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رستوران فرشاد 
سلف سرويس از دوشنبه تا جمعه از ساعت 11/30 تا 15/30 

فقط 5/50 پوند
   از اين هفته جمعه شنبه و يكشنبه موزيك زنده و رقص عربى

020 8998 9080 - 020 8998 8118
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS
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والنتاين يا والنتاين يا 
سپندار مذگان ؟سپندار مذگان ؟

نقش يهوديان در هنر 
و اقتصاد فرش ايران

سنت شكنى يك اسقف

سياست پدر و مادر دارد!

شارون استون در فيلم بهمن قبادى 

اين روز ها حتما شما هم اين گزاره ى رايج را شنيده ايد: ((سياست پدر و مادر ندارد)). گزاره اى كه خط بطالنى ست بر حقوق 
سياست  كه  اى  گزاره  ندارند.  خويش  اجتماعى  زندگى)  بگويم  بهتر  (يا  سرنوشت  تعيين  در  حقى  كه  مردمانى  اجتماعى  سياسى- 
ديپلماتيك  ديپلمات هاى اتو كشيده و آداب  را واقعيتى زشت و دهشتناك جلوه مى كند. واقعيتى كه در كت و شلوار هاى رسمى 

بورژوازى دولتى- صنعتى پديدار مى شود. بياييد نامش را ”سياست پشت پرده“ بگذاريم. 
اين روز ها حتما شما هم برخى متقدين سياسى را ديده ايد وقتى با آب و تاب از سير تا اتاق خواب سياستمداران و حتى خاورميانه 

را تصوير مى كند و البد چه مرد دانايى! 
و ما خيل تماشاگران بى جان اين نمايش پلشت هر روز در صف هاى طوالنى مان منتظر مى مانيم تا در صدر اخبار از انرژى اتمى، 
ديدار رهبران بلند پايه، نتايج انتخابات، اجالس سران و... چيزى دستگيرمان شود. هر چند از كيك زرد هم نصيبى مان نباشد اما باز 

نزديك انتخابات كه مى رسد بر سر و دست مى زنيم كه بدهيم يا ندهيم راى را. 
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كرده ولي در ويرايش
 آنها آزاد است
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سرآغاز

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار بر اسب 
بينيد.  نمى  تعظيم  حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده  هيچكس 
تصوير  هيچ  و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى 
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 
و  برهنه  تصوير  يك  حتى  جمشيد  تخت  سنگهاى 
چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان 

نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم.

كسى كه از عشق ...
خراميدن آرام زمستان در گذار لحظه ها ، همواره مرا به انديشيدن وا ميدارد .انديشيدن وصبور بودن در 
كشاكش جستن ويافتن وبه اختيار بر گزيدن .انديشه اى كه از وادى خيال آغاز ميشود با ورود به عالم 
عقل شكل ميگيرد ودر سرزمين دل ، در تمنا ونياز ماهيتى توامان با عشق را برمى گزيند .عشق........ سايهء 
رنگ پريده اى كه در تك تك ما  ،در تمام امروزهايى كه در فرداهايمان ديروز ناميده مى شوند ،آرزوى 
حضورش را داريم .تا دست كم از اين رهگذر در يكنواختى زندگى روزمره مان تنوعى پديد آيد وانطباق 
با برخى شرايط مالل آور آسان تر شود .....تا در فخر فروشى ميان اقتدار واحساس  ، بى هيچ هراسى 
از توبيخ بى مهرى، حضورمان را در شعور احساس كائنات ، يادآور شويم . در ساحت اين كالم پرمعنا 
آنچه مدام ذهن را به تكاپو وا ميدارد ، انديشه اى است تا بدانى كه ( عشق يك مزاح چند ماهه يا چند ساله 
نيست، عشق مختص هيچ روزى نيست ، عشق نيرويى است كه گر چه از بطن شوريدگى مى رويد ، اما 
قانون پذير است وباقى ، فارغ از رنگ ونژاد  - مليت و قوميت – دين و مذهب و تمامى قرارداد هايى كه 

براى خود قائل شده ايم . ...) 
فلك جز عشق محرابى ندارد        جهان بى خاك عشق آبى ندارد

كسى كز عشق خالى است، فرد است    گرش صد جان بود ،بى عشق مرده است
عباس نجفى 

نامه وارده
اين  انتشار  از  بسيار،  احترام  با  محترم:  سرپرست 
سنگين  مطالب  كه  خاصه  بردم  لذت  بسى  نامه  هفته 
اى  خواننده  هر  دل  در  جاى  سرعت  به  محتوا  پر  و 
نامه  هفته  اين  كه  دارم  بسيار  اميد  است.  نموده  باز 
به رشد سريع خود ادامه داده و با مطالب سنگين تر 
و پر محتواتر باعث دلگرمى و افتخار هر چه بيشتر 

ايرانيان گردد.
با اين وجود نقطه اى بود كه در چندين شماره تكرار 
و  عكس  كه  است  مطلبى  آن  و  گرديده  تكرار  باز  و 
مطلب آن ضميمه گشته و در مورد تصاوير حكاكى 
كه  است  تصويرى  مفهوم  و  معنى  و  جمشيد  تخت 

ارايه شده. 
به  متعلق  شده  حكاكى  تصوير  اين  گرامى،  سرور 
كتيبه  به  متعلق  بلكه  و  نيست  جمشيد  تخت  آثار 
داريوش در بيستون است. يعنى در مسير بين همدان 
كتيبه  اين  بيستون».  كوه  «باالى  در  كرمانشاه  و 
شده  نوشته  زبان  سه  به  هستيد  آگاه  كه  همانگونه 
كبير  داريوش  اعمال  و  خدمات  پيروزى،  از  و  است 
سخن مى گويد و داراى چندين تصوير حكاكى شده 
ارايه  شما  كه  است  تصويرى  اين  نيز  يكى  كه  است 
فرماييد  توجه  دقت  به  تصوير  اين  به  اگر  ايد.  داده 
برگردن  را  خود  پاى  داريوش  كه  شويد  مى  متوجه 
نشانگر  كه  است  نهاده  افتاده  او  پاى  زير  كه  فردى 
است.  دشمن  اسارت  و  دشمن  بر  داريوش  پيروزى 
صحنه مقابل او اسيران جنگى هستند كه دستهايشان 
از پشت بسته و از ناحيه گردن نيز به هم متصل گشته 
اند و به رديف در مقابل داريوش كبير ايستاده اند؛ با 
پشتى خم گشته و سرهاى فرود  آورده. تصويرى 
بدينگونه نشانگر يكى از پيروزيهاى داريوش برگ در 
مربوط  ديگر  نكته  اوست.  گوناگون  جنگهاى  از  يكى 
تراشيده  پيكره  صدها  بين  «در  جمله  به  گردد  مى 
تصوير  يك  حتى  جمشيد  تخته  سنگهاى  بر  شده 
برهنه و عريان وجود ندارد.» كورش كبير با فرهنگ 
كشورهاى مغلوب به آزادى برخورد نموده و آنان را 
در حفظ فرهنگشان آزاد مى گذاشت. براى مثال در 
بابل زنان از هر طبقه و حتى ملكه كشور مى بايست 
يك روز از عمر خود را در معبد ايشتار سپرى كنند 
كه  باشند  معبد  آن  زائران  سكسى  نياز  جوابگوى  و 
ايشتار  الهه  خود،  خداى  با  ديندار  پيوستگى  نشانگر 
بود و از لحاظ جامعه شناسى تاكيد بر برابرى و عدم 
مالكيت مطلق را نشان ميداد؛ اما در دوران داريوش 
كبير با رسميت يافتن كامل زرتشت گرايى در ايران، 
و  آريايى  خدايى  چند  فرهنگ  جاى  زرتشت  فرهنگ 
گرفت.  را  گذشته  اعصار  از  بازمانده  اديان  ديگر 
به  كه  است  پيامبرى  زرتشت  دانيد  مى  كه  همانطور 
«پيامبر ضد زن» مشهور است و از اين روى جامعه 
زنان ايران هيچگاه نه در دوران هخامنشيان، نه در 
نتوانست  ساسانيان  دوران  در  نه  و  پارتيان  دوران 
مرد  فرهنگ  و  زن  ضد  فرهنگ  اسارت  از  را  خود 
دوران  اواخر  در  كه  خاصه  بخشد  رهايى  ساالرى 
بود  گشته  افزون  زنان  بر  فشار  آنچنان  ساسانيان 
كه آزاديهاى محدودى كه اسالم براى زنان در زمينه 

مردان  نمودن  محدود  و  بردن  ارث  و  ثروت  تقسيم 
همانند  بود،  نموده  فراهم  همسر  چهار  داشتن  به 
جلوه  بهشتى  وسيع  باغ  سوى  به  بزرگ  اى  دروازه 
مى نمود و به اسالم نو بنياد ارزش و ارجحيت بسيار 
مى بخشيد و جاى اسالم را در دلها باز مى نمود و 
به  و  ساسانى  موبدان  و  سران  زده  شتاب  تبليغات 
سلطنت نشاندن ايراندخت و آذرميدخت نيز نتوانست 

مثمرثمر باشد.
بسيارى  هاى  پيكره  هخامنشيان  از  پيش  ايرانيان  از 
از زنان و مردان برهنه كشف گرديده است كه عمدتا 
در زمينه پرستش «بزرگ مادر» مى باشند كه باورى 
از  بسيارى  هاى  پيكره  نيز  و  است  بوده  جهانگيرا 

ديگر خدايان آريايى و پيش زرتشتى.
وجود تصاوير برهنه در طول تاريخ بشر هميشه و 
در هر فرهنگى موجود بوده است. با ظهور اديان خط 
ابراهيمى (يهودى، مسيحى و اسالم) و تاثير زرتشت 
گرايى بر آنان است كه ممنوعيت برهنگى حاكم مى 
شود و برهنگى زشت، گناه و توهين تلقى مى گردد 
يهودى،  تقدس  كتابهاى  ديدگاه  ضد  ديدگاهى  كه 
ديدگاههاى  از  برخاسته  و  است  اسالمى  و  مسيحى 
مغان زرتشتى. زيرا كه آدم و حوا نه بخاطر برهنگى 
و  گردند  مى  رانده  بهشت  از  پوشش  بخاطر  بلكه  و 
 :Legend كتاب  به  (بنا  محكوم.  زمينى  زندگى  به 
بهشت = آجى چاى ميدان = تبريز.) پوشش نه تنها 
و  احساس  و  فكر  پوشش  بلكه  و  است  بدن  پوشش 
عشق است؛ دوگانگيست؛ ضد صفا و ضد پاكى مى 
باشد. پنهان نمودن ذات است از خداوند بزرگ، ادعا 
نمودن بر خدايى است كه برهنه خلق نموده و برهنه 
عدم  و  بودن  باز  و  صفا  و  كرده  استوار  بهشت  در 
ولى  بوده؛  خواستار  را  دروغ  عدم  و  ساختن  پنهان 
گول  و  دادن  فريب  و  خدا  به  دروغ  نشانگر  پوشش 
از  حوا  و  آدم  كه  روست  اين  از  است.  خداوند  زدن 
بهشت رانده مى گردند و محكوم به حيات زمينى تا 
ان زمان كه دريابند بايد برهنه بود بايد عريان بود 
نه تنها در جسم و بلكه در روح نيز . زمان محكوميت 
كه  گيرد  پايان  زمانى  شايد  زمينى  حيات  بر  انسان 
باز همگان برهنه گردند و عريان بزيند و دريابند كه 
برهنگى است كه خواست خدايى و عامل بخشش و 
سعادت جاودان بشر خواهد بود. در فرهنگ استثمار 
كامل  استثمار  شيوه  موثرترين  و  ترين  ساده  گران 
ترين  ساده  و  است  كردن  حكومت  و  اندازى  تفرقه 
در  وسيع،  اى  جامعه  در  اندازى  تفرقه  موثرترين  و 
آغاز با جدايى اندازى بين زنان و مردان شروع مى 
و  پوشش  و  سكس  قراردادن  بهانه  مبناى  كه  شود 
دانستن  عيب  با  و  گردد  مى  استوار  سكسى  روابط 
روابط  و  برهنگى  و  سكس  معنويت  از  بودن  دور  و 
ميدان براى خودنمايى استثمارگران و به هم ريختن 
شود.  مى  آغاز  مردان  و  زنان  بين  انداختن  تفرقه  و 
كه در آينده همانند ديوارى ضخيم در مقابل هر ادعا 
و  گيرد  مى  قرار  زنان  و  مردان  طرف  از  حركتى  و 
و  فرهنگ  و  و كشور  جامعه  ماندن  عقب  آن  حاصل 
دانش و نابودى تدريجى و آرام و قدم به قدم تمدن و 
كشور به نفع دشمنان شرق و غرب و عرب و عجم.  

نام  محفوظ

 طراحى
وب سايت

020 8453 7350 
077 3311 3137
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سپندار مذگان جشن زمين و گرامى داشت عشق است كه 
هر دو در كنار هم معنا پيدا مى كردند. در اين روز زنان به 
شوهران خود با محبت هديه مى دادند. مردان نيز زنان و 
دختران را بر تخت شاهى نشانده، به آنها هديه داده و از 

آنها اطاعت مى كردند. 
وقتى به شروع و چگونگى وقوعش فكر مى كنم، بنظرم همه 
چيز گيج و پيچيده مى آيد! اما ظاهرا اين گيجى چندان هم 
عجيب ودور از انتظار نيست،چون عبارت ”ضربه فرهنگى“ 
را چنين تعريف كرده اند: ”تغييراتى در فرهنگ كه موجب به 

وجود آمدن گيجى، سردرگمى و هيجان مى شود.“ 
اين ضربه چنان نرم و آهسته بر پيكر ملت ما فرود آمد كه 

جز گيجى و بى هويتى پى آمد آن چيزى نبود!! 
با  را   Hello و   Hi كلمات  كه  ببينيد  را  زيادى  افراد  شايد 
لهجه غليظ American تلفظ مى كنند. اما تعداد افرادى كه 

از واژه درود استفاده مى كنند، بسيار نادرند!! 
 Good bye بيش از سپاسگزارم و Thanks همينطور كلمه
بسيار راحت تر از «بدرود» در دهان ها مى چرخد. ما حتى 

به اين هم بسنده نكرده ايم! 
اين روزها مردم برگزارى جشن ها و مناسبت هاى خارجى 

را نشانه تجدد، تمدن و تفاخر مى دانند. 
سفره هفت سين نمى چينند، اما در آراستن درخت كريسمس 

اهتمام مى ورزند! 
جشن شب يلدا كه به بهانه بلند شدن روز، براى شكرگزارى 
از بركات و نعمات خداوندى برگزار مى شده است را نمى 
شناسند، اما همراه و همزمان با بيگانگان روز شكرگزارى 

برپا مى كنند! 
همه چيز را در مورد Valentine و فلسفه نامگذاريش مى 
دانند، اما حتى اسم ”سپندار مذگان“ به گوششان نخورده 

است. 
مى  كه  فوريه)   14) ماه  بهمن   26 حوالى  ست  سالى  چند 
مغازه  بينيم.  مى  ها  خيابان  در  را  هيجان  و  هياهو  شود، 

هاى اجناس كادوئى لوكس و فانتزى غلغله مى شود. همه 
جا اسم Valentine به گوش مى خورد. از هر بچه مدرسه 
قرن  كه ”در  داند  مى  كنى  سوال  والنتاين  مورد  در  كه  اى 
امپراطورى  اوايل  با  شود  مى  مطابق  كه  ميالدى  سوم 
ساسانى در ايران، در روم باستان فرمانروايى بوده است 
بنام كلوديوس دوم. كلوديوس عقايد عجيبى داشته است از 
باشد.  مجرد  كه  جنگيد  خواهد  خوب  سربازى  اينكه  جمله 
از اين رو ازدواج را براى سربازان امپراطورى روم قدغن 
اندازه  به  وفرمانش  رحم  بى  قدرى  به  كند.كلوديوس  مى 
اى قاطع بود كه هيچ كس جرات كمك به ازدواج سربازان 

والنتيوس(والنتاين)،مخفيانه  نام  به  كشيشى  نداشت.اما  را 
مى  جارى  محبوبشان  دختران  با  را  رومى  سربازان  عقد 
و  شود  مى  خبردار  جريان  اين  از  دوم  كرد.كلوديوس 
دستور ميدهد كه والنتاين را به زندان بيندازند. والنتاين در 
به  كشيش  .سرانجام  ميشود  زندانبان  دختر  عاشق  زندان 
جرم جارى كردن عقد عشاق،با قلبى عاشق اعدام ميشود. 
بنابراين او را به عنوان فدايى وشهيد راه عشق مى دانند و 

از آن زمان نهاد و سمبلى ميشود براى عشق!“ 
سه  از  نه  باستان،  ايران  در  بداند  كه  است  كسى  كمتر  اما 
قرن پس از ميالد، كه از بيست قرن پيش از ميالد، روزى 

موسوم به روز عشق بوده است! 
جالب است بدانيد كه اين روز در تقويم جديد ايرانى دقيقا 
مصادف است با 29 بهمن، يعنى تنها 3 روز پس از والنتاين 
نام  مذگان“  ”اسفندار  يا  مذگان“  ”سپندار  روز  اين  فرنگى! 
”روز  عنوان  به  روز  اين  بزرگداشتن  فلسفه  است.  داشته 
عشق“ به اين صورت بوده است كه در ايران باستان هر 
ماه را سى روز حساب مى كردند و عالوه بر اينكه ماه ها 
اسم داشتند، هريك از روزهاى ماه نيز يك نام داشتند. به 
روز  دوم،  روز  مزدا“،  اهورا  ”روز  اول  روز  مثال  عنوان 
است،  خداوند  صفت  نخستين  كه  انديشه)  (سالمت،  بهمن 
روز سوم ارديبهشت يعنى ”بهترين راستى و پاكى“ كه باز 
از صفات خداوند است، روز چهارم شهريور يعنى ”شاهى 

و فرمانروايى آرمانى“ كه خاص خداوند است و روز پنجم 
است.  زمين  ملى  لقب  مذ  سپندار  است.  بوده  مذ“  ”سپندار 
يعنى گستراننده، مقدس، فروتن. زمين نماد عشق است چون 
با فروتنى، تواضع و گذشت به همه عشق مى ورزد. زشت 
و زيبا را به يك چشم مى نگرد و همه را چون مادرى در 
دامان پر مهر خود امان مى دهد. به همين دليل در فرهنگ 
باستان اسپندار مذگان را بعنوان نماد عشق مى پنداشتند. 
در هر ماه، يك بار، نام روز و ماه يكى مى شده است كه در 
همان روز كه نامش با نام ماه مقارن مى شد، جشنى ترتيب 
شانزدهمين  مثال  ماه.  و  روز  آن  نام  با  متناسب  دادند  مى 
”مهرگان“  مهر،  ماه  در  كه  داشت  نام  مهر  ماه،  هر  روز 
لقب مى گرفت. همين طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ يا 
اسفندار مذ نام داشت كه در ماه دوازدهم سال كه آن هم 

