي قديمي اين مشكل را دارند كه 
به آن ها توجهي نمي شود. تقاضاي من از مسئوالن اين است كه 
اسطوره ها را تحت حمايت خود قرار دهند، چرا كه زماني آن ها 

براي ما زحمت كشيدند و بايد از زحمات آن ها قدراني كرد.» 
و  گويد  مي  تسليت  آتيال  به  گرفته  صداي  با  بهزادي  همايون 
سرش را مدام تكان مي دهد. على دايى از معدود كساني بود كه 

برتابوت مربي سابقش بوسه زد. 
اشك هاي دايي هم طعنه آميز بود:«اعتقاد ندارم كه ناصرخان از 
دوستدارانش  و  هواداران  تك  تك  دل  در  او  است.  رفته  ما  بين 
گردن  به  او  ماند.  خواهد  زنده  ما  براى  هميشه  و  است  حاضر 
بسيارى از اهالى فوتبال حق دارد. حجازى براى خود من زحمات 
زيادى كشيد. او مربى من بود و خارج از مسائل فنى خيلى چيزها 
ورزشگاه  به  او  با  خداحافظى  براى  هم  امروز  گرفتم.  ياد  او  از 
نيامده بودم چرا كه اعتقاد دارم ناصر حجازى هميشه در كنار 
ما خواهد بود. همين كه مى بينيد او چقدر در دل مردم جاى دارد 
نشان مى دهد كه مسائل فنى خيلى مهم نيست. مهم اين است كه 
او در دل مردم جاى داشت و حضور پرتعداد مردم در ورزشگاه 

هم گوياست.» 
زمين  كنار  در  پاكيزه  و  مرتب  كت و شلوار  با  مجيدي  فرهاد 
ايستاده و متفكرانه به اطرافش نگاه مي كند.كاپيتان استقالل هم 
دست روي نقطه حساسي مي گذارد: «ما مثل حجازي در فوتبال 
ما  پيشكسوتان  به  شايد  و  بايد  كه  آنطور  متاسفانه  داريم.  كم 
اين  با  نمي شود.  حفظ  جايگاهشان  معموال  و  نمي شود  توجه 
به  مي بينم،  پيشكسوتان  به  نسبت  برخورد  در  من  كه  وضعيتي 
نبايد  كه  مي كنم  فكر  االن  همين  از  نيستم.  اميدوار  خودم  آينده 
زياد روي آينده ام به عنوان پيشكسوت حساب كنم. مديريت تنها 
چيزي است كه در ورزش ما وجود ندارد. در كشور ما هر وقت 
كسي مي ميرد يادش مي افتند و وقتي زنده است كاري به كارش 

ندارند.» 

اسطوره برخاك 
ظهر نشده كه خاك، پيكر ناصر حجازي را در آغوش مي گيرد. 
نيست.  انداختن  سوزن  جاي  آن  پيرامون  و  نام آوران  قطعه 
خانواده حجازي به سختي به لحظه گذاشتن سنگ لحد مي رسند. 
به  جان  حجازي  ناصر  كه  نيست  بسياري  باور  در  هنوز  گرچه 
جان آفرين تسليم كرده اما اينجا ديگر آخر ماجراست يا آغازي 

ديگر. 
ناصر خان از دروازه تاريخ گذشت.

برگرفته از  تهران امروز

ورزش

حجازي از دروازه تاريخ گذشت
آرش راهبر
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The people of Iran have always paid great at-
tention to fine arts, architecture and beautifi-
cation of buildings. 

Throughout the ages, Iranian architects have 
used many techniques to beautify both the in-
terior and exterior of buildings, using locally-
available building materials. The result of this 
endeavor has produced masterpieces of Ira-
nian architecture. 

One of the arts used extensively to decorate 
the interior of a building is decoration with 
mirrors or mirrorwork. This is quintessential-
ly an Iranian art, IRIB reported. 

Origin 
Iranian craftsmen have developed this partic-
ular art over centuries, as mirrorwork requires 
a great deal of finesse, attention to detail, skills 
and patience. This art involves a great deal of 
painstaking work. 

In some regions of Iran, mirror is used in 
handicrafts as well. For example, mirrors are 
used in embroidery and sown onto linen, as 
well as table cloths and various types of fab-
rics. 

Essentially, mirrorwork is the art of making 
ordered, symmetric and geometrical designs 
using large and small pieces of mirror in the 
interior of a building, which creates a lumi-
nous appearance. 

It results in myriad reflections of light through 
these pieces of mirror, which produce a daz-
zling display of sparkling light.
Historical documents indicate that the very 
first building whose interior was decorated 
with mirrors was a building in the city of Qaz-
vin in northwestern Iran, built in 965 lunar 
year, on the orders of Shah Tahmasb Safavi, 
the king of Iran at the time. 