اسفندار مذ نام داشت، جشنى با همين عنوان مى گرفتند. 
سپندار مذگان جشن زمين و گرامى داشت عشق است كه 
هر دو در كنار هم معنا پيدا مى كردند. در اين روز زنان به 
شوهران خود با محبت هديه مى دادند. مردان نيز زنان و 
دختران را بر تخت شاهى نشانده، به آنها هديه داده و از 

آنها اطاعت مى كردند. 
با  اش  زندگى  كه  است  هايى  ملت  جمله  از  ايران  ملت 
مناسبت  به  است،  داشته  فراوانى  پيوند  شادمانى  و  جشن 
شادمانى  و  سرور  با  و  گرفتند  مى  جشن  گوناگون  هاى 
روزگار مى گذرانده اند. اين جشن ها نشان دهنده فرهنگ، 
نحوه زندگى، خلق و خوى، فلسفه حيات و كال جهان بينى 
ايرانيان باستان است. از آنجايى كه ما با فرهنگ باستانى 
خود ناآشناييم شكوه و زيبايى اين فرهنگ با ما بيگانه شده 
است. نقطه مقابل ملت ما آمريكاييها هستند كه به خود جهان 
زاويه  و  ديدگاه  از  تنها  را  دنيا  آنها  باشند.  مى  دچار  بينى 
خاص خود نگاه مى كنند. مردمانى كه چنين ديدگاهى دارند، 
متوجه نمى شوند كه ملت هاى ديگر شيوه هاى زندگى و 
فرهنگ هاى متفاوتى دارند. آمريكاييها بشدت قوم پرستند 
كه  باورند  اين  بر  آنها  دانند.  مى  جهان  محور  را  خود  و 
عادات، رسوم و ارزش هاى فرهنگى شان برتر از سايرين 
است. اين موضوع در بررسى عملكرد آنان بخوبى مشهود 
است. بعنوان مثال در حالى كه اين روزها مردم كشورهاى 
مختلف جهان معموال به سه، چهار زبان مسلط مى باشند، 
آمريكاييها تقريبا تنها به يك زبان حرف مى زنند. همچنين 
مصرانه در پى اشاعه دادن جشن ها و سنت هاى خاص 

فرهنگ خود هستند. 
در  شدن  مرعوب  و  ملل  ساير  فرهنگهاى  از  داشتن  اطالع 
مرعوب  جداست.با  كامال  مقوله  دو  ها،  فرهنگ  آن  برابر 
شدن در برابر فرهنگ و آداب و رسوم ديگران، بى اينكه 
ريشه در خاك، فرهنگ، مذهب و تاريخ ما داشته باشد، اگر 
هم به جايى برسيم، جايى ست كه ديگران پيش از ما رسيده 

و جا خوش كرده اند! 
فرهنگى  هويت  بايد  شود،  عقيم  تفكر  در  ملتى  اينكه  براى 
تاريخى را از او گرفت. فرهنگ مهم ترين عامل در حيات، 
رشد، بالندگى يا نابودى ملت ها است. هويت هر ملتى در 
از  تاريخ  در  كه  اقوامى  است.  شده  نهاده  ملت  آن  تاريخ 
جايگاه شامخى برخوردارند، كسانى هستند كه توانسته اند 
باستانى  اسطورههاى  و  فرهنگ  خود،  مؤثرترى  شيوه  به 
خود را معرفى كنند و حيات خود را تا ارتفاع يك افسانه باال 
است،  اهميت  حائز  آيندگان  و  معاصرين  براى  آنچه  برند. 
كشته  جنگ  در  كه  سربازانى  تعداد  و  ملت  يك  افراد  عدد 
شده اند نيست؛ بلكه ارزشى است كه آن ملت در زرادخانه 

فرهنگى بشريت دارد. 
از 26 بهمن  را  عشق  روز  كه  باشد  نشده  دير  هنوز  شايد 
(Valentine) به 29 بهمن (سپندار مذگان ايرانيان باستان) 

منتقل كنيم. 

والنتاين يا سپندار مذگان ؟     ليدا آيالر
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

باد هاى ُكفر در حال وزيدن است.
چشم جامعه اسالمى و مركز اسالمى روشن كه اخيرا خبر رسيده در 
رستوران وزينه ى (سين) كه نمود مقتدر اسالم در سرزمين كفر بود، 
مبادرت به انجام اعمالى شده كه دل هر مسلمان و مومنى را به درد 
اين  از  حاكى  ها  شنيده  است.  بعيد  ايشان  از   ... باهللا  العياذ  آورد.  مى 
است كه چندى پيش در رستوران ياد شده يك شيشه مسكرات از نوع 
شامپاين فرد اعال باز شده و به مصرف رسيده. اى داد بيداد ... امروز 
بخورند  هم  تخمه  سينما،  بروند  ميخواهند  فردا  ميكنند،  باز  شامپاين 
حتما! انشااهللا كه در آن دنيا به جاى آن زهرمارى ها سرب گداخته در 

حلقومتان خواهند ريخت. .... 

دل و قلوه
شبهاى رستوران بهشت هم بد نميشوند. هم با خانوم بچه ها تشريف 
ميبريد دور هم كانون گرم خانواده رو هر چه مستحكم تر ميكنيد، هم 
دلى از عزا در مياوريد و سهم دو ماه بعدى تان را هم ميخوريد، هم 
چشمتان به جمال هنرمندان تراز اول سينماى كشورمون هم روشن 
ميشه. خالصه كه يه موقع رفتين ديدين على نصيريانى، حسين يارى 
اى، گلشيفته فراهانى اى    ، جانى دپى، جك نيكلسونى نشستن اون 

گوشه دارن دل ميدن قلوه ميگيرن ابدا شك نكنيد. درست ديدين.

كالهبرداران شريف
ريختن   HENDON تو  عده  يه  پيش  مدت  يه  اينكه  هم  آخر  دست 
ك-الف  رو تا ميخورد زدن كه چيه چيه، اين كالهبرداره! مردمو ميگيره 
كه  كالهبرداره  برادر  خب  ميبره!  ميكنه  بازى  قمار  باهاشون  زور  به 
كالهبرداره! مگه كالهبردار زن و بچه نداره؟ شغله ديگه ! يكى دكتره، 
يكى تاجر فرشه، يكى هم كالهبرداره! هر چى طرف گفته بابا من كاله 
اصال  طرف  شده  معلوم  آخرشم  ميكنن؟  گوش  مگه   ... نيستم  بردار 
هيچوقت دروغ نميگه غير از مواقعى كه بد مسته. مست هم نميشه مگر 
مواقعى كه تو قمار ببازه. البته قمار هم بازى نميكنه، فقط مواقعى كه 

از دزدى شب قبلش چيزى گيرش اومده باشه. 

با ما هم بله ؟
تشريف  ما  گل  سردبير  كه  شديم  مطلع  اخيرا  كه  عارضم  خدمتتون 
بردن تعمير گاه ماشينشونو بدن تعمير. تا اينجا مشكلى نيست. منتها 
تعمير  ماشينو  كه  دسته  يه  هستند.  دسته  دو  ماشين  هاى  تعميركار 
ميكنن پول ميگيرن. دسته دوم ماشينو تعمير نميكنن و پول ميگيرن. 
خالصه  ميگيرن.  پول  اصوال  ها  كار  تعمير  ديگه  شديد  متوجه  پس 
تعمير كار قضيه ما هم از دسته دوم بوده. سردبير كم سواد ما هم 
كه از وجود دسته دوم اطالع نداشته خواسته پول نده! خالصه كار به 
عرض و عريضه كشى كشيده و تعمير كاره رفته آجان آورده. حاال به 
آجانه چى گفته اينجاشو نفهميديم. احتماال گفته آقا من ماشين ايشونو 
تعمير نكردم، اين پول منو نميده. آجان هم گفته مگه تو از دسته دومى؟ 
كشيده.  خجالت  كلى  ما  سردبير  خالصه  چى؟!  پس  گفته  كاره  تعمير 
بعدش هم با پا در ميونى ريش سفيداى لندن قرار شده حسابشو بده، 
دسته  كار  تعمير  چون  گاراژ.  گوشه  بندازه  ماشينشم  بگيره،  حالليت 

اولى پيدا نميشه.
صفحه

اين روز ها مراسم صفحه گذارون پشت سر همديگر هم شديدا رواج 
پيدا كرده. اين به اون ميگه باال چشت ابروئه، اون به اين ميگه دماغت 
كجه، اونيكى ميگه فالن روزنامه اله، اينكى ميگه بهمان هفته نامه بله. 
خالصه كه على الظاهر عده اى چش ندارن موفقيت رفقاشونو ببينن. 
البته هميشه همينجورى بوده. تو تاريخ هم شما دقت كنيد شخصيت 
بودن.  ها  بديد  نديد  هاى  دارت  سيبل  اينطورى  هميشه  بزرگ  هاى 
اى  لكه  هم  سال  هزار  چيزا  اين  با  كه  پاكه  چنان  ما  دامن  كه  الحمدهللا 

اندازه يه ده شاهى هم روش نميفته. حاال هر كى هر چى ميخواد بگه.
محرمانه

آقاى سردبير، لطفا يه بسته كاغذ A4 با يه بسته پاكت نامه و 150 تا 
تمبر ديگه هم بخرين واسم بفرستين، قبلى ها تموم شدن. ضمنا دستم 
هم خسته شد از بس نامه نوشتم، خبر دادم واسه روزنامه خودمون. 
اين حساب مارو هم تسويه كنيد بچه شير خشك ميخواد. از ماه ديگه 
يه  نيستم.  من  وگرنه  ما.  حقوق  رو  بذارى  شاهى  سه  صنار  بايد  هم 

موقع حواستون پرت نشه اينم الى بقيه خبر ها چاپ كنيد ها ...

جهان از نگاه رسانه ها

پسر 9ساله، ناجي جان مادر 

 
اينديپندنت؛ از يك پسر 9ساله به خاطر شجاعتي كه به خرج داد و 
توانست خودروي مادرش را در ساعت پرتردد خيابان ها به سالمت 
در  پسر  اين  مادر  آمد.  عمل  به  قدرداني  برساند  خيابان  گوشه  به 
هوش  از  ناگهان  ساعت  در  مايل  سرعت 70  با  خودرو  راندن  حال 
رفت و پسرش كنترل اتومبيل را به جاي او در دست گرفت.جاناتان 
اندرسون پس از آنكه دريافت فريادهاي او مادرش را به هوش نمي 
آورد فرمان خودرو را به دست گرفت و ماشين را پس از زدن فالشر 
به سمت كنار خيابان رساند. خودرو اين مادر و پسر پس از برخورد 
با درختاني كه در كنار جاده كاشته شده بودند، متوقف شد.جاناتان 
با وجود سن كم بسيار خوب عمل كرد و براي كاهش سرعت اتومبيل 
از ترمزدستي استفاده و بالفاصله چراغ هاي راهنما را روشن كرد 
تا توجه بقيه خودرو ها را به وضعيتي كه پيش آمده بود، جلب كند.

ماموران اورژانس پس از متوجه شدن داستان از او قدرداني به عمل 
آوردند زيرا او با تسلط بر اعصاب و نشان دادن عكس العمل به موقع 
موفق شد از فاجعه يي بزرگ جلوگيري كند.مادر 34ساله اين پسر 
مي گويد؛ «پسر من يك قهرمان كوچك است. تنها چيزي كه من از اين 
ماجرا به ياد دارم اين است كه در حال بردن پسرم به مدرسه بودم. 
من هنگام رانندگي ناگهان از هوش رفتم و وقتي به هوش آمدم ديدم 

به دست و پايم وسايل پزشكي وصل شده است.

 زماني كه پرستاران در حال انتقال دادن من به بيمارستان بودند در 
داخل آمبوالنس معجزه يي را كه رخ داده بود برايم تعريف كردند. 
آنها از هوش و ذكاوت پسرم حسابي تعريف كردند. من هميشه به 
جاناتان افتخار مي كردم و حاال او را يك قهرمان كوچك مي دانم.» 
مادر او گفت؛ «پسر من بي نهايت باهوش است و به خاطر ابتال به 
او  به  خواست  مي  من  از  همواره  او  دارد.  فني  بسيار  ذهن  اوتيسم 
درك  او  كه  داده  نشان  او  موقع  به  العمل  عكس  بدهم.  ياد  رانندگي 
خوبي از ماشين و نحوه عملكرد آن دارد. خدا واقعًا با دادن اين پسر 
در حق من لطف بزرگي كرده است.»جاناتان گفت؛ «مادرم ناگهان از 
هوش رفت و من هم بالفاصله ترمز دستي را باال كشيدم و چراغ هاي 
راهنما را زدم. خودرو به آرامي متوقف شد و تنها آينه ماشين آسيب 
ديد. البته من كمي ترسيده بودم زيرا در گذشته هيچ گاه با ماشين 

رانندگي نكرده بودم.» 

روايت تاريخ با كميك استريپ 
 

از  رنگين  تصويري  توانند  مي  حاال  آلماني  آموزان  دانش  گاردين؛ 
تاريك ترين بخش تاريخ قرن بيستم يعني دوران نازي ها به دست 
بياورند. جوليا فرانز عضو انجمن آن فرانك گفت؛ «با تصوير كردن 
وقايع به صورت مصور كودكان راحت تر مي توانند با وقايع تاريخي 
ارتباط برقرار كنند. نسل نوجوان آلمان با گذشته خود بيگانه شده و 
اكثر آنها اطالعات كمي در مورد رايش سوم دارند. به عالوه مطالب 
گفته شده به آنها اغلب با افسانه، تعصب و سوءبرداشت آميخته شده 
است.»بنياد آن فرانك در تالش است توجه عمومي را نسبت به مساله 
نازيسم جلب كند براي همين هم كتاب داستان مصوري را در مدارس 
برلين پخش كرده است تا از طريق آن كودكان بين 13 تا 15 سال 
با داستان نازيسم آشنا شوند. در صورت موفقيت اين كتاب تعداد 
بيشتري از آن به چاپ خواهد رسيد و در مدارس پخش خواهد شد. 

هاي  جاسوس  دستگيري 
چيني شاتل امريكايي 

 
جداگانه  امنيتي  و  اطالعاتي  پرونده  دو  در  امريكا  الملل؛  بين  گروه 
مجموعًا چهار نفر را به اتهام جاسوسي و انتقال اطالعات محرمانه 
پرونده  دو  اين  از  يكي  در  كرد.  دستگير  چين  به  فضايي  و  نظامي 
يك مهندس سابق شركت هواپيماسازي بوئينگ متهم است جزئياتي 
در  امريكا  فضايي  هاي  برنامه  ساير  و  فضايي  هاي  شاتل  درباره 
اختيار چيني ها گذاشته است. در پرونده ديگر نيز دو مرد و يك زن 
متهم هستند كه اسناد وزارت دفاع امريكا در مورد تايوان را به چين 
متهم  چهار  از  يكي  ساله  چونگ 72  گرگ  دونگفان  اند.  كرده  منتقل 
اظهارات  و  توطئه  اقتصادي،  جاسوسي  فقره  هشت  به  اول  پرونده 
كذب به ماموران اف بي آي متهم شده است. او كه يك چيني تبار تبعه 

امريكاست حدود 30 سال در صنايع فضايي امريكا و به خصوص 
بوده  كار  مشغول  بوئينگ  شركت  و  اينترنشنال  راكويل  شركت  در 
است. چونگ در سال 2002 بازنشسته شد اما تا سال 2006 به طور 

قراردادي با بوئينگ همكاري مي كرد. 

دولت ژاپن ، سرباز آمريكايى را محكوم كرد
دولت ژاپن اقدام تفنگدار آمريكايى در هتك حرمت دختر دانش آموز 
ژاپنى را محكوم كرد. ماساهيكو كومورا وزير امور خارجه ژاپن با 
اوكيناوا  در  آموز  دانش  دختر  يك  حرمت  هتك  خواندن  بار  تأسف 
آمريكا  خارجه  امور  وزارت  از  ژاپن  خارجه  امور  وزارت  گفت: 
در  مشابه  حوادث  دوباره  وقوع  از  جلوگيرى  براى  است  خواسته 

اجراى مقررات خود سختگيرانه تر عمل كند. 

حالت فوق العاده در يكى از چاه 
هاى نفت انگليس

در پى اعالم وضع امنيتى فوق العاده در يكى از چاه هاى نفتى انگليس 
در درياى شمال، 14 بالگرد به منطقه اعزام شدند. اين بالگرد ها براى 
تخليه كاركنان اين دو سكوى حفر نفت اعزام شدند. قرار است تيم 

هاى خنثى سازى بمب نيز به سكوهاى نفت اعزام شوند. 

هشدار چاوز درباره قطع فروش نفت به آمريكا
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال، تهديد كرده كه اگر آمريكا به آن 
چه او جنگ اقتصادى عليه كشورش مى خواند ادامه دهد، وى فروش 
اقتصادى»  چاوز «جنگ  گفته  به  كرد.  خواهد  قطع  را  آمريكا  به  نفت 
-Exxon Mo) آمريكا شامل اقدام اخير شركت نفتى اكسان موبيل

bil) براى مسدود كردن دارايى هاى ونزوئال در خارج از اين كشور 
است. 
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ناخنك
نقش سوت در زندگي بشر

در  نيايند،  هم  چشم  به  شايد اصًال  كه  چيزهاي كوچكي  مواقع  از  بعضي 
دارند.  سرنوشت ساز  و  مستقيم  تأثير  ايراني  بشر  ويژه  به  بشر،  زندگي 
يكي از اين چيزهاي به چشم نيامدني، سوت است! حتمًا فكر مي كنيد كه 
مخم تاب برداشته، من هم منكر آن نيستم، چون از دست اين موجود دوپا 
كه گاهي نام دوست را هم يدك مي كشد، آن قدر ضربه به سر و كمرم وارد 
شده كه مخ و كمرم هردو تاب برداشته اند! اما چيزي كه مي خواهم بگويم 

ربطي به تابش مخ ندارد.
اگر مثل صاحب ناخنك، به اطراف خود براي پيدا كردن سوژه خوب نگاه 
كنيد، حرف هاي مرا باور خواهيد كرد، حتي اگر چرت و پرت به نظر بيايد. 
به نظر من چرت و پرت ها، شنيدني تر و باوركردني تر هستند. دليلش اين 
مي شنويم  را  قول ها  و  حرف ها  اين  از  بار  هزاران  روزانه     ما  كه  است 
و با اينكه مي دانيم حقيقت ندارد،  آن را باور مي كنيم، چون چاره ديگري 

نداريم!
براي اينكه به كاربرد سوت در زندگي بشر پي ببريد به چند نمونه از آن 
اشاره مي كنم. سوت گرچه در زندگي تمام موجودات دنيا از دوپا گرفته 
تا هزارپا تأثير دارد، اما چون راقم ناخنك كه من باشم، اصًال اجنبي پرست 

نيستم، بخش خارجي آن را كنار مي گذارم! 
سوت كشيدن

دست  به  شده  كالسكه  نوع  يك  به  تبديل  حاال  كه  را  زنبيل  شما  عيال   1-
شما مي دهد. اول امتناع مي كنيد، اما يك تشر يا كرشمه وي شما را وادار 
مي كند به حركت درآييد. در كوچه اول كمي خجالت مي كشيد، چون همه به 
ويژه دوستان سابقتان شما را به چشم يك كدبانو نگاه كرده و گاهي براي 
و  مي شود  عادي  موضوع  اين  شما  براي  كم كم  اما  مي كشند!  سوت  شما 
صورت لبويي شما به رنگ زردآلو درمي آيد. وقتي كه به بازار روز محله 
مي رسيد، با ديدن قيمت هاي باورنكردني، مختان پي در پي سوت مي كشد. 
دهانتان هم براي اينكه با مختان همدردي كند، چند بار شما را وادار به 
سوت كشيدن مي كند. همان طور كه در آغاز گفتم سوت در زندگي تمام 
موجودات دنيا نقش مهمي دارد، اما در خارج به علت تعادل در بازار خريد، 
هيچ وقت آنان مثل ما با ديدن قيمت ها مخ و دهانشان سوت نمي كشد. اين 

يكي از تفاوت هاي آشكار نقش سوت در زندگي ما و اجنبي هاست!
-2 در سينما نشسته ايد، ناگهان نمايش فيلم قطع مي شود. از گوشه و كنار 
سالن صداي انواع سوت شنيده مي شود. آپاراتچي كه محل كار خود را 
ترك كرده، سريعًا به آپاراتخانه بر مي گردد و ايراد را برطرف مي كند. اين 
سوت حكم زنگ اخبار را براي آپاراتچي دارد. جالب توجه اينكه كاربرد 
اين  چون  نشسته ايد،  سينما  سالن  همان  در  است.  مفيد  بسيار  سوت  اين 
آنجا  خنك  و  تاريك  فضاي  در  است.  كسالت آور  فيلم ها  ديگر  مانند  فيلم 
به خوابي عميق فرو مي رويد. ناگهان صداي سوت، خواب شما را آشفته 
مي كند، بلندشده و نگاهي به پرده مي اندازيد. نمايش فيلم ادامه دارد. در 
پرده  روي  عده اي  عالقه  مورد  هنرپيشه  كه  مي شويد  متوجه  لحظه  آن 
ظاهر شده است. هنوز چشمانتان گرم نشده كه دوباره صداي سوت بلند 
مي شود، اين بار با يك چشم به پرده نگاه مي كنيد. حدس مي زنيد كه سوت  
خوششان  وي  از  عده اي  كه  است  بازيگري  حضور  خاطر  به  كشيدن ها 

نمي آيد.
مابهتران  از  چندتا  مي كنيد.  نگاه  ديوار  و  در  به  قدم زنان  خيابان  در   3-
بي اراده  دهانتان  بخواهيد،  اينكه  بدون  شما  مي شوند.  ظاهر  شما  مقابل 
شروع به سوت كشيدن مي كند. صاحب ناخنك چون شرم حضور دارد، 

در اين گونه مواقع در دلش سوت مي كشد!
-4 قصد داريد تا از خلوتي چهارراه استفاده بهينه كرده و چراغ قرمز را 
رد كنيد. شيطان سرانجام خفت شما را مي گيرد. از چهارراه عبور مي كنيد. 
سرجايتان  را  شما  پليس  افسر  سوت  صداي  كه  نگذشته ايد  كامل  هنوز 
غلطي  عجب  شيطان،  بر  لعنت  مي گوييد:  شما  اينجا  در  مي كند.  ميخكوب 

كردم!
سوت كردن

-1 در اداره با تمام وجود كه حاصل وجدان كاري شماست، بدون اينكه 
به وقت و اطراف خود توجه داشته باشيد، مثل يك بچه خوب و سر به 
سربرج  حقوق  به  باشيد   ... من  مثل  اگر  هستيد.  خود  كار  سرگرم  زير 
رسيده  دوران  به  تازه  رييس  كله  و  سر  لحظه  اين  در  نمي كنيد.  فكر  هم 
پيدا مي شود. او از شما خواسته خارج از قانوني دارد. چون مثل صاحب 
ناخنك رگ داريد،  مقابل خواسته او مي ايستيد. رييس لهجه دار كه شما را 
داراي وجدان كاري مي بيند، در يك چشم به هم زدن شما را به نقطه اي بد 
آب و هوا سوت مي كند، چشمتان كور، مي خواستيد وجدان كاري نداشته 

باشيد!
-2 يك روز تعطيل در گرماي بعدازظهر و البته بعد از صرف آبگوشت، 
فارغ از كار اداره در حال قيلوله هستيد، ناگهان بچه ها توپ خود را به خانه 
درست  و  مي شكند  را  اتاق  شيشه  سوت كشان  توپ  مي كنند.  سوت  شما 

روي دماغ مرتفع شما مي نشيند! اين صحنه بدون شرح است.
مي كنيد!  كات  مرا  شما  واال  كنم  كات  را  مطلب  تا  هستم  مجبور  هم  باز 
اميدوارم خداوند مرا به خاطر زدن بعضي از حرف ها ببخشد، اگر نبخشد 
حتمًا به يكي از نقاط بد آب و هواي جهنم سوت خواهم شد، هرچند كه 
توجه  قابل  بود!  نخواهد  خبري  پارتي بازي  از  آنجا  در  ولي  هستم،  سيد 

برخي از مديران!
آموزش و تعمير كامپيوتر در محل 07908898896

دستگيرى فرمانده ارشد طالبان 
در پاكستان

كشور  اين  امنيتى  نيروهاى  گفت  پاكستان  پليس  مقام  يك 
در  را  طالبان  گروه  ارشد  فرماندهان  از  يكى  داداهللا  مالمنصور 
جنوب شرقى پاكستان دستگير كردند. منصور داداهللا برادر مال 
جنوب  در   2007 سال  مه  ماه  در  كه  است  طالبان  رهبر  داداهللا 

شرقى افغانستان كشته شد. 

بدبينى به پاكستانى ها
  بيش از دو هفته پيش پليس اسپانيا با حمله به محافل پاكستانى 
ها 10 مظنون تروريستى را بازداشت كرد و مقام هاى امنيتى اين 
كشور هشدار دادند كه اين افراد درصدد بمب گذارى در پاريس، 
لندن، ليسبون و فرانكفورت بودند. پس از گذشت اين مدت هيچ 
ثابت  را  آنان  عليه  اتهامات  كه  افراد  اين  هاى  طرح  از  سرنخى 
كند به دست نيامده و رهبران محافل پاكستانى در اسپانيا مى 
گويند كه رفتار بدى با آنها شده و در حق آنان بى انصافى شده 
پاكستان  به  اروپا  نويسد  مى  تايمز  آنجلس  لس  است.روزنامه 
بدبين شده است و علت آن ارتباطات برخى مظنونان با رهبران 
افراطى وزيرستان پاكستان است. در شش ماه گذشته دانمارك 
و آلمان نيز چنين مظنونانى را دستگير كرده اند و مدعى شده 
اند كه القاعده نيروهاى خود را بيشتر از ميان پاكستانى ها جمع 
مى كند و اروپا بايد مراقب رشد آن باشد. از آنجايى كه انگليس 
كنترل بر اهالى جنوب آسيا را شديدتر كرده مهاجران اين مناطق 
روند. مى  اروپا  كشورهاى  ساير  سوى  به  و  خارج  بريتانيا  از 

آنان مى گويند كه براى كار به اين كشورها مى روند اما به آنان 
اتهامات تروريستى مى زنند و اطالعات نادرست سازما ن هاى 
جاسوسى و بى اعتنايى مقامات دولتى به فرهنگ هاى آنان نيز 
سبب شده تا سطح بدبينى ها افزايش يابد. ترور بى نظير بوتو 
و احتمال دست داشتن بيت اهللا محسود در قتل وى جزو عوامل 
ديگر مؤثر در تشديد اين سوءظن است. زيرا گفته مى شود كه 

برخى از دستگيرشدگان به قبيله وى نزديك هستند. 
 

قتل مرموز آتش 
نشان ايراني در 

جنوب سوئد 
 

مالمو  شهر  مركز  در  گلوله  شليك  با  ايراني  نشان  آتش  يك   
بزرگ  شهر  سومين  كه  مالمو  شهر  رسيد.پليس  قتل  به  سوئد 
است  واقع  كشور  اين  جنوب  در  و  شود  مي  محسوب  سوئد 
 24 ايراني  اين  قتل  عامالن  شناسايي  براي  تحقيقات  حالي  در 
مسلحانه  جنايت  اين  از  سرنخي  هيچ  اما  است  شده  آغاز  ساله 
وجود ندارد.نيمه شب جمعه اول فوريه - 12 بهمن ماه- مردي 
خيابان  از  عبور  حال  در  خود  خودروي  بر  سوار  كه  سوئدي 
«النت ماناگاتان» بود پيكر غرق در خون جواني را مشاهده كرد 
كه گوشه پياده رو رها شده بود. او به سرعت از اتومبيل پياده 
شد  متوجه  مصدوم  جوان  حياتي  عالئم  كنترل  از  پس  و  شد 
به  سرعت  به  را  مرد  اين  خاطر  همين  به  است  زنده  هنوز  وي 
تا  شد  سبب  مصدوم  جوان  شديد  رساند.خونريزي  بيمارستان 
كوشش هاي صورت گرفته براي نجات جان وي از سوي تيم 
اورژانس بيمارستان نتيجه يي در پي نداشته باشد و سرانجام 
خبر فوت مردناشناس به پليس محلي اعالم شد. ماموران پس از 
حضور در بيمارستان متوجه شدند اين مرد در پي اصابت دو 
يا سه گلوله جان باخته است و مدارك هويتي اش نشان مي دهد 
جواني 24 ساله و ايراني است. كارآگاهان جنايي با بازجويي از 
مردي كه نويد - مقتول - را به بيمارستان منتقل كرده بود تالش 
كردند سرنخي از اين جنايت به دست آورند، اما راننده سوئدي 
هيچ  رسيده  ماناگاتان»  خيابان «النت  به  كه  هنگامي  كرد  اعالم 

كس به غير از جوان ايراني را نديده است.كارآگاهان در ادامه 
به محل وقوع جنايت رفتند و با مسدود كردن خيابان در صدد 
برآمدند با نمونه برداري دقيق، قطعه هايي از اين پازل جنايي 
پليس  عايد  سرنخي  نيز  مرحله  اين  در  اما  گيرند  اختيار  در  را 
نشد.در مرحله بعدي تحقيق درباره زندگي خصوصي نويد در 

دستور كار پليس جنايي 
و  گرفت  قرار  مالمو 
در  مقتول  شد  مشخص 
از  تولدش  ماه  هشتمين 
سوي خانواده خود و از 
سوئد  به  قانوني  طريق 
بيشتر  و  كرده  مهاجرت 
دوران زندگي اش را در 
شهر مالمو سپري كرده 
است. اين جوان ايراني 5 
سال قبل ازدواج كرده و 
اكنون صاحب يك دختر 
4 ساله است و زمان قتل 
دوره  گذراندن  حال  در 

آموزش در رشته امداد آتش نشاني بوده تا بتواند كارش را در 
اين سازمان به صورت رسمي آغاز كند.پليس در ادامه يك فقره 
سابقه كيفري نيز در پرونده نويد كشف كرد اما از آنجا كه جرم 
وي از جرائم كم اهميت محسوب مي شد به اين نتيجه رسيد كه 
ارتباطي بين اين پرونده و قتل جوان ايراني وجود ندارد.در حالي 
كه تمامي ترفندهاي پليس براي پيدا كردن مسير درست تحقيقات 
بررسي  به  كارآگاهان  بود،  مانده  حاصل  بي  زمينه  اين  در 
فرضيه هاي موجود پيرامون قتل نويد پرداختند و احتمال دادند 
مرد ايراني در تاريكي و خلوتي خيابان قرباني ولگردان سارق 
اين  اثبات  براي  اما  است  رسيده  قتل  به  آنان  سوي  از  و  شده 
فرضيه بايد مشخص مي شد كه وسيله يي باارزش يا پول نقد 
از مقتول ربوده شده است يا خير. كارآگاهان براي پي بردن به 
اين موضوع تصميم گرفتند به بازجويي از خانواده آتش نشان 
جوان بپردازند. در اين مرحله پدر نويد اظهاراتي را مطرح كرد 
كه بر فرضيه قتل بي برنامه و اتفاقي خط بطالن كشيد. رحيم - 
پدر مقتول- به پليس گفت؛ از چندي قبل مردي كه نمي دانم كه 
بود مرتب پسرم را تهديد مي كرد. او هر روز با تلفن نويد تماس 
مي گرفت و مي گفت روزي وي را خواهد كشت.اوايل پسرم به 
و  حاد  مساله  تدريج  به  اينكه  تا  كرد  نمي  توجهي  تهديدها  اين 
جدي شد و اكنون نيز احتمال مي دهم قتل توسط همان شخص 
به وقوع پيوسته باشد.پس از اين اظهارات پدر نويد، دور تازه يي 
از بررسي ها براي شناسايي تهديد كننده اين مرد ايراني آغاز 
شد اما اين مرحله از تحقيقات نيز با موفقيت توام نشد تا راز قتل 
جوان 24 ساله سر به مهر باقي بماند.«الرش كارستن» يكي از 
مسووالن پليس شهر مالمو، در آخرين اظهارنظر رسمي درباره 
اين پرونده گفت؛ پليس در جست وجوي يافتن شاهدي براي اين 
قتل است اما هنوز موفقيتي در اين زمينه به دست نيامده است و 
تالش ها براي پيدا كردن قاتل يا قاتالن جوان ايراني تبار روي 

دوستان وي متمركز شده است. 

جنايت فجيع در ژاپن
مرد ژاپنى پس از قتل فجيع مادر و همسرش و قطعه قطعه كردن 
دست هاى پسرش خودكشى كرد.اين جنايت زمانى كشف شد 
درهاى  زير  از  كه  شد  خونى  جوى  متوجه  عابران  از  يكى  كه 
بسته فروشگاه ماشين آالت صنعتى جارى بود.پس از حضور 
ساله،  مرد 52  «ساساكى»  شد  مشخص  جنايت  محل  در  پليس 
است. رسانده  قتل  به  را  اش  ساله  مادر 58  و  ساله  همسر 49 

و  كرده  قطعه  قطعه  را  اش  ساله  پسر 15  هاى  دست  سپس  او 
از  قبل  يافته  نجات  بود.پسر  داده  پايان  خود  زندگى  به  هم  بعد 
سنگدل  و  جنايتكار  «پدرم  گفت:  پليس  به  شود  بيهوش  كه  اين 
است.»در يادداشتى كه از قاتل پيدا شده نوشته شده: «من فقط 
مى خواستم از مادرم مراقبت كنم. من نمى توانستم از خانواده 

ام مراقبت كنم.»
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سنت شكنى يك اسقف
پيشگام  انگليس  كليساى  اعظم  اسقف  ويليامز  روآن  پروفسور  گذشته  هفته 
آن  مسلمانان  براى  اسالمى  قوانين  اجراى  ضرورت  نام  به  مهمى  بحث  طرح 

پيشنهاد  شد.  كشور 
چهره  اين  سابقه  بى 
موجى  سرشناس 
مجادله  و  بحث  از 
و  انگليس  در  را 
غربى  محافل  ساير 
كشيش   . برانگيخت 
نظريه  در  ويليامز 
اين  اجراى  خود 
اجتناب  را  قوانين 
ناپذير خواند و آن را 
انسجام  براى  عاملى 
بريتانيا  جامعه 

دانست. 
 77 رهبر  اظهارات 
مسيحى  ميليون 
چه  اگر  انگليكن 
مسائل  از  بخشى 
نظير  بنيادين 
ادغام  و  همزيستى 
مسلمانان در جامعه 
زنده  را  كشور  اين 

سياستمداران  برخى  همراه  به  كليسا  اين  مخالف  مسيحيان  طيف  اما  كرده 
متعصب به جبهه گيرى عليه اين رهبر مسيحى و تخطئه انديشه او پرداختند. 

جستند.  توسل  نيز  دستاويزها  و  داليل  اى  پاره  به  راه  اين  در  مخالفان  جبهه 
براى مثال آنها عدم همگونى و همخوانى پاره اى قوانين اسالمى با ارزش هاى 
دينى و اجتماعى بريتانيا را عامل اصطكاك ميان دو گروه مذهبى و شكاف در 
ميان جامعه كشور خواندند. اما ويليامز و همفكرانش پاسخى روشن براى اين 
ادعا داشتند. ايجاد يك سيستم اسالمى براى مسلمانان بريتانيا در كنار ساير 
سيستم هاى دينى نمى تواند لزومًا سبب فروپاشى جامعه اى تكثر گرا و البته 
سكوالر مانند بريتانيا شود. همچنان كه يهوديان ارتدوكس در كنار مسيحيان 
بريتانيا از دادگاه هاى ويژه خود براى حل و فصل برخى مسائل برخوردارند و 
اظهارات اسقف كانتربرى دقيقًا بر همين محور متمركز بوده و توصيه كرده كه 
براى پرداختن به مسائل داخلى و شخصى مسلمانان از قوانين شريعت اسالمى 
بهره گرفته شود. اكنون پروفسور ويليامز بعد از مواجه با موج فشار و جنجال 
سياسى و پس از چهار روز سكوت درخواست برخى اعضاى مجمع عمومى 
كليساى انگليكن براى بركنارى اش را نپذيرفت ، همچنان با دفاع از اظهاراتش به 

بيان روشن تر ديدگاه هايش پرداخته است.
ساخت.  نگران  را  استريت  داونينگ  خانه 10  حتى  سراسقف  اين  تاريخى  رأى 
گوردون براون نخست وزير بريتانيا از او خواسته بود براى آنچه از بين بردن 
دكتر  كند.  تالش  بود  خوانده  هايش  ديدگاه  اشتباه  تعبيرات  و  ها  سوءتفاهم 
نبوده  بريتانيا  در  موازى  قوانين  مجموعه  يك  ايجاد  وى  منظور  گفت  ويليامز 
است. اين فشارها و تهديدات همچنان ادامه دارد به نحوى كه برخى همكيشان 
وى در مجمع عمومى كليساى انگليكن بار ديگر خواستار استعفاى او شده اند. 
در كنار آنان سكوالرها نيز راه افراط در پيش گرفته و از رويكرد جديدى با 
فرهنگى  تك  به  آوردن  روى  و  بريتانيا  در  فرهنگى  چند  كردن  محدود  عنوان 
سخن رانده اند و آن را پوششى يكپارچه براى يكرنگ سازى جامعه بريتانيا مى 
خوانند. با اين همه دكتر ويليامز جزو رهبرانى است كه از فوريه 2003 - زمانى 
كه اسقف اعظم شد - نه تنها گفت وگو ميان فرق مسيحى بلكه تعامل با ساير 
اديان بويژه اسالم را دستور كار كليسا قرار داده است وى در نوامبر 2007 
آن  كرد.  مصاحبه  داند  مى  مسلمانان  به  متعلق  را  خود  كه  «امل»  مجله  با  نيز 
روز گروه هاى مسيحى كانادا و آمريكا وى را به نزديكى فكرى با اسالم متهم 
كردند. با اين حال احترام وى به جهان اسالم در بسيارى از مواضعش آشكار 
بوده است. اين كشيش روشنفكر از منتقدان جدى جنگ عراق و سياست هاى 
آمريكا بوده و صهيونيست هاى مسيحى را كه از بازگشت يهوديان به اسرائيل 
حمايت مى كنند مورد انتقاد قرار داده است. وى همچنين فريضه نماز در ميان 
وى  همكيشان  ميان  در  كه  ويليامز  است.موافقان  ستوده  همواره  را  مسلمانان 
حمايت  وى  تازه  اظهارات  و  رويكرد  از  برخوردارند  بااليى  مذهبى  جايگاه  از 
در  آنها  طرح  وى  هاى  مسئوليت  از  يكى  كه  باورند  اين  بر  حتى  و  اند  كرده 
جامعه است و در بريتانياى امروز، گسترش اسالم و لزوم تعامل با مسلمانان 
مهمترين مسئله است. دكتر ويليامز روز گذشته در مجمع عمومى كليساى خود 
نظر  با  مذهبى  تحليلگران  كه  كرد  انتقاد  بشدت  نيجريه  مسيحيان  وضعيت  از 
به اظهارات اخير وى درباره مسلمانان، در كنار اين اعتراض، وى را فردى با 

گرايش هاى انسانى بدون توجه تعصبى به گرايش هاى مذهبى مى دانند.