Masterpieces 
During the reign of Shah Tahmasb, Qazvin 
was the capital city of Iran for a number of 
years, but when the capital was moved from 
Qazvin to Isfahan, the art of mirrorwork was 

extensively used to decorate royal palaces and 
mansions. 
Thus, many craftsmen used the technique of 
mirrorwork in Isfahan, which helped turn the 

city into the center of this art. 

Well-known French writer and traveler, 
Chardin, names more than 100 palaces in the 
city of Isfahan, the vast majority of which 
were beautifully and painstakingly decorated 
with mirrors. 

The most beautiful and famous of these palac-
es was “Ayeneh Khaneh” (Palace of Mirrors)-
-so called because a very large number of mir-
rors was used to decorate the interior of this 
palace. 

The palace had a very large veranda that faced 
the main entrance to the palace. All the col-
umns, walls and ceilings of the veranda and 
main reception hall were covered with small 
pieces of mirror. 

It is built on the bank of Zayandeh Roud river, 
which flows through Isfahan and the reflec-
tion of flowing water, trees and greenery in 
the mirrors of the palace walls and columns 
produces a magical and magnificent scene. 

The technique of mirrorwork has also been 
used extensively in Isfahan’s Chehel-Sotoun 
Palace. The palace was built after the Palace 
of Mirrors and full-length mirrors were fitted 
in the walls of this palace. 

Again, small pieces of mirror and colored glass 
were used to decorate the ceilings, walls, ve-
randa and the main reception hall (Mirror 
Hall) of Chehel-Sotoun Palace. 

The famous 18th-century Italian traveler and 
writer, Gemili Careri, has written in his trave-
logue: “I visited a palace in Azarbaĳan (north-
western Iran) and in the inner courtyard of 
the palace was a beautiful mirror hall. When 
the sun rose, the myriad pieces of mirror re-
flected the sunshine brilliantly, producing 
a dazzling display--the likes of which I had 
never seen “. 

Mechanism 
Before starting to decorate with mirrors, a de-
signer first designs on paper--then he transfers 
these designs onto walls, ceilings and columns 
using special needles. 

After that, pieces of mirror are glued, one by 
one, onto the surface of walls, ceilings, etc. 
This requires considerable skill and patience. 
Ideally, pieces of mirror should be about one 
millimeter thick. 

And there are two techniques for mirrorwork, 
namely flat and relief. 
The most common design used in mirrorwork 
is the so-called knot design. In the Qajar pe-
riod, full-sized mirrors were often glued to the 
walls and various designs, often portraits of 
individuals, were drawn or painted onto the 
mirrors. Then, craftsmen glued small pieces of 
glass onto the surface as the finishing touch. 

Often mirrorwork was used in conjunction 
with plasterwork to produce very beautiful 
internal decorations. 
In recent years, colored glass with floral pat-
terns has also been used in mirrorwork. 
Another combination is to use mirrorwork 
with woodwork or inlaid work. An excellent 
example of beautiful woodwork and mirror-
work can be seen in the Badgir Palace, which 
is part of the Golestan complex of palaces in 
Tehran, as well as the Naranjestan mansion in 
the city of Shiraz. 

Development 
The political and economic turmoil following 
the Safavid rule led to a decline in the art of 
mirrorwork throughout Iran. But during the 
reign of Karim Khan Zand, decoration with 
mirrors flourished once again, this time in the 
city of Shiraz, the capital city at the time. 

Many buildings and palaces featuring beau-
tiful mirrorwork were built in Shiraz during 
Karim Khan’s reign. 
In the Qajar period, too, the fondness of Qajar 
kings and wealthy individuals for ostentatious 
display and opulence led to a resurgence of 
the art. During the lunar 13th century, mir-
rorwork was used in the many rooms and 
reception halls of Shams-ol-Emareh Palace 
and Golestan Palace in Tehran, as well as at 
the mausoleums of the eighth Imam of Shiite 
Muslims, Imam Reza (AS) in Mashhad, and of 
Hazrat Abdol Azim in Shahr-e Rey in south 
Tehran. 
Each one of these is considered a masterpiece 
of decoration with mirrors. 
There are also fine examples of mirrorwork in 
the Marmar Palace (Marble Palace) in central 
Tehran, and various palaces in the Sa’dabad 
complex in north Tehran. 

In more recent years, the art of mirrorwork 
moved out of royal palaces, and became more 
commonplace, such that we see restaurants, 
supermarkets, shopping centers, hotels and 
even private homes using mirrorwork. This 
has given rise to innovations in the traditional 
art of mirrorwork.

Iranian Mirrorwork
For Sparkling Interiors