 تلفن هاي بي استفاده و رها شده 
 

بي بي سي؛ يك سال است كه بيش از ده ها باجه تلفن در لوتان اسكاتلند بال استفاده 
مانده اند و اين امر شركت مخابرات اسكاتلند را به چاره جويي واداشته است. شركت 
تلفن بي تي قصد دارد تلفن هايي را كه مدت ها است مورد استفاده قرار نگرفته اند از 
مي  پوند  هزار  بر  بالغ  ساالنه  آنها  از  نگهداري  هزينه  زيرا  كند  آوري  جمع  شهر  سطح 
شود. تا كنون 14 باجه تلفن كه به هيچ عنوان در لوتان مورد استفاده قرار نمي گرفتند 
بر  آنها  است.  داشته  نيز  مخالفاني  تصميم  اين  اند.البته  شده  برداشته  عمومي  معابر  از 
اين باورند كه اگرچه اين تلفن ها به صورت مداوم مورد استفاده قرار نمي گيرند اما 
در خيابان هايي كه امواج فرستنده هاي سرويس دهنده تلفن هاي همراه به خوبي آنتن 
نمي دهد اين تلفن هاي عمومي بسيار كارايي دارند.شركت بي تي وظيفه تامين تلفن هاي 
مورد نياز در سطح شهر لوتان را بر عهده دارد. اين شركت با وجود ضرر زيادي كه 
به خاطر استفاده نشدن از اين تلفن ها متحمل شده اما هنوز قصد دارد از وجود اين 
تلفن ها در معابر شهري حمايت كند و چند باجه را در محل هاي ضروري باقي بگذارد. 
اين شركت قصد دارد با انجمن هاي محلي مشورت كند تا دريابد كدام يك از باجه هاي 
تلفن بايد از معابر عمومي جمع شوند.در اسكاتلند 6 هزار تلفن عمومي وجود دارد كه 
از سال گذشته 223 باجه آن هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است.سخنگوي شركت 

بي تي گفت؛ «استفاده از تلفن هاي سكه يي در يك دهه گذشته كاهش داشته و ميزان استفاده از آنها در سه سال گذشته به 
كمتر از نصف رسيده است.» 

گرامافون طاليى كوچك در دست آمى وين هاوس 
  

اعالم برگزيدگان نهايى اسكار موسيقى

برگزيدگان نهايى پنجاهمين دوره جايزه <گرمى> كه به <اسكار موسيقى> معروف است، روز پنجشنبه جايزه خود را كه 
يك گرامافون طاليى كوچك است، از مسووالن اين جايزه دريافت كردند. مراسم نهايى اعطاى اين جايزه كه هر سال از سوى 
آكادمى ملى هنرها و صنايع ضبط موسيقى آمريكا برپا ميشود، شامگاه پنجشنبه با اجراى تام هنكس بازيگر معروف هاليوود 

در لسآنجلس برگزار شد.
هرچند شهرام ناظرى با <سمفونى رومى> در بخش بهترين آلبوم موسيقى سنتى جهان در اين جايزه شركت كرده بود، اما 

نتوانست موفقيتى در اين رقابت كسب كند.
به گزارش رويترز، در اين دوره از جايزه گرمى از گروه راك بيتلز تجليل شد و آمى وين هاوس و كانيهوست در بيشترين 
بخشها، جوايزى را به دست آوردند. جوايز آمى وين هاوس در بخشهاى بهترين هنرمند جديد، بهترين ضبط، بهترين آواز، 
بهترين آلبوم محلى و بهترين اجراى موسيقى پاپ محلى زنان بود و به كانيهوست هم جوايزى در بخشهاى بهترين اجراى 
رپ، بهترين آواز رپ و بهترين اجراى انفرادى رپ اختصاص يافت. كانيهوست كه 30 سال بيشتر ندارد پس از دريافت اين 
جايزه به مادرش كه چندى پيش درگذشته بود اداى احترام كرد. بر اساس گزارش رويترز، برگزيدگان ديگر بخشهاى جايزه 
گرمى عبارتند از هربى هانكوك (آلبوم رودخانه، بهترين آلبوم سال)، مارك رنسون (بهترين توليدكننده غيركالسيك سال)، 
ژوستين تيمبرلك (بهترين اجراى پاپ محلى)، رابرت پلنت و آليسون كراس (بهترين اجراى گروهى پاپ محلى)، بيستى بويز 
پاپ)،  سنتى  آلبوم  بوبل (بهترين  ميكل  پاپ)،  اينسترومنتال  اجراى  ميچل (بهترين  جونى  پاپ)،  اينسترومنتال  آلبوم  (بهترين 
فوفاتيرز (بهترين آلبوم راك)، وينس گيل (بهترين آلبوم موسيقى كانترى)، چاكا خان (بهترين آلبوم راك اند بلوز)، جى جى 
كاله و اريك كالپتون (بهترين آلبوم بلوز معاصر)، سووتو گوسپل چوير (بهترين آلبوم سنتى جهان)، آنجليكو كيجو (بهترين 

آلبوم ورلد ميوزيك معاصر)، گروه موپتز (بهترين آلبوم موسيقى براى كودكان) و...
در كنار شهرام ناظرى كه امسال نتوانست در <گرمى> عنوانى كسب كند، سال گذشته حسين عليزاده هم كه با آلبوم <به 
تماشاى آبهاى سپيد> در فهرست نامزدهاى اين جايزه قرار گرفته بود نتوانست نظر نهايى داوران اين رقابت را كسب كند. 
اين آلبوم حاصل همكارى مشترك عليزاده و ژيوان گاسپاريان بود. پيش از اينها آلبومهاى <غزل 2> كيهان كلهر و <فرياد> 
حاصل همكارى مشترك شجريان، عليزاده و كلهر هم به بخش پايانى اين جايزه راه پيدا كرده بود، اما توفيق دريافت اسكار 

موسيقى نصيب موسيقيدانان ايرانى نشده بود. اولين دوره جايزه گرمى در سال 1958 برگزار شد. 
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با  كه  آمريكا  كشور  در  اخير  دهه   6 طى  اينترنت  ظهور  با 
انتظار  كسى  كمتر  گرفت،  شكل  امنيتى  و  نظامى  اهداف 
امروز  بشر  زندگى  عرصههاى  تمامى  در  را  آن  حضور 
فناورى  و  شبكه  علم  كه  هستيم  شاهد  امروزه  ولى  داشت، 
اطالعات تمامى مرزهاى جغرافيايى و فرهنگى و اقتصادى 
محسوب  جوامع  توسعه  ابزار  عنوان  به  و  نورديده  در  را 

ميشود. 
مباحث  تعريف  در  تغيير  باعث  اينترنت  گذشته  دهه  دو  از 
توسعه  يافته  توسعه  كشورهاى  و  است  شده  اقتصادى 
اقتصادى خود را مديون اين دستاورد مهم هستند و امروزه 
از اينترنت به عنوان هشتمين عجايب جهان و اولين عنصر 

توسعه ياد ميشود. 
است  اينترنت  رويكرد  مهمترين  اقتصاد  حاضر  درحال 
تجارت  الكترونيك،  بانكدارى  همچون  جديدى  تعاريف  و 
مطرح  را  الكترونيك  دولت  كالنتر  سطح  در  و  الكترونيك 

ميكند. 
ازهمه  كه  اطالعاتى  انقالب  از  پس  و  تحوالت  اين  سايه  در 
انقالبهاى ايدئولوژيكى و صنعتى همه گيرتر و دامنه تأثير 
آن تمامى 5 قاره را در بر گرفته، مباحثى جديد در حوزههاى 

سياست و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد مطرح شده است. 
كارآمدتر  و  برتر  ابراز  ديجيتال  ديپلماسى  مثال  طور  به 
حوزه سياست است، اينترنت سفير فرهنگى كشورهاست و 

تجارت الكترونيك بستر تعامل اقتصادى با دنيا است. 
دهكده جهانى در واقع مصتاق بسيار بزرگ دهكدهاى است 
كه هر كس به فراخور توانمندى و تخصص خود محصولى 
نياز  دهكده  محصوالت  ساير  از  تا  ميكند  تبادل  و  توليد  را 
خود را مرتفع كند. لذا در اين دهكده جهانى كشورى كه فاقد 
كاال يا تكنولوژى استراتژيك باشد، كمتر مورد توجه قرار 

ميگيرد و صرفًا از آن به عنوان يك بازار هدف ياد ميكنند. 
متأسفانه كشور ما نيز حكم كسى را دارد كه در دهكده جهانى 
به  قابلى.  كننده  توليد  تا  است  خوبى  كننده  مصرف  بيشتر 
همين علت گاهًا شاهد تقابل دولت با اين اقتصادجهان محور 
هستيم در صورتى كه اتخاذ سياست تعامل با اين جريان 
توسعه  سدهاى  و  مرزها  حذف  سبب  به  جهانى  اقتصادى 
خصوصى  و  دولتى  توليدى  واحدهاى  و  ,كشور  اقتصادى 
را ملزم به بازنگرى در عملكرد خود ميكند و براى حفظ بقا 
در صحنه رقابت جهانى به بهبود كيفيت غيرقابل رقابت و يا 
قيمت غير قابل رقابت مجبور ميسازد كه البته كشور ما به 
سبب بهرهمندى از منابع معدنى و نفتى فراوان و پتانسيل 

موارد ذكر شده را در صورت احساس جبر، دارد. 
در حال حاضر عدم عضويت كشور در WTO يا سازمان 
كالن  مبادالت  در  ايران  تا  شده  باعث  جهانى  تجارت 
اقتصادى دنيا در حاشيه قرار گيرد و صرفًا يك تأثيرپذير 
باشد تا تأثيرگذار. البته امروزه لزوم تأمين زير ساختهاى 
مورد نياز در سازمان WTO از قبيل تبيين بستر حقوقى 
بانكدارى  و  الكترونيك  تجارت  فرهنگى  و  افزارى  سخت  و 
از  كشور  در   IT توسعه  براى  سرمايهگذارى  و  الكترونيك 
سوى دولت و ملت ما احساس شده تا ايران نيز بتواند در 
فاعل  و  فعال  كاراكترى  اقتصادى،  كالن  برنامههاى  متن 
نيازهاى  پيش   WTO در  عضويت  است  گفتنى  البته  باشد. 

سياسى هم دارد كه موضوع بحث نيست. 
كسب  واسطه  به  كه  الكترونيك  تجارت  گرايشهاى  از  يكى 
سطح  در  اقتصادى  فعاليت  و  بازاريابى  در  فراوان  توفيق 
 Network بين الملل رشد چشم گيرى در دهه اخير داشته

Marketing است. 
 Network Marketing همان  يا  اى  شبكه  بازاريابى 
وجود  به  تقاضا  و  عرضه  نظام  در  را  شگرفى  تغييرات 
آورده است چرا كه اين سيستم توانسته با حذف واسطه از 
صحنه تبادل كاال، ارتباطى مستقيم و دو سويه با مصرف 
هزينههاى  حذف  آن  پيامد  نهايت  در  كه  كند  ايجاد  كننده 
و  توان  افزايش  و  قيمت  كاهش  و  واسطهگرى  و  داللگرى 
جمله  همان  عملى  جنبه   Network پيامد  خريداست.  قدرت 
سود كم و فروش زياد است كه در نهايت موجب رضايت 

توليد كننده و مصرف كننده خواهد شد. 
در  پرطرفدار  ولى  جوان  سيستمى  شبكهاى  بازاريابى 
كشور ماست كه از بدو ظهور در ايران با چالشها و فراز و 
نشيبهاى فراوانى مواجه بوده است، ولى آنچه مسلم است، 
به  آن  پذيرفتن   21 قرن  در   IT رويكردهاى  ساير  همانند 

عنوان يك ابزار كارآمد تجارى اجتناب ناپذير است. 
در كشور ما سياستهاى دو گانه سبب نگرانى اعضاى اين 
Networkها از قبيل Gold cueist شده، اما تجربه 7 ساله 
جهانى  جريان  اين  با  كه  دارد  آن  از  حاكى  كوئيست  گلد 

همانند ماهواره و اينترنت نميتوان مقابله كرد. 
البته Network درايران به سبب نقدينگى زياد بين مردم و 
نبود يك سرمايهگذارى مطمئن و سودآور، طرفداران زيادى 
دارد. به همين علت هم شركت هاى Network كشورهاى 
خاورميانه و آسياى جنوب شرقى و ايران را به عنوان بازار 

هدف اصلى خود در نظر گرفته اند. 
سودآورى بازاريابى شبكه اى كه بر اساس تبليغات سينه به 

سينه است، از چند جهت قابل بررسى است. 
تجارت  يك  عنوان  به   Network از  كارشناسان  از  بعضى 
غير مولد ياد ميكنند كه در آن تنها سرمايه رد و بدل ميشود. 
بعضى ديگر Network را بستر ايجاد يك سرمايه مناسب 
براى اشتغال زايى و توليد ميدانند، ولى مطلبى كه مشخص 
است، اين است كه هر كس به فراخور سياستها و عاليق خود 
ميتوانداز سرمايه حاصل از اين نوع تجارت استفاده كند به 
رسيدن  براى  كليدى  عنوان  به  آن  از  بعضى  كه  اى  گونه 
به اقالم مورد عالقهشان از قبيل خوردو و مسكن استفاده 
ميكنند و بعضى ديگر توسط درآمد كالن Network دست 
به تجارت و يا تأسيس شركت و توليد ميزنند. به طور كلى 
عنوان  به  آن  از  تخصص  داراى  افراد  ميدهد  نشان  تجربه 
سرمايهاى براى فعاليت در حوزه مورد عالقه خود استفاده 

ميكنند. 
به طور كلى ميتوان گفت اين نوع تجارت رودخانه پرفشارى 
جهت  خالف  ميتواند  صباحى  چند  تنها  هردولتى  كه  است 
جريانهاى  ساير  همانند  نهايت  در  و  كند  حركت  آن  جريان 

سياسى و اقتصادى قرن 21 بايد آن را پذيرفت.

 /http://www.s-network.persianblog.com منبع

BMW كاهش فروش
 

سال جارى  ژانويه  ماه  در  آ لمان   BMW خودروسازى  شركت  فروش 
ميالدى6/1درصد در قياس با مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت.

شركت BMW اعالم كرد كه در ژانويه امسال در مجموع 92هزار دستگاه از 
محصوالت سه برند زيرمجموعه اين شركت به فروش رسيد، كه اندكى كمتر 

از 94هزار محصولى است كه در ژانويه 2007عرضه شده بودند. 
مديران ارشد BMVاميد دارند با آغاز عرضه محصوالت سرى دو مدل هاى 

جديد سرى 6 فروش اين شركت افزايش پيدا كند.

اولين سيستم عامل گوگل 
در نمايشگاه بارسلونا 

فعال مى شود
تلفن  اولين  آينده  هفته  ريزپردازشگرها  انگليسى  توليدكننده   ARM شركت 

خواهد  عرضه  مى شود  فعال  گوگل  «آندروئيد»  سكوى  روى  كه  را  همراهى 
همراه  تلفن  اولين  آزمايشى  نمونه  به  مربوط  شايعات  از  پس  سرانجام  كرد. 
برپايه سكوى تلفن همراه Android گوگل، اولين نمونه آزمايشى تلفن همراه 
 Mobile World برپايه اين سيستم عامل همزمان با مراسم افتتاح نمايشگاه
گذاشته  عموم  ديد  معرض  به  اسپانيا  بارسلوناى  در   Congress 3Gsm
خواهد شد. در اين خصوص «برى اشنيت» سخنگوى گوگل توضيح داد كه 
تلفن همراهى كه با سيستم عامل Android عمل خواهد كرد با پردازشگرهاى 
شركت انگليسى ARM ساخته شده است، اما شركت هاى ديگرى هم وجود 
دارند كه در نمايشگاه بارسلونا، راه حل هاى مختلفى را براى اين تلفن همراه 
عرضه مى كنند. از ميان شركت هايى كه از ابتداى سال جارى تلفن هاى همراه 
برپايه «آندرويد» را عرضه كرده اند، مى توان به «تى-موبايل»، بازوى موبايل 
كرد.  اشاره   (Htc)«برتر فناورى هاى  «رايانه هاى  شركت  و  آلمان»  كام  «تله 
گوگل  و   (Oha) قطعه»  يك  در  تلفن  باز  نيوز، «ائتالف  وب  گزارش  براساس 
تضمين كرده اند كه سيستم عامل «آندرويد» سكويى است كه موجب تسهيل 

در جست وجوى اينترنت از راه موبايل مى شود.
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شارون استون 
در فيلم 

بهمن قبادى 

حضور  از  گذشته  ساعت  چهار  و  بيست  طي  خارجي  هاي  رسانه  از  برخي  كه  حالي  در 
شارون استون در آخرين فيلم بهمن قبادي خبر مي دادند، برخي از منابع داخلي از مدتي 
پيش حضور اين بازيگر مطرح امريكايي را در اين فيلم تكذيب كرده بودند. حضور بازيگر 
«گل هاي شكسته» در آخرين فيلم بهمن قبادي در حالي قوت گرفت كه اين بازيگر چندي قبل 
به معرفي فيلم هاي قبادي در اولين دوره جشنواره «سينما واريته» پرداخته بود و كمي قبل 
هم به گفته يكي از رسانه هاي خارجي و در يك سكوت كامل خبري مهمان قبادي در ايران 
بود. شارون استون در كنفرانس هاي خبري و جشنواره «سينما واريته» كه در موناكو و 
پاريس برگزار شد حضور يافته بود، فيلم هاي «الك پشت ها هم پرواز مي كنند» و «نيوه 
مانگ» را معرفي كرده بود. وي اين فيلم را خوش ساخت و داراي ساختاري قوي خوانده و 
گفته بود؛ «اين يكي از شگفت انگيزترين فيلم هايي است كه ديده ام. قبادي به خوبي مقاومت 
انسان را در برابر ديو جنگ نشان داده است.» حمايت بازيگر جنجالي از قبادي و شايعه 
حضور احتمالي او در ايران، شائبه حضور اين بازيگر را در فيلم «آب و هواي كوهستان» 
قبادي  اينكه  ويژه  به  بخشيد،  شدت  اند)  كرده  روايت  هم  بابا  كشور  را  فيلم  نام  برخي  (كه 
پيشتر از دوزبانه بودن فيلم خبر داده و گفته بود آنجلينا جولي گزينه مناسبي براي حضور 
در اين فيلم خواهد بود و در عين حال خبري از حضور اين بازيگر منتشر نشد.بهمن قبادي 
در گفت وگويي كه چندي قبل با روزنامه نيوزويك انجام داد، گفت؛ «فيلم آينده من، يك فيلم 
انگليسي - كردي است كه به نظرم بازيگري مثل آنجلينا جولي مي تواند بازيگر مناسبي براي 
ايفاي نقش اصلي آن با حال و هواي بومي باشد.» وي در ادامه گفت وگو از حضور بازيگران 
حرفه يي در فيلم آينده اش خبر داده و گفته بود؛ «در حال حاضر در جست وجو براي يافتن 
بازيگر امريكايي مناسب براي فيلم بعدي ام هستم؛ يك بازيگر زن كه با من كار كند.» بعد 
از انتشار اين خبر، هيچ گونه تمايلي از سوي جولي صورت نگرفت و حال به نظر مي رسد 
است.  شده  مهيا  قبادي  بهمن  فيلم  آخرين  در  استون  شارون  حضور  براي  شرايط  بهترين 
هرچند خبر رسيد، آنجلينا جولي كه به عنوان سفير صلح در عراق به سر مي برد سر صحنه 
فيلم قبادي نيز حاضر شده است.حضور يك بازيگر امريكايي در فيلم قبادي، پس از آنكه 
ژوليت بينوش در فيلم كيارستمي به ايفاي نقش پرداخت، يكي از نكات جالب اين خبر است. 

نمايش هفت فيلم درچند روز گذشته جشنواره در برلين 

 وفور گنجشك ها 
 

خود  فيلم  جديدترين  با  كنگي  هنگ  يلمساز 
كه يكي از چند فيلم آسيايي شركت كننده در 
بخش مسابقه پنجاه و هشتمين جشنواره بين 
اداي  خود  زادگاه  به  است  برلين  فيلم  المللي 
كه  «گنجشك»  مهر  گزارش  به  كرد.  احترام 
اولين بار در دنيا روز دوشنبه در جشنواره 
كه  تو  جاني  براي  شد،  داده  نمايش  برلين 
هاي  داستان  به  عمومًا  خود  هاي  فيلم  در 
مسير  تغيير  نوعي  پردازد،  مي  گانگستري 
محسوب مي شود. براي جاني تو اين داستان 
به  آن  از  او  كه  چيزي  براي  است  يي  زمينه 
عنوان ستاره واقعي فيلم ياد مي كند. او در 
اين باره گفت؛ «مي خواستم چيزي ظريف و 
در عين حال غم انگيز را ثبت كنم؛ خود هنگ 

كنگ. براي من سينما هميشه رسانه يي است كه يك مكان و زمان مشخص را مستند مي كند و «گنجشك» تجسم 
اين روح است.» «گنجشك» يكي از 21 فيلمي است كه براي دريافت جايزه خرس طالي جشنواره برلين امسال 
رقابت مي كند. درام «به عشق اعتماد داريم» وانگ زيائوشواي ديگر فيلم چيني بخش مسابقه در اولين روزهاي 
جشنواره به نمايش درآمد و واكنش ها نسبت به فيلم متفاوت بود. روز سه شنبه فيلم «شب و روز» به كارگرداني 
هنگ سانگسو از كره در بخش مسابقه نمايش داده شد كه فيلمي درام درباره نقاشي است كه به پاريس مي گريزد. 
فيلم آلماني «شكوفه هاي گيالس» به كارگرداني دوريس دوري يكي ديگر از فيلم هايي بود كه روز دوشنبه در 
بخش مسابقه جشنواره برلين پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت. اين فيلم درباره دو دهاتي باواريايي به نام 
ترودي و رودي است كه وقتي به ديدن فرزندان شان در برلين مي روند، خود را ناخوانده و گمشده مي يابند. 
دوري در نشست مطبوعاتي پس از نمايش فيلم به خبرنگاران گفت؛ «من با دو كليشه بزرگ ژاپن كار كردم؛ فوجي 
و شكوفه هاي گيالس. ترودي و رودي تنها اين دو چيز را از ژاپن مي دانند كه آن را هم از تلويزيون ياد گرفته 
اند.» فيلمساز محبوب آلماني افزود؛ «من شكوفه هاي گيالس را استعاره يي از زودگذر بودن زندگي مي دانم. اين 
گل ها خيلي زود شكفته و خيلي زود نيز ناپديد مي شوند.» «يگان ويژه» خوزه پاديال از برزيل ديگر فيلمي بود كه 
دوشنبه در بخش مسابقه پخش شد. فيلم داستان واقعي دو دوست است كه در يگان ويژه پليس ريودوژانيرو كار 
مي كنند. ديروز سه شنبه جز فيلم «شب و روز»، كمدي بريتانيايي «بي غم» به كارگرداني مايك لي و مستند «رويه 
عملياتي استاندارد» ارول موريس از امريكا نيز در بخش مسابقه جشنواره برلين نمايش داده شد. پنجاه و هشتمين 

جشنواره فيلم برلين كه از پنجشنبه پيش آغاز شده تا 17 فوريه (28 بهمن) ادامه دارد.» 

«ناني مورتي»  سوسمارُكشي  

فستيوال معتبر لوكارنو براي اينكه از رقباي خود عقب 
نماند امسال و در شصت و يكمين دوره برگزاري اش 
قصد دارد آثار سينمايي فيلمساز شهير ايتاليايي يعني 
ناني مورتي را مرور و بررسي كند. بعد از اعالم نام 
شان پن به عنوان رئيس هيات داوران كن، گاوراس به 
عنوان رئيس هيات داوران برلين و حضور چشمگير 
لوكارنو  جشنواره  مسووالن  اسكورسيزي،  مارتين 
براي اينكه تا مرداد آتي بيكار نباشند و نظرها را به 
خود جلب كنند، ناني مورتي را يكي از اتفاق هاي مهم 
و  هنري  نظر  از  هم  تا  كردند  خود  سينمايي  رويداد 
هم از نظر سياسي چيزي كم نياورده باشند. جيواني 
(ناني) مورتي متولد 1953 در ايتاليا و به خاطر بازي 

در فيلم هاي مختلف، كارگرداني و توليد فيلم هاي سينمايي مشهور است و او را به نوعي يك وودي آلن ايتاليايي 
مي دانند. مورتي از سال 1973 و با ساخت فيلم كوتاه وارد عالم سينماي ايتاليايي شد كه كساني چون فليني و 
آنتونيوني سالطينش بودند و مورتي بعد از يك دهه فعاليت هاي سينمايي سرانجام با فيلم سفيد (بيانكا) ساخته 
1984 به شهرت رسيد و البته دهه 80 بهترين دهه كاري براي سينماگران ايتاليايي نوپا و نوجو بود. فيلم هاي 
مورتي در خارج از ايتاليا و اروپا خيلي كمتر ديده شده اند و در واقع بعد از نخل طاليي كه او به خاطر فيلم اتاق 
پسر به دست آورد خيلي ها اندك توجهي را معطوف سينماي متفاوت و سرزنده اين فيلمساز ايتاليايي كردند. 
فيلمساز 54 ساله ايتاليايي كه اخيراً اعالم كرده ديگر فيلمي نخواهد ساخت، فيلم كوتاه سه دقيقه يي او براي كن 
شصتم آخرين ساخته اش خواهد ماند كه يكي از خوب ها و به يادماندني ها و يكجور هايي درباره خودش و 
سينماست. بخش چشم اندازي بر آثار ناني مورتي گلچيني از مجموعه آثار او شامل فيلم هاي داستاني، فيلم هاي 
كوتاه، آثار مستند و فيلم هايي كه او به عنوان بازيگر، تهيه كننده يا فيلمنامه نويس حضور داشته است را براي 
عالقه مندان سينما به نمايش مي گذارد. فيلم سوسمار كه بر اساس زندگي سيلويو برلوسكوني (نخست وزير 
سابق ايتاليا) ساخته شده، در اين چشم انداز حضور دارد. او در سال 2002 و در يك راهپيمايي عليه برلوسكوني 
حضور داشته، بد نيست بدانيد او فيلمي دارد با نام روز افتتاحيه فيلم كلوزآپ كه در آن، ملت را به تماشاي فيلم 

عباس كيارستمي تشويق مي كند.  



13 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

15 Feb 2008  -  1386 جمعه 26  بهمن  
سال اول -  شماره سى ودوم

سي دي قاچاق سنتوري هم به بازار آمد 
 

داريوش مهرجويي؛ فيلم را سريع اكران كنيد 
 

با اينكه چند ماهي مي شد ديگر خبري از عرضه 
سي دي قاچاق فيلم هاي اكران نشده ايراني 
نبود، اما ورود نسخه قاچاق فيلم «سنتوري» 
نشان  بازار،  به  مهرجويي  داريوش  ساخته 
به  زدن  ضربه  براي  هايي  دست  فعاليت  از 
سينماي ايران دارد. عرضه نسخه قاچاق فيلم 
تحسين شده داريوش مهرجويي، تير خالصي 
است بر تمامي رايزني ها و صحبت هايي كه 
براي حل مشكل اكران اين فيلم صورت گرفته 
پروانه  با  كه  است  فيلمي  «سنتوري»  بود. 
وزارت ارشاد ساخته شد و بعد از جشنواره 
فجر به نمايش درآمد. اما چند روز مانده به 
اكران عمومي با وجود داشتن پروانه نمايش، 
از اكرانش به داليلي نامعلوم جلوگيري كردند. 
اما حاال فيلم داراي پروانه نمايش از وزارت 
ارشاد دست به دست مي چرخد و خيلي ها 
كه شايد در سال پايشان هم به سينما نرسد، 
اين فيلم را تماشا مي كنند. تنها اتفاقي كه در 
اين ميان رخ مي دهد، بر باد رفتن ميليون ها 
تنها  كه  است  يي  كننده  تهيه  سرمايه  تومان 

بازنده اين آشفته بازار خواهد بود. داريوش مهرجويي درباره جلوگيري از نمايش «سنتوري» به اعتماد گفت؛ «در جريان جلسه يي كه قبل 
از سوم مرداد برگزار شد، آقاي جعفري جلوه به شخصه صرفًا به خاطر سليقه و خواست خودش تصميم گرفت جلوي نمايش اين فيلم را 
بگيرد. االن تكنولوژي جديد نمايش طوري است كه فقط منوط به سالن نمايش سينما نمي شود و يك فيلم وقتي ساخته مي شود، امكانات 
متعدد براي پخش و نمايش آن وجود دارد. يكي از اينها همين مساله سي دي است كه همه مي دانيم چه باليي به سر سينما آورده است. 
آن زمان گفتم اگر اين كار را بكنيد خواه ناخواه روزي سي دي قاچاق و دي وي دي فيلم بيرون مي آيد. فيلم وقتي از البراتوار بيرون آمد 
ديگر سرنوشتش دست ما نيست. فيلمي كه 10 بار در جشنواره روي پرده مي رود و در محافل مختلف نمايش داده مي شود، معلوم است 
كه ديگر سرنوشتش دست ما نيست و نسخه يي از اين فيلم باالخره يك جور به بيرون راه پيدا مي كند.»مهرجويي درباره نحوه ورود 
«سنتوري» به بازار قاچاق گفت؛ «همين يكي، دو روز گذشته اين اتفاق افتاده است. گويا از جايي درز پيدا كرده و آن را فروخته اند. يك 
ًسرور ايراني در روسيه كه قاچاق فيلم مي كند اين فيلم را به طور قاچاق وارد اينترنت كرده است. همين سرآغاز ورود سي دي قاچاق فيلم 
شده و جالب اينكه «سنتوري» از ايران به بيرون فرستاده شده است يعني فيلم بدون زيرنويس بوده و رفته آنجا و بعد آنها كادرش را عوض 
كرده و يك زيرنويس جديد برايش گذاشته اند.» مهرجويي درباره تصميماتي كه باعث جلوگيري از اكران فيلمش در ايران شد، معتقد است؛ 
«باعث تاسف است كه چنين تصميماتي گرفته مي شود و لطمه بزرگي به سينما مي زند. آن هم درباره فيلمي كه مي توانست خيلي معقول 
و درست روي پرده بيايد و اكران شود. همان طور كه در جشنواره به نمايش درآمد و هيچ كس درباره اش حرفي نزد.» مهرجويي درباره 
سرنوشت فيلمش مي گويد؛ «سرنوشت «سنتوري» هم اكنون در دست ارشاد است. آنها بايد اقدامي سريع انجام دهند و زمينه اكران فوري 

فيلم را فراهم كنند.

اختتاميه مسابقه سينماى 
ايران در بيست و ششمين 

جشنواره بين المللى فيلم فجر
به گزارش روابط عمومى جشنواره فيلم فجر , وزير فرهنگ در بخش 
بهترين فيلم از نگاه ملى (شرقى, دينى و ايرانى) سيمرغ زرين به فيلم 
”فرزند خاك“ به تهيه كنندگى سيد احمد ميرعاليى را اهدا كرد و پالك 
طاليى سيمرغ از نگاه ملى به فيلم مستند ”هفت رخ فرخ ايران“ به تهيه 

كنندگى حسين حضرتى و فرزين رضائيان اختصاص يافت.
پخش كليپ ويژه محرم از ديگر بخش هاى اين آيين بود و سيمرغ 
بلورين ويژه تماشاگران به فيلم هميشه ”پاى يك زن در ميان است“ 
اكبرى“  على  ”محسن  كنندگى  تهيه  و  تبريزى“  ”كمال  كارگردانى  به 
اهدا شد اين جايزه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با حضور 
, مهندس جعفرى جلوه, مسعود جعفرى جوزانى و رضا ميركريمى 

مديرعامل خانه سينما اهدا شد. 
فيلم ”به همين سادگى“ به تهيه كنندگى سيدرضا ميركريمى سيمرغ 

بلورين بهترين فيلم بخش سوداى سيمرغ را به خود اختصاص داد.
در بخش بهترين كارگردانى سيمرغ بلورين به ”مجيد مجيدى“ براى 
بخش  اين  افتخار  ديپلم  و  رسيد  ها“  گنجشك  آواز  فيلم  كارگردانى 
پيچد“  مى  علفزار  در  ”باد  فيلم  كارگردان  معصومى“  ”خسرو  به 
اختصاص يافت و در بخش فيلمنامه نيز سيمرغ بلورين به ”سيدرضا 
سادگى“  همين  ”به  فيلمنامه  براى  راستين“  ”شادمهر  و  ميركريمى“ 

اهدا شد.
”امين  و  سادگى  همين  به  فيلم  بازيگر  قاضيانى“  ”هنگامه  همچنين 
بهترين  بلورين  هاى  سيمرغ  ترتيب  به  ”شب“  فيلم  بازيگر  حيايى“ 

بخش  در  دادند  اختصاص  خود  به  را  مرد  و  زن  اول  نقش  بازيگر 
شهاب   ” به  افتخار  ديپلم  يك  همچنين  مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين 

حسينى“ بازيگر فيلم ”محيا“ اهدا شد.
هنرى  و  فنى  آورد  دست  عمر  يك  براى  داوران  هيات  ويژه  سيمرغ 
فيلم  براى  جعفريان“  ”حسين  و  شد  اهدا  دست“  زرين  ”عليرضا  به 
”ديوار“ سيمرغ بلورين بهترين فيلمبردارى را به دست آورد در اين 

بخش كليپى ويژه زرين دست پخش شد.
فيلم  براى  حسندوست“  ”حسن  به  بلورين  سيمرغ  تدوين  بخش  در 
”آواز گنجشك ها“ , در بخش موسيقى متن سيمرغ بلورين به ”حسين 
عليزاده“ براى فيلم آواز گنجشك ها , در بخش بهترين صداى فيلم 
بخش  در   , سبز  آتش  فيلم  براى  شهزادى“  به ”ايرج  بلورين  سيمرغ 
طراحى صحنه و لباس سيمرغ بلورين به ”ژيال مهرجويى“ و ”شعله 

نواب تهرانى“ براى فيلم ”آتش سبز“ اهدا شد.
براى  طالبيگى“  ”حسين  به  ويژه  هاى  جلوه  بهترين  بلورين  سيمرغ 
فيلم ”پرچم هاى قلعه كاوه“ اهدا شد و ”سعيد ملكان“ سيمرغ بلورين 

بهترين چهره پردازى را براى فيلم ”آواز گنجشك ها“ دريافت كرد.
”محسن  و  خاك“  ”فرزند  فيلم  در  بازى  براى  نصيرپور“  ”مهتاب 
طنابنده“ براى بازى در فيلم ”استشهادى براى خدا“ به ترتيب سيمرغ 

هاى بلورين بهترين بازيگر زن و مرد نقش مكمل را دريافت كردند.
و  سينمايى  امور  معاون  جلوه  جعفرى  محمدرضا  مهندس  همچنين 
سمعى و بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى لوح سپاس و پالك 
آتش  فيلم  كننده  تهيه  و  كارگردان  به  را  ملى  نگاه  از  سيمرغ  طاليى 

سبز اهدا كرد.
مهندس جعفرى جلوه در متن اين لوح تصريح كرده است : با كوله 
بارى از تجربه , و فراتر از سه دهه انتظار و نگاه , و فرصت جويى 
حضور براى پاسخ به نياز زمان كه امروز و اينجا در سينماى ايران 
سينمايى هويت گرا در لحن , رنگ , زبان , نحوه روايت و بن مايه 
هاى شرقى و ايرانى و بازتاباننده جهان ايرانى در قاب جادويى سينما 

, يعنى سينماى ملى . او اكنون در جشنواره بيست و ششم در ميان 
ماست, با آتش سبز و دست آوردى شايسته تقدير و توجه و اين لوح 
سپاس و پالك طاليى سيمرغ اداى دين سينماى ايران است به او و 

يار همراهش , استاد ”محمدرضا اصالنى“ و ”قاسم قلى پور“. 
عنوان  حجازى“  اهللا  روح  ”سيد  كارگردانى  به  ابرها“  ميان  ”در  فيلم 
بهترين فيلم اول جشنواره را به خود اختصاص داد و سيمرغ بلورين 

اين بخش را دريافت كرد.
در بخش بهترين فيلم كوتاه داستانى نيز دو ديپلم افتخار به ”چاوش“ 
”مريم  ساخته  ما“  خانه  ”در  و  زيبايى“  نژاد  حنيفه  ”فرخ  ساخته 
كشكولى نيا“ اهدا شد و سيمرغ بلورين اين بخش به فيلم ”بومرنگ“ 

ساخته ”داريوش غريب زاده“ اختصاص يافت .
در بخش چشم واقعيت فيلم ”ترانه اندوهگين كوهستان“ به كارگردانى 
”حامد خسروى“ سيمرغ بلورين بهترين مستند كوتاه را دريافت كرد 

و در اين بخش سه ديپلم افتخار به شرح ذيل اهدا شد: 
ساخته  حادثه“  ”روز  به  فيلم  متن  گفتار  نگارش  براى  افتخار  ديپلم 
فرهنگى  و  علمى  پژوهش  براى  افتخار  ديپلم   , فارسى“  ”محمدعلى 
افتخار  ديپلم   , زاده“  رمضان  ”محسن  ساخته  ”روشنان“  فيلم  براى 
پويانمايى  و  مستند  خالقانه  تركيب  و  جديد  تجربه  و  نوآورى  براى 

براى فيلم ”سيانوزه“ ساخته ”رخساره قائم مقامى“ .
به  ”تينار“  فيلم  به  بلورين  سيمرغ  نيز  بلند  مستندهاى  بخش  در 
كارگردانى ”مهدى منيرى“ اهدا شد و ديپلم افتخار به فيلم ”هفت رخ 
فرخ ايران“ به كارگردانى ”فرزين رضائيان“ براى تهيه فيلمى موثر از 

فرهنگ و تاريخ غنى ايران اختصاص يافت. 
فيلم  المللى  بين  جشنواره  ششمين  و  بيست  اختتاميه  مراسم  مجرى 
فجر محمدرضا شهيدى فر بود و قطعاتى موسيقى توسط گروه دنگ 
شو اجرا شد و اجراى موسيقى سنتى توسط ساالر عقيلى از ديگر 

بخش هاى مراسم بود. 
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ايوان هخامنشى 
نورآباد پس از 2500 

سال نمايان شد
به  منجر  ممسنى  نورآباد  در  شناسى  باستان  هاى  كاوش  ادامه   
بيرون آمدن 40 متر مربع از كف ايوان ستون دار هخامنشى (پس از 

2500 سال ) و يك رديف پلكان ديگرشد كه احتماًال به كاخى از دوره 
هخامنشيان تعلق دارد.

و  ها  ستون  پايه  همراه  به  ايوان  اين  از  هايى  بخش  كاوش  دراين 
پلكانى شبيه پلكان هاى تخت جمشيد از سوى باستان شناسان ايرانى 
دنيل  سرپرستى  (به  استراليايى  و  عسگرى)  عليرضا  سرپرستى  (به 
توماس پاتس) كشف شده بود كه در حال حاضر همچنان كاوش ها 

در اين منطقه ادامه دارد. 
و  ايران  شناسى  باستان  هيأت  ايرانى  سرپرست  عسگرى،  عليرضا 
شديم  موفق  كنون  تا  گفت:  خبر  ميراث  به  خبر  اين  اعالم  با  استراليا 
بيرون  خاك  دل  از  را  هخامنشى  ايوان  كف  از  مربع  متر   40 حدود 
بياوريم. اين ايوان سنگفرش شده و عرض آن حدود 4 متر است. وى 
افزود: ارتفاع اين ايوان از كف زمين حدود يك و نيم متر است و به تاز 

گى يك رديف پلكان ديگر نيز در كنار ايوان كشف شده است.
شناسان  باستان  اما  است  كرده  پلكانى   2 را  ايوان  اين  اخير  يافته 
احتمال مى دهند كه يك رديف پلكان ديگر در آن سوى ايوان همچنان 
در دل خاك پنهان مانده است. كاوش هاى باستان شناسى همچنان در 
محدوده ايوان ادامه دارد و هنوز اين ايوان هخامنشى به طور كامل از 

زير خاك بيرون نيامده است.
بناى  درباره  دقيقى  نظر  كه  آن  براى  هنوز  گفت:  ادامه  در  عسگرى 
يافت شده صادر شود زود است اما آنچه خيلى مهم به نظر مى رسد 
آن است كه اين اثر هخامنشى در كنار نخستين نقش برجسته مذهبى 
ايران كه از سوى عيالميان در 1800 سال پيش به وجود آمده قرار 
شاهى  راه  مسير  در  درست  هخامنشى  بناى  اين  آنكه  ديگر  و  گرفته 

است.
وى افزود: بر اساس تعيين حريم انجام گرفته احتمال مى رود اين اثر 
هخامنشى حدود 60 متر مربع وسعت داشته باشد و به لحاظ معمارى 
با كاخ هاى برزن جنوبى تخت جمشيد مشابهت دارد. از سوى ديگر از 
بناهاى تخت جمشيد كوچك تر است اما از نظر نوع پايه ستون ها، با 
پايه ستون هاى كاخ صد ستون تخت جمشيد شباهت هاى زيادى دارد. 
عسگرى همچنين اظهار داشت: ايوان هخامنشى احتياج به مرمت فورى 
دارد و در حال حاضر براى مرمت آن 30 ميليون تومان درخواست 

شده است. 
هيأت باستان شناسى مشترك پژوهشكده باستان شناسى و دانشگاه 
سيدنى استراليا دومين فصل كاوش هاى باستان شناسى خود را در 
محوطه باستانى سروان از نخستين روزهاى دى ماه آغاز كرده است. 
را  هخامنشى  دار  ستون  بناى  يك  از  هايى  بخش  پارسال  هيأت  اين 

كشف كرد.
كاوش هاى باستان شناسى در اين محوطه و كشف پايه ستون هاى 
سنگى،  الشه  بزرگ  هاى  سازه  عظيم،  سنگفرش  سطوح  هخامنشى، 
آن،  پلكان  و  دار  ستون  بزرگ  ايوان  و  مرمر  سنگ  متعدد  ظروف 

پرسش هاى متعددى مطرح كرده است. 
اين كه اين بنا در دوره كدام يك از پادشاهان هخامنشى بنا شده و يا 
استفاده شده است هنوز مشخص نيست. كاوشگران اين محوطه اذعان 
داشته اند كه اين بنا به احتمال زياد بخشى از يكى از شهرهاى دوره 
هخامنشى است. شايد آثار به دست آمده، بخش هايى از همان شهر 

تاريخى نام برده شده ليدوما در الواح تاريخى تخت جمشيد باشد.

قطعه اى از 
بهشت زمينى

بين نور و آمل، وقتى كه جنگل هاى چمستان را از گذر پارك 
كشپل پشت سر مى گذارى، در پس گردنه آن كوه هاى سرسبز 
به آن روستاى محصور شده مى رسى كه در ميان كوه هاى 
كه  است،  ابهت  پر  و  بكر  قدرى  به  هايش  زيبايى  و  پردرخت 

احساس حقير بودن به تو دست مى دهد. 
هايت  چشم  شود،  مى  متوقف  چشمانت  مقابل  در  زمان  اينجا 

خيره مى ماند و پاهايت از حركت باز مى ايستد و فقط به يك 
چيز مى نگرى و آن قدرت نقاش چيره دستى است كه اينگونه 

زيبايى ها را براين كره خاكى به تصوير كشيده است.
يا  ها  آسمان  در  كردن  پرواز  است،  رفتن  و  ماندن  مرز  اينجا 
از  اى  قطعه  است؛  ويج  ال  اينجا  درختان.  سبزه  در  شدن  گم 
بهار  با  مازندران  در  نور  چمستان  از  دهستانى  زمينى،  بهشت 
سفيدپوش.  زمستانى  و  انبوه  درختان  از  پوشيده  تابستانى  و 
به  را  زيادى  هاى  توريست  و  مسافران  توجه  كه  بكر  طبيعتى 

خود جلب كرده است.
از تاريخ اين آبادى تا دوره اسال مى هيچ نشانه يا اثر مكتوبى 
دوران  به  ويج  ال  غيرمكتوب  تاريخ  قدمت  اما  نيست،  دست  در 
ساسانيان و حتى قبل از آن مى رسد. بقاياى خرابه هاى متعدد 
قدمت  با  تاريخى  از  حكايت  مكشوف،  آثار  و  اشيا  و  گورها  و 
طوال نى دارد و تصويرى كم رنگ از دوران حيات تاريخى و 
زيست مردمان در آن منطقه را پيش چشمان گردشگران، نمايان 

مى سازد.
از جلوه هاى طبيعى اين منطقه، جنگل هاى انبوه و متراكم آن تا 
ارتفاع 2500 مترى از سطح دريا و به خصوص درختان راش، 
يادگار جنگل هاى هيركانى است. البته مسافران از اين موهبت 
الهى كمتر استفاده مى كنند و تنها به جنگل هاى حاشيه جاده، 
و  شكوه  و  كنند  مى  اكتفا  ويج  ال  معدنى  آبگرم  و  زارها  بيشه 
عظمت اين طبيعت بى نظير را تنها در يك گوشه آن جست وجو 
مى كنند. در كنار جنگل هاى ال ويج كه از تنوع زياد گونه هاى 
گياهى و درختان گوناگون برخوردار است، چشمه سارانى از 

دل زمين نيز به بيرون مى جوشد.
آنچه مسلم است اين كه هر ناحيه يا مكانى داراى آب و هوا و 
همچنين محيط جغرافيايى ويژه اى است كه فرهنگ مردمان آن 
ناحيه در طول قرن ها تقابل و مبارزه در ارتباط با آن شكل مى 
گيرد و به صورت آداب و رسوم، اعتقادات و باورهايشان جلوه 
مسكن  و  پوشاك  و  خوراك  نوع  در  حتى  فرهنگ  اين  كند.  مى 
انسان ها نيز بى تاثير نبوده و منطقه ال ويج هم از اين نوع قاعده 

مستثنى نيست. رويش گياهان و شكوفه هاى وحشى در بهار و 
تابستان، اين منطقه را براى پرورش زنبور عسل و زنبوردارى 
مساعد ساخته است، به طورى كه عسل ال ويج، سوغات اصلى 
شغل  از  نيز  دامپرورى  و  دامدارى  آيد.  مى  شمار  به  ديار  اين 
(لبنيات  است  معدنى  هاى  آبگرم  سرزمين  مردمان  جنبى  هاى 
محلى خصوصًا پنير و دوغ و كره محلى آن از شهرت و اعتبار 
خاصى در ميان مسافران و توريست ها برخوردار است.) در 
كنار اين سوغات ها هواى پاك، خوابيدن در دامن طبيعت و شنا 
مسافران  براى  ماندگارى  هاى  خاطره  معدنى،  هاى  آبگرم  در 
و  كوچك  آبشارهاى  زد.  خواهد  رقم  را  ويج  ال  به  كرده  سفر 
بزرگ هم در طول مسير جاده به نور، زيبايى هاى اين طبيعت 
از  كدام  هر  كه  طورى  به  است،  كرده  چندان  دو  را  الهى  بكر 
طبيعى  متمايز  عنصر  يك  عنوان  به  توان  مى  را  آبشارها  اين 
داراى  كه  عناصرى  آورد،  شمار  به  منطقه  اين  در  توريستى 
جهانگردان  جذب  براى  بردارى  بهره  العاده  فوق  هاى  قابليت 

ايرانى و خارجى است. 
يكى از همين آبشارها، آبشار حرام او با مقدار فراوان آب است 

كه از دل زمين به بيرون مى ريزد، آبى خنك و گوارا كه پذيراى 
جهانگردان و مسافرانى است كه از مسير چمستان، سفر به ال 
مى  نقل  چنين  آن  تسميه  وجه  درباره  اند.  كرده  آغاز  را  ويج 
دست  پايين  از  و  سوردار  ارتفاعات  از  چون  آب  اين  كه  شود 
مى  سرازير  پايين  به  شده،  دفن  آنجا  در  كه  اى  امامزاده  حرم 
شود، به نام «حرم او» معروف شده كه به مرور زمان، به حرام 

او تغيير يافته است.
اما در اين منطقه، بقاياى گورهاى گبرى فراوانى هم وجود دارد 
كه بيانگر قدمت اين روستاست. 2 نقطه اصلى تمركز اين گورها 
يكى در تپه هاى مشرف به روستاى كيا كال واقع در جنوب اين 
روستا در مكانى موسوم به سرخمن و ديگرى در گردنه باال 
ترين تپه هاى داخلى مشرف به آبادى ال ويج، در بخش جنوبى 
آبادى حصليمه است.عال وه بر وجود گورهاى گبرى تصور مى 
داشته  وجود  نيز  تپه  اين  فراز  بر  آتشكده اى   ً كه احتماال  رود 
است. از جمله اشياى كشف شده به نقل از گفته هاى مردم اين 
مى  ساسانيان  دوران  به  آن  قدمت  كه  است  هايى  سكه  منطقه، 
رسد و نيز زينت آال ت زرين و سيمين مشتمل بر گردنبندها، 

گوشواره ها، دستبندها و قبضه هايى از شمشيرهاست. 
 7 سرزمين  است،  جهانگردان  بهشت  ايران،  كه  نيست  شكى 
مكان  هم  باز  كنى  سفر  كنارش  و  گوشه  به  هرچه  كه  اقليمى 
مناظرش،  ديدن  از  كه  دارد  وجود  بكرى  و  ناشناخته  هاى 
از  يكى  هم  ويج  ال  دهد.  مى  دست  تو  به  ناشدنى  وصف  لذت 
قطعًا  كه  نظير  بى  اكوسيستمى  است،  زمينى  هاى  بهشت  اين 
توانايى جذب جهانگردانى بيش از اينها دارد.وجود پارك جنگلى 
كشپل، آبشار حرام او، جاده هاى جنگلى، آبگرم معدنى الويج، 
سوردارف جنگل اوسيونگ، ييال ق زيباى ايزوا و منطقه ييال قى 
كاسپين،  درياى  ساحل  تا  ساعته  نيم  فاصله  كنار  در  ميرخمند 
قطعًا توجه و نظر ويژه اى را طلب مى كند. امكانات كامل و بهتر 
رفاهى توريستى در كنار اين هديه هاى خداوندى، مسلمًا منبع 

ارزآورى ديگرى براى ايران ما خواهد بود.
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سياست 
پدر و مادر 

دارد
 

اميد منتظرى

آن چه از پدر و مادرى نباشد هنوز زاده نشده، هر چند بخواهند نسبيت 
امروز  سياست  كه  است  آن  واقعيت  اما  نمايند  سلب  را  ناخلف  فرزند 

زاده ى سياست مدارانش است و نه آن چه بايد باشد. 
اين روز ها حتما شما هم اين گزاره ى رايج را شنيده ايد: ((سياست 

پدر و مادر ندارد)). گزاره اى كه خط بطالنى ست بر حقوق سياسى- 
اجتماعى مردمانى كه حقى در تعيين سرنوشت (يا بهتر بگويم زندگى) 
و  زشت  واقعيتى  را  سياست  كه  اى  گزاره  ندارند.  خويش  اجتماعى 
رسمى  هاى  شلوار  و  كت  در  كه  واقعيتى  كند.  مى  جلوه  دهشتناك 
ديپلمات هاى اتو كشيده و آداب ديپلماتيك بورژوازى دولتى- صنعتى 

پديدار مى شود. بياييد نامش را ”سياست پشت پرده“ بگذاريم. 
اين روز ها حتما شما هم برخى متقدين سياسى را ديده ايد وقتى با آب 
و تاب از سير تا اتاق خواب سياستمداران و حتى خاورميانه را تصوير 

مى كند و البد چه مرد دانايى! 
و ما خيل تماشاگران بى جان اين نمايش پلشت هر روز در صف هاى 
طوالنى مان منتظر مى مانيم تا در صدر اخبار از انرژى اتمى، ديدار 
رهبران بلند پايه، نتايج انتخابات، اجالس سران و... چيزى دستگيرمان 
شود. هر چند از كيك زرد هم نصيبى مان نباشد اما باز نزديك انتخابات 

كه مى رسد بر سر و دست مى زنيم كه بدهيم يا ندهيم راى را. 
آرش ويسى در مقاله ى ”استحاله ى توده ها“ مى آورد: «جوهر زدايى 
شدن  سياسى  غير  با  است  همراه  هيأت ”كارشناسى“  در  سياست  از 
توده ها در هيأت ابزارهايى براى رأى دادن. در اين ميان آنچه سركوب 
مى شود آنتاگونيسم موجود در نظريه و اجتماع است، واقعيتى كه هم 
هاى  حكومت  در  هم  و  خورد  مى  چشم  به  غربى  پارلمانتاريسم  در 

اقتدار گرا وپوپوليستى جهان سوم.» [1] 
مستقل  نهادهاى  در  مشاركت  يا  دادن  راى  نفى  كه  پيداست  ناگفته 
مردمى مد نظر نيست. بلكه مقصود رأى به صرف رأى دادن و انتخاب 

به صرف انتخاباتى ست كه تنها موجب تسلسل و جايگزينى حاكمان 
خوب و بد مى شود. 

ژيژك در بسط و نقد نظرات ژاك رانسير مى نويسد: «در يونان باستان 
چيزى تحت عنوان نام polis پديد آمد كه حقوق خاص خود را الزم 
آورد، و ”فلسفه سياسى“، از همان آغاز پيدايش(يعنى از زمان نگارش 
اخير  دوران  در  ليبرال  سياسى  تفكر  احياى  تا  افالطون)  جمهورى 
سياسى،  امر  شكنى  ثبات  قابليت  گذاشتن  مسكوت  براى  بوده  تالشى 
نحوى  هر  به  آن  آوردن  در  قاعده  تحت  يا  و  انكار  راه  در  كوششى 
ماقبل  اجتماعى  ى  بدنه  نوعى  به  بازگشت  يعنى  اين  باشد:  ممكن  كه 

سياسى، تثبيت قواعد رقابت سياسى، و نظاير اينها» [2] 
 polis برابر  در  عامه)  (مردم   demos ترسيم  با  مدل  اين  در  رانسير 
(دولت شهر يونان باستان) سياست راستين را پيكار صداى مطرودان 
 polis يا همان طبقه ى فرودست- در برابر حاكمان مى داند.[3] او -
پرسش  به  را  سهم)  بدون  (بخش   demos و  موجود  نظم  پاسدار  را 
گيرنده ى نظم موجود و پيش برنده ى سياست راديكال و راستين در 

بطن جامعه مى داند. 
در عين حال حاكمان در كوشش براى صيانت از وضع موجود تمام 
خود،  اساسى  تالش  در  و  بندند  مى  كار  به  را  دفاعى  كارهاى  راه 
قدرت  هرم  نهان  هاى  اليه  در  و  دسترس  از  دور  امرى  را  سياست 

بيان مى دارند. 
البته مكانيسم هاى دفاعى دولت كه به صورت هژمونى وايدئولوژى 
مسلط، سياست زدايى و در موارد بحرانى تر سركوب دنبال ميگردد 
پيش  ترتيب  همين  به  پيشرفته  و  دموكراتيك  كشورهاى  در  گرچه 
صورت  به  ايران  چون  دموكراتيكى  غير  سوم  جهان  در  اما  رود  مى 
نخست،  ى  مرحله  در  كه  معنا  بدين  آيد.  مى  در  اجرا  به  شديدترى 
سركوب همه جانبه و خفقان همگانى را اعمال مى كنند، سپس توده ى 
آش و الش عاجز و خنثى شده را توسط تمام دستگاه هاى سركوب 

هژمونيك چون راديو و تلويزيون، دانشگاه ها، مدارس و... به بند مى 
كشند و شكل مى دهند. چونان كه يكسان سازى و خنثى نمودن بدنه 
ى اجتماع پس از انقالب 57 با پاكسازى هاى انقالب فرهنگى و كشتار 
شصت  ى  دهه  در  چپ  آلترناتيوهاى  و  مترقى  نيروهاى  سركوب  و 
قتل  با  كنشگران  اين  ى  بالقوه  خطر  ننمه  باالخره  و  يافت  تحقق  توان 
هاى زنجيره اى پايان يافت تا بازى بدست بديل هاى خوش خط و خال 
بر  آرى  باشد.  داشته  اشكنك  بازى  كه  آن  بى  بيفتد؛  حكومتى  درون 
مبناى همين سياست ورزى طبقه حاكمان بود كه اصالح طلبان و دوم 
خردادى ها با پشتوانه 20 ميليون نفرى خود سياست فشار از پايين و 
چانه زنى از باال را مطرح كردند و آن وقت به ادبيات مشترك خودشان 
درون  هاى  دهى  امتياز  و  امتيازگيرى  گود  وارد  طلب  اصالح  عقالى 
حاكميت شدند. ”خودى“ تر شدند و به قله ى هرم قدرت نزديك تر. از 
ميكردند  اعظم  براى حاكمان  هم  غر و لندى  از گاهى  هر  حق نگذريم 
كه اين عشوه گرى ها ناگزير مردم دارى و سهم خواهى بود. واال دل 
تپيدن براى عدالت و مردم ساالرى و آزادى سيرى چند؟ بگوييد نمك 
آخرهم  كه  بود  مان  تاريخى  شوربختى  شورى  نه  كه  نمك  نشناس! 
نمك دان خالى اش بر سر بى كاله مان شكست. ما كه با چشم هاى 
خودمان سكوت حضرات و قلع و قمع دانشجويان و تعطيلى روزنامه 

ها وانتخابات مجلس هفتم و... را ديده بوديم! 
از  زدايى  سياست  و  حاكمان  ورزى  سياست  همين  مبناى  بر  باز  و 
عموم مردم بود كه روز گارى مهندس مهدى بازرگان در دهه ى بيست 
جزوه ى ”بازى جوانان با سياست“ را نگاشت و دانشجويان را از كار 
سياسى بر حذر داشت. و عجبا كه شصت سال بعد، در دهه ى هشتاد 

قوچانى پيدا ميشود كه باز همان گفته ها را البته اين بار سخيف تر و 
آگاهانه تر تكرار مى كند.[4] 

گرچه ابتال به اين برداشت از امر سياسى در مملكت ما گونه ى خاص 
و  متمايزتر  چندان  وضع  نيز  ما  امروز  جهان  در  اما  دارد  را  خويش 
مطلوب تر نيست. شهروندان مؤدب سرزمين هاى متمدن آزادى بيان 
دارند ليكن هاليوود تحويل مى دهند. آزادى عقيده دارند اما ديگر عقيده 
و آرمانى ندارند. اياالت متحده آمريكا با شيپور دموكراسى و حقوق 
بشر در افغانستان و عراق جنگ هاى پرهزينه و فرسايشى مى آفريند 
اما از جنبش ضد جنگ شهروندان مؤدبش خبرى نيست. تنها دو حزب 

دارد اما هيچ شهروندى اعتراض ندارد. 
بى جهت نيست كه آن طرف تر در قلب تمدن مدرن بشرى، فرانسه، 
دو كانديداى مطرح راست و چپ،ساركوزى و رويال، يكى محافظه كار 
و يكى سوسياليست، هردو دانش آموخته ”انستيتوى سياست مداران 

پاريس“ از كار در مى آيند. 
شك نكنيد معادل هاى فارسى اين مثالهاى فرنگى در كشور ما عالوه 
بر تمام مصايب ديگرمان بيشتر كه نباشد كمتر نيست. به آزادى هاى 
نداشته ى سياسى و اجتماعى اضافه كنيد توليدات دانشگاه هاى خاص 
، يكصد و اندى حزب فاقد پايگاه اجتماعى و انواع و اقسام رسانه هاى 
جمعى داخلى و ماهواره اى و نهادهاى به اصطالح مردمى قارچ روييده 

اى كه تحت نظارت ارگان هاى دولتى مشغول به فعاليت هستند. 
حضور  و  بقا  البته  ما  چون  غيردموكراتيكى  سوم  جهان  در  باز  و 
به  هم  جامعه  عمومى  فضاى  از  زدايى  سياست  و  حاكمان  سياست 
توليدات انسانى و تشكل هاى وابسته به حاكميت تكيه دارد و هم به 
و  نهادها  و  اجتماعى  سياسى  مطيع  غير  كنشگران  مميزى  و  غربال 

شوراهاى مستقل شان. 
حقيقت  تمام  آيا  اما  نمايد  مى  نااميدكننده  و  پليد  هست  آنچه  آرى 
حاكمان  سياست  ميان  گذارى  فاصله  فرض  با  است؟  اين  سياست 
يعنى  نخست  قسم  شد  اشاره  اينجا  تا  آنچه  عامه،  مردم  سياست  و 
سياست حاكمان به عنوان گفتمان غالب در جامعه بود. اما آنچه باقى 
ى  غلبه  با  كه  است  سهم  بدون  يا  سهم  كم  بخش  سياست  ماند  مى 
بخشى  كه  كرد  فراموش  نبايد  است.  شده  زده  كنار  حاكمان  گفتمان 
از اين حاشيه نشينى سياست توده ها علل درونى نيز دارد. فرم هاى 
سازمان  يا  احزاب  مثل  سياسى  كار  ى  شده  تعيين  پيش  از  و  كهنه 
قدرت  كسب  به  معطوف  ى  توسعه  ديدگاه  با  معمول،  سياسى  هاى 
سياسى تنها بازتوليدكننده وبرسازنده ى همان كليتى است كه به آن 
سياست حاكمان يا آنچه هست بايد لقب داد. در اين بازى تنها جاى 
اقليت حكمران و اليگارشى سياست دان تغيير مى كند. گويى هميشه 

نجات دهنده يا اقليتى پيشرو بايد بيايد تا توده ها را سعادتمند كند. 
و  شوند  مى  تر  پيچيده  روز  به  روز  قدرت  ساختارهاى  شوربختانه 
رشد ميابند، در حالى كه اين تغيير الاقل در فرم و شكل اپوزيسيون 
و گروه هاى معترض به وضع موجود كندتر است. تكرار تجربه هاى 
آزموده در عمل سياسى گروه ها و فعالين، منجر به ياس و انزواى 
سياسى شده است كه در بازى غيرسياسى كردن توده ها به وسيله 
مى  آسانى  به  را  موارد  اين  است.  افتاده  موثر  قضا  از  حاكمان  ى 
ايدئولوژيك  هاى  نزاع  و  دعواها  ها،  تشكل  ساختار  ادبيات،  در  توان 
افتادن  عقب  يافت.  اپوزيسيون  هاى  رسانه  و  متعدد  هاى  انشعاب  و 
احزاب كمونيست دنيا در طول چند دهه ى گذشته از روند تاثيرگذارى 
بر معادالت سياسى مى تواند نمودى از اين وضعيت باشد. در چنين 
شرايطى است كه تجربيات جديدترى چون فروم اجتماعى جهانى مى 
تواند محبوبيت و اهميت بيشترى در ميان توده ها پيدا كند. در زمانه 
اى ايستاده ايم، كه انقالب در بيرون به ناگزير از انقالب در درون مى 
گذرد. انقالبى كه جسارت شكستن نوستالژى چپ و از نو بناكردنش 

را داشته باشد. 
در بازى سياست بى پدر و مادر حاكمان، و درست در شرايطى كه 
و  موجود  سياست  زدن  هم  به  با  تنها  است،  چيزمان  همه  سياست 
بازتعريف امر سياسى ست كه مى توان گفتمان غالب را تغيير داد و 
دغدغه هاى واقعى توده ها را داخل در گفتمان سياسى كرد. و البته 
اين مساله نيازمند مدل هاى تازه ترى از فعاليت سياسى مى باشد، نه 

كنار كشيدن از آن. 
(از قديم گفتن كسى كه بازى نمى كنه يه چيزى مى بازه، خود بازى 

كردن و و چيزى هم نمى بره...)[5]
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

از سوي دادستان هاي نظامي امريكا صورت مي گيرد 
 

شش  براي  اعدام  تقاضاي 
مظنون حمالت 11 سپتامبر 

 
نظامي  هاي  دادستان 
درصدد  امريكا 
اعدام  حكم  تقاضاي 
مظنون  شش  براي 
 11 حمالت  اصلي 
سپتامبر برآمده اند. به 
دولتي  هاي  مقام  گفته 
نخواستند  كه  امريكا 
شود،  فاش  نامشان 
قرار بود اتهام هاي اين 
برجسته  زنداني  شش 
گوانتانامو روز گذشته 
اعالم  پنتاگون  در 
تحليلگران  اما  شود. 
براي  تالش  گويند  مي 
اعدام  حكم  صدور 
اين  متهمان  براي 
افزايش  موجب  پرونده 
توجه بين المللي به اين 
چالش  و  شده  پرونده 
در  را  جديدي  هاي 
دادگاه  سيستم  برابر 

نظامي امريكا قرار خواهد داد. خالد شيخ محمد فرمانده عملياتي سابق القاعده كه به ادعاي خود طراح 
اصلي عمليات يازدهم سپتامبر بوده در راس اين گروه شش نفره قرار دارد. پنج متهم ديگر عبارتند 
از؛ محمد القحطاني مرد معروف به بيستمين هواپيماربا، رمزي بن الشيب كه گفته شده واسطه اصلي 
ميان هواپيماربايان و رهبران القاعده بوده، علي عبدالعزيز علي معروف به عمار البلوچي خواهرزاده 
خالد محمد كه به عنوان نايب وي در عمليات سال 2001 شناخته شده، مصطفي احمد الهوساوي و وليد 
بن عطاش زنداني معروف به خالد كه گفته مي شود كار انتخاب و آموزش هواپيماربايان را برعهده 

داشت.
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز يك مقام وزارت دفاع امريكا گفت كه تقاضاي حكم اعدام از سوي 
دادستان هاي نظامي براي متهمان اصلي عمليات يازدهم سپتامبر به اين دليل صورت مي گيرد كه اين 
افراد در جنايتي در مقياس بزرگ دست داشتند كه در اثر آن سه هزار شهروند امريكايي جان خود 
جديدي را  مساله چالش هاي  حال ناظران امور بر اين باورند كه طرح اين  را از دست دادند. با اين 
در برابر سيستم دادگاه نظامي امريكا قرار مي دهد. ديويد گليزير افسر سابق نيروي دريايي و استاد 
دانشكده حقوق لويوال در لس آنجلس مي گويد؛ «اين سيستم تاكنون نتوانسته از عهده پرونده هاي 

ساده تر از اين برآيد.»
بر اساس قواعد سيستم جنايات جنگي گوانتانامو، دادستان هاي نظامي هنگام ايراد اتهامات به مظنونان 
اختيار طرح اتهام مستحق اعدام را دارند و با اين كار نخستين مرحله روند دادرسي آغاز مي شود. 
انتظار مي رود روند دادرسي پرونده متهمان يادشده در هفته جاري آغاز شود. اما در مرحله بعدي 
مسووليت  كند.  رد  يا  قبول  را  اعدام  حكم  درخواست  تواند  مي  اتهامات  بررسي  مامور  نظامي  افسر 
دارد. قرار  نظامي  تجديدنظر  دادگاه  سابق  قضات  از  كراوفورد  سوزان  برعهده  پرونده  اين  نظامي 
سخنگوي وزارت دفاع امريكا از اظهارنظر درباره تقاضاي حكم اعدام خودداري كرده است؛ اما به گفته 
برخي از مقاماتي كه در جريان گزارش اين پرونده قرار گرفته اند دادستان هاي نظامي اذعان مي كنند 
كه تقاضاي اعدام براي مظنونان حمالت يازده سپتامبر نوعي چالش تاريخي براي آنها بوده است. يك 
گروه ويژه متشكل از حقوقدانان نظامي و وزارت دادگستري چندين سال است روي اين پرونده كار 

مي كنند.
با اين حال حقوقدانان مي گويند حتي در صورت صدور احكام اعدام در حق اين مظنونان اجراي اين 
احكام ممكن است ماه ها و شايد سال ها به طول انجامد از جمله به اين دليل كه صدور حكم اعدام در 
كانون توجه و موشكافي دادگاه هاي تجديدنظر مدني قرار خواهد گرفت. مقامات فدرال در ماه هاي 
اخير گفته اند در بازداشتگاه پايگاه دريايي امريكا در گوانتانامو هيچ اتاق مرگي وجود ندارد و نيز هيچ 
طرح معيني براي چگونگي اجراي حكم اعدام به چشم نمي خورد. سيستم دادگستري نظامي امريكا كه 
البته مورد گوانتانامو را شامل نمي شود، ايجاب مي كند كه احكام اعدام از طريق تزريق مواد مرگ زا 
اجرا شوند. اما ارتش امريكا اين اواخر به ندرت كسي از زندانيان را اعدام كرده است. آخرين مورد 
اعدام نظامي در سال 1961 صورت گرفت كه در جريان آن يك سرباز ارتش به اتهام تجاوز به عنف 
و تالش نافرجام قتل به دار آويخته شد. در همين حال خويشاوندان قربانيان يازدهم سپتامبر ديدگاه 
هاي متفاوتي را درباره احكام احتمالي اعدام نشان داده و برخي از آنها گفته اند اعدام اين افراد چندان 
دستاوردي نخواهد داشت غير از «شهيد»كردن افرادي كه براي آنها شهيد شدن يك پاداش به شمار 
هواپيماهاي  از  يكي  خلبان  برلينگام  چارلز  برادرش  كه  برلينگام  دبرا  مانند  ديگر  برخي  اما  رود.  مي 
ربوده شده امريكايي بود با صدور حكم اعدام موافق است و مي گويد اين اقدام موجب مي شود ميزان 
وحشيانه بودن اين حمالت كه عمدتًا به فراموشي سپرده شده است بار ديگر در معرض افكار عمومي 

قرار گيرد. 
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برنده نوبل در دادگاه  
شده  ادعا  آن  جريان  در  كه  را  يي  پرونده  اسپانيا  در  دادگاه  يك   
دست  اسپانيا  ادبيات  نوبل  جايزه  برنده  سال»  خوزه  «كاميال  بود 
مشهور  نويسنده  «سال»  گشود.  دوباره  است،  زده  ادبي  سرقت  به 
اسپانيايي كه در سال 2002 درگذشت متهم شده بود كه در قسمت 
كارمال،  «كارمن،  كتاب  از  اندرو»  سن  «صليب  پرفروش  كتاب  اول 
كارمينا» سرقت ادبي كرده است.كارمن فورموسو يك نويسنده كمتر 
شناخته شده اسپانيايي در سال 2001 «سال» را براي كپي برداري از 
كتابش به دادگاه فراخوانده بود اما سال كه در تمام مراحل دادرسي 
با اين ادعا مخالفت كرده بود، پيش از اعالم راي نهايي درگذشت. هر 
دادگاهي  اكنون  اما  كرد،  رد  را  فورموسو  ادعاي  بدوي  دادگاه  چند 
با  و  است  گشوده  دوباره  را  پرونده  اين  بارسلونا  عالي  ديوان  در 
استخدام لوئيس ايسكوئيردو به عنوان كارشناس ادبي، او را مامور 
كرده است با بررسي دقيق اين دو كتاب كليه مواردي را كه مي تواند 
هر گونه ارتباط و كپي برداري از كتاب ديگر محسوب شود،روشن 
دقيق  بررسي  با  است  خواسته  ايسكوئيردو  از  دادگاه  اين  سازد. 
شباهت هاي دو كتاب و ارائه گزارش دقيقي از اين موارد به دادگاه، 
امكان ادامه دادرسي را فراهم كند. «كاميال خوزه سال» كه در سال 
«خانواده  كتاب  براي   1989 سال  در  شد،  متولد  اسپانيا  در   1915

پاسكال دوارته» برنده جايزه نوبل ادبيات شد.  

ترجمه جديد از موراويا  
از  جديدي  داستان  مجموعه 
نويسنده  موراويا،  آلبرتو 
از  تر  «قشنگ  نام  با  ايتاليايي، 
شود.  مي  منتشر  ايران  در  تو» 
اين كتاب توسط هاله ناظمي به 
فارسي ترجمه شده است.آلبرتو 
آلبرتو  اصلي  نام  (با  موراويا 
و  ايتاليايي  نويسنده  پينكرله)، 
«داستان  چون  آثاري  خالق 
هاي رومي» و «دنباله رو»، در 
28 نوامبر 1907 ميالدي متولد 
شد و 83 سال زندگي كرد. وي 
قرن  مطرح  نويسندگان  از  يكي 
پازوليني  و  است  ايتاليا  بيستم 

او را فرهيخته ترين نويسنده تاريخ ايتاليا مي داند. وي طي اين 83 
سال زندگي، بيش از 37 رمان، مجموعه داستان كوتاه و نمايشنامه 
منتشر كرده است. «زن سرخ پوش»، «دنباله رو»، «بي تفاوت ها» و 
«داستان هاي رومي» از جمله آثار مطرح اين نويسنده اند. رمان ها 
و داستان هاي بلند موراويا همواره با رويكردي تراژيك نوشته مي 
شوند، اما «داستان هاي رومي» جنبه هايي از طنز در خود دارد كه 
باعث شده اين كتاب، اثري متفاوت از ساير آثار اين نويسنده باشد.  

 حراج دار و ندار تالكين  
 

به  «هابيت»  معروف  كتاب  ويرايش  اولين  از  امضاشده  نسخه  يك 
همراه آخرين عكس «جي آر تالكين» به مزايده گذاشته مي شوند. اين 
نسخه از كتاب «هابيت» شامل چندين تصوير سياه و سفيد است كه 
به امضاي « تالكين» رسيده و به دوست او « االين گريفيتس» هديه 
هزار   60 قيمت  به  مزايده  در  كتاب  اين  رود  مي  انتظار  است.  شده 
دالر فروخته شود. زماني كه اولين ويرايش كتاب « هابيت» در سال 
1937 منتشر شد، تنها 1500 نسخه از آن به چاپ رسيد، اما بعدها 
به 40 زبان دنيا ترجمه شد و بيش از يكصد ميليون جلد از آن در 
سراسر جهان به فروش رفت. حراجي «بونهامس» در لندن اعالم كرد 
اين نسخه امضاشده به همراه اولين ويرايش خارجي زبان كتاب كه 
مزايده  به  رسيده،  به چاپ  سال 1947  در  زبان سوئدي است و  به 
گذاشته مي شود. به گزارش CBC داستان اين كتاب كه «تالكين» آن 
را براي كودكان نوشته است، درباره «بيلبو باكنيس» در يك دنياي 
به  (گاندالف)  جادوگر  يك  و  كوتوله   13 همراه  به  كه  است  خيالي 
جست وجوي گنجي مي رود كه يك اژدها به نام «آسمائوگ» از آن 
حفاظت مي كند. «هابيت» مقدمه يي براي كتاب «ارباب حلقه ها» است 
كه 17 سال بعد از آن منتشر شد. در اين حراجي همچنين قرار است 
شده  گرفته  او  نوه  توسط  كه  نويسنده  اين  معروف  عكس  آخرين 
دوم  در  در 82سالگي  تالكين»  به فروش گذاشته شود. «جان  است، 

سپتامبر 1973 درگذشت.  

ملك الشعراى هارلم
 نگاهى به زندگى و آثار لنگستن هيوز به مناسبت سالروز تولدش

يك بار، يكى از بهترين شاعران جوان سياه به من گفت: ميخواهم كه يك شاعر باشم، نه يك شاعر سياه.به عقيده من، اين جمله چنين 
معنى ميدهد كه ميخواهم، مانند يك شاعر سفيد پوست شعر بگويم ناخودآگاه اين معنى را به ذهن متبادر ميكند كه ميخواهم يك شاعر 

سفيد باشم و تمايل به سفيد بودن در پشت آن، نهان است. من از شنيدن 
اينكه  از  نبايد  بزرگى  شاعر  هيچ  كه  چرا  شدم،  متاسف  بسيار  جمله  اين 

خودش باشد بهراسد.» 
ؤ زندگى سياه 

لنگستن هيوز مشهورترين شاعر سياهپوست و متولد اول فوريه 1902، 
نزد  سالگى  دوازده  «تا  مينويسد:  خود  چنانچه  داشته،  دشوارى  زندگى 
از  پس  بودند.  گفته  ترك  را  يكديگر  پدرم  و  مادر  زيرا  بودم  مادربزرگم 
تحصيل  به  دبيرستانى  در  و  رفتم  ايلينويز  به  مادرم  با  مادربزرگ  مرگ 

پرداختم. 
در 1921 يك سالى به دانشگاه كلمبيا رفتم و از آن پس در نيويورك و 
حوالى آن براى گذران زندگى به كارهاى مختلف پرداختم و سرانجام در 
كشتيها  جاشوى  هند  و  آفريقا  به  اطلس  اقيانوس  از  خود  دراز  سفرهاى 

شدم. چندى در يكى از 
در  آمريكا  به  بازگشت  از  پس  و  كردم  آشپزى  پاريس  رستوران هاى 
هتلى پيشخدمت شدم. در همين هتل بود كه ويچل لينشرى، شاعر بزرگ 
آمريكايى، با خواندن سه شعر من كه كنار بشقاب غذايش گذاشته بودمـ 
تماشاگران  به  هتل  كوچك  نمايش  سالن  در  مرا  كه  آمد  هيجان  به  چنان 
معرفى كرد». هيوز نوزده ساله بود كه نخستين شعرش، شعرى كوتاه به 

نام «سياه از رودخانهها سخن ميگويد»؛ در مجله بحران به چاپ رسيد. 
ؤ ملك الشعراى سياه 

بر  بيانتها»  كوچهاى  «همچون  كتاب  در  كه  مقدمهاى  در  شهروند  رامين 
را  هيوز  اشعار  اصلى  مايه  نوشته  شاملو)  احمد  ترجمه  (به  هيوز  اشعار 

تركيبى نامتجانس از وزن و آهنگ، گرمى و هيجان، زهرخند و اشك ميداند و مينويسد: «وى در اشعارش كوشيده است با كلمات همان 
حاالتى را بيان كند كه خوانندگان جاز ماليم با نواى موسيقى، ايما و اشاره و حركات صورت بيان ميكنند.» چنانچه گفته ميشود، هيوز 

نخست به شعر روى آورد و پس از آن به نوشتن داستان و قصه و نمايشنامه پرداخت. مقاالت ادبى و اجتماعى بسيار نوشت. 
متنهايى براى اُپرا و نمايشهاى برادوى و بازيهاى راديويى و تلويزيونى تهيه كرد و چندين كتاب براى كودكان نگاشت. 

دستمايه تمامى اين آثار تجزيه و تحليل و بيان و تشريح حاالت و جنبههاى گوناگون زندگى سياهان است و در پروردن اين دستمايه از 
پيش پا افتادهترين نيش و كنايههاى توده تا تغزل ناب را به كار گرفته. هيوز، كه خود را تحت تاثير پل الورنس دونبار، كارل سند بورگ 
و والت ويتمن ميدانست؛ مشخصًا به دليل ترسيم تصاوير هوشمندانه و رنگارنگ از زندگى سياهپوستان آمريكا در دهههاى 20 تا 60، 

مشهور است. او رمان، داستان كوتاه و نمايشنامه مينوشت و به علت تاثير دنياى جاز بر نوشتههايش؛ معروف بود. 
زندگى و آثار او سهم به سزايى در شكلگيرى رنسانس هارلم در دهه 20 داشت. برخالف ديگر شاعران سياهپوست آن زمان؛ نظير كالود 

مك كى، جين تومر و كانتى كولن؛ هيوز هيچگونه تمايزى بين تجربههاى شخصى خود و تجربيات مشترك آمريكاى سياه قائل نميشد. 
او ميخواست داستانهاى مردم خويش را به نحوى بازگو كند كه فرهنگ واقعى آنها شامل دردهايشان و عشقشان به موسيقى، خنده و 
زبانشان را منعكس سازد. هيوز در مقام يك نويسنده نيز، آنچه را مينويسد كه اعتقادش است و به شكلى مينويسد كه نوشتهاش در 
مسيرى كه ميخواهد، تاثيرگذار باشد. بدين ترتيب شخصيت هيوز نمونه هنرمند متعهدى است كه با درك كامل از زمانه و شرايط آن در 
جهت بهبود وضعيت همنوعان خود قدم بر ميدارد. هيوز زمانى شروع به نوشتن كرد كه جلسات زيرزمينى سياهان اعتراضهايى از پيش 
سركوب شده بود و راه به جايى نميبرد و سر اسلحه به سمت آنها بود و با كوچكترين حركتى كه سفيدها از آن خوششان نميآمد پوست 

سياهشان را با رنگ قرمز خونشان تزيين ميكردند! 
ؤ مرگ نامى 

لنگستن هيوز سراسر زندگى پربارش را وقف خدمت به سياهان و بيان زير و بم زندگى آنان كرد، پيوسته به تربيت و شناساندن شاعران 
و نويسندگان جامعه سياهپوستان كوشيد، از برجستهترين و صاحب نفوذترين رهبران فرهنگ سياهان در آمريكا به شمار آمد. 

لنگستن هيوز در تاريخ 22 مه 1967 در اثر سرطان پروستات در نيويورك درگذشت. در حالى كه هنوز رويايش براى برقرارى عدالت 
و صلح جهانى را در سر ميپروراند. 

هيوز را به حق ملكالشعراى هارلم خطاب ميكنند؛ هرچند بسيارند كسانى كه او را به عنوان ملكالشعراى سياهان نيز ميشناسند. پس از 
مرگ هيوز، كميته حراست شهر نيويورك به ياد او محل زندگى اش در خيابان 127 هارلم را به عنوان «منطقه لنگستن هيوز» نامگذارى 

كرد. 

كتاب منوچهر آتشي درباره 
ناصرخسرو منتظر است 

نشر  مجوز  منتظر  ناصرخسرو  درباره  آتشي  منوچهر  كتاب 
است. به گزارش ايسنا «ناصر خسرو؛ تبعيدي يمگان» حدود پنج 
ماه است كه براي كسب مجوز ارائه شده است. اين كتاب درباره 

زندگي ناصرخسرو و آثار او نوشته شده است.
 مرد مجسمه هاي آهني به خاك سپرده شد

پيكر ژازه طباطبايي از مقابل موسسه فرهنگي هنري صبا تشييع 

مراسم  در  صادقي  اهللا  حبيب  شد.  منتقل  زهرا(س)  بهشت  به  و 
تشييع پيكر او از تاسيس بنياد ژازه طباطبايي خبر داد. 

 پروژه جديد برادران كوئن مشخص شد 
جديد  فيلم  نيست»  پيرمردها  براي  موفق «جايي  فيلم  سازندگان 
پوليتزر  جايزه  برنده  نويسنده  يك  كتاب  مبناي  بر  نيز  را  خود 
مي سازند. به گزارش مهر، كلمبيا پيكچرز حقوق ساخت فيلمي 
سينمايي از روي كتاب پرفروش «اتحاد ماموران پليس ييديش» 
كوئن  ايتن  و  جوئل  كه  كرده  خريداري  را  شيبن  مايكل  نوشته 

فيلمنامه آن را مي نويسند.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

هايكوهاي صالحي منتشرشد 
هايكوي  يك  و  هزار 
ترين  تازه  فارسي، 
سيدعلي  هاي  سروده 
قمري  عنوان  با  صالحي 
شامگاه  در  غمخوار 
خزاني از سوي موسسه 
انتشاراتي نگاه در 3300 
در  شد.  منتشر  نسخه 
از  هايي  طرح  دفتر  اين 
كه  است  آمده  صالحي 
به  هايكو  يك  هركدام 

شمار مي رود؛ هايكويي بي واژه.
 از كارلوس فوئنتس در 80 

سالگي تجليل مي شود 
در آستانه هشتادمين سال تولد «كارلوس فوئنتس» 
و نيز سالگرد پنجاهمين سال انتشار اولين كتاب او، 
از اين نويسنده مكزيكي تجليل مي شود. اين تجليل 
به پيشنهاد رئيس كميسيون فرهنگي پارلمان مكزيك 

تصويب شد.

 جايزه شعر حسين 
منزوي برگزار مي شود 

نانوشته  ادبي  سايت 
نام  با  را  يي  جايزه 
منزوي  حسين  ياد  و 
به  كند.  مي  برگزار 
اين  مهر  گزارش 
بخش  دو  در  جايزه 
برگزار  سپيد  و  غزل 
بخش  كه  شود  مي 
غزل،  شامل  غزل 
و...  رباعي  مثنوي، 
شامل  سپيد  بخش  و 
نيمايي و سپيد است.

ترين  محبوب  پترسون 
نويسنده در انگليس  

 
«جيمز پترسون» - نويسنده امريكايي داستان 
انگليس  نويسنده  ترين  محبوب   - جنايي  هاي 
 ±/μ نام گرفت كه در يك سال، كتاب هاي او
شده  گرفته  امانت  ها  كتابخانه  از  بار  ميليون 
است  توانسته  حالي  در  پترسون»  «جيمز  اند. 
انگليس  نويسنده  ترين  پرمراجعه  عنوان  به 
ويلسون»  «ژاكلين  او،  از  پيش  كه  گيرد  لقب 
چهار  براي   - كودك  هاي  كتاب  نويسنده   -
داشت.  اختيار  در  را  عنوان  اين  متوالي  سال 
«پترسون» بيشترين شهرت خود را به واسطه 
«كارآگاه  شخصيت  كه  جنايي  هاي  داستان 
الكس كراس» را خلق كرده اند، دارد. بر اساس 
اعالم وب سايت شخصي اين نويسنده، تاكنون 
جهان  در  او  هاي  كتاب  از  نسخه  130ميليون 
فروخته شده اند. پترسون تاكنون بيش از 50 
هاليوود  در  او  كتاب  دو  از  كه  نوشته  رمان 
بي  گزارش  به  است.  شده  سينمايي  اقتباس 
فهرست،  اين  در  «پترسون»  اگرچه  سي  بي 
به  است،  كرده  محاسبه  را  ژوئن 2007  تا  كه 
عنوان محبوب ترين نويسنده انگليس در رتبه 
اول قرار گرفته، اما محبوب ترين كتاب ، «در 
خطر»، نوشته ديگر نويسنده امريكايي داستان 
هاي تريلر «پاتريشيا كورن ول» است. در اين 
نويسنده  اول،  از 10نفر  نويسنده  پنج  فهرست 
كه  هستند  15سال  زير  كودك  هاي  داستان 
كتاب «هري پاتر و شاهزاده نيمه اصيل» نوشته 
«جي كي رولينگ» محبوب ترين شناخته شده 
و بيشتر از هر كتاب كودك ديگري از كتابخانه 

ها امانت گرفته شده است. 

نسخه نويسى 
براى ديگران

سجاد نوروزى  

درباب آنتونيو گرامشى نوشتن، يك مزيت جالب و منحصر به فرد دارد. 
امابا فيلسوفى مواجه يم كه موثرترين دوران زندگياش را در زندان سپرى 

كرده است.
درباب آنتونيو گرامشى نوشتن، يك مزيت جالب و منحصر به فرد دارد. 
زندان  در  را  اش  زندگى  دوران  موثرترين  كه  يم  مواجه  فيلسوفى  امابا 

سپرى كرده است. 
فيلسوف ايتاليايى ما، از اين حيث نمونه اعالى ايدههاى ماركس درخصوص 
پراكسيس (آگاهى – عمل) است. گرامشى، هم دستى بر آتش فلسفه داشت 
و هم پايى در گليم سياست و اين گليم سياست بود هنگامى كه از زيرپاى 

او كشيده شد، برايش محبس را به ارمغان آورد. 
با اين حال او در زندان نيز تفلسف را رها نكرد. گمان غالب بر اين است 
كه متفكران هنگامى كه رابطهشان با جامعه قطع ميشود و محصور حصار 
حبس ميشوند، يكه نگار ميشوند و به «خود» ميپردازند، اما گرامشى از 
اساسا  و  باز  كامال  و  نرسيد  فلسفى  زندان  به  زندان،  در  ورزيدن  فلسفه 
به  او  جديد»  «شهريار  پرداخت.در  خويش  اجتماعى  جهان  به  بنيادين 
«ماكياول»، «بوروكراسى»، اكونوميسم و... مى پردازد. در باب ماكياول، 
او اثر « شهريار» اين فيلسوف عملگرا را به مثابه نمونه تاريخى «اسطوره» 
سورلى معرفى ميكند؛ ژرژ سورلياى كه نظريهپرداز سنديكاليسم انقالبى 
بود و به نوعى برفاشيسم ايتاليايى ساخته موسيلينى اثر عمدهاى داشت. 
تمجيد  به  نوعى  به  گرامشى  است.  نهفته  امر  همين  در  هم  جالب  نكته 
يك  نمونه   ...» ميستايد:  چنين  اين  را  آن  و  ميپردازد  ماكياولى  «شهريار» 
نظريهبافى  يا  بيروح  آباد  خيال  يك  صورت  به  كه  سياسى  ايدئولوژى 
روى  كه  عينى  تخيل  يك  آفريده  صورت  به  بلكه  نميشود،  ارائه  عالمانه 
مردم پراكنده و از هم بريده، اثر ميكند و اراده جمعى آنها را برميانگيزد 

و سازمان ميبخشد.» 
برايدههاى  سوسياليسم  يك  سوى  از  ستايشى  چنين  كه  است  بديهى 
پراگماتيستى و صرفا «پراتيك» ماكياولى عجيب مينماياند. شايد بتوان گفت 
گرامشى بهرغم آن كه ايدههاى جهانى سيوسياليستى را پذيراست، اما به 
سنت اجتماعى موطن خود نيز نيمنگاهى دارد. ساحت تفكر ايتاليا، همواره 
مشحون از ايده جمع گرايانه «Collectivism» بوده است. ويلفردو پارتو، 
شكل  به  نهايت  در  كه  كردند  طرح  را  جمعگرايانه  ايدههاى  و...  ماكياولى 
باورى  عمل  و  پارتو  اليتيسم  دهد.  نشان  را  خويش  سياسى  واقعيت  يك 
ماكياولى نهايتا در جمعگرايى فاشيستى موسيلينى چندان بيتاثير نبود. با 
اين وصف اين سؤال مطرح است كه چرا گرامشى نيز به اين جمعگرايى 
ضدسوسيال اقبال نشان داده است. به هر روى گرامشى در اين يادداشتها 
تالش ميكند به همه وجوه فلسفى و معنايى «سياست» بپردازد. از عناصر 
سياست تا حزب سياسى و مفهومهاى جهان و... همه سرفصل تالش ذهنى 
گرامشى براى شرح و بسط ايدههاى مندرج در «شهريار جديد» است. اما 
در مداقه ژرف در اين اثر، آنچه بيش از همه خود را نشان ميدهد، تالش 
را  اكونوميسم  او  است.  اكونوميسم  نظريه  مفهومى  بسط  براى  گرامشى 
جنبش تئوريك براى تجارت آزاد و سندكاليسم نظرى ميداند و ميكوشد 
ربط نظرى ميان سنديكاليسم نظرى با فلسفه پراكسيسم ماركس را آشكار 
سازد. اينچنين است كه او چنين حكم ميكند: «پايه و اساس جنبش تجارت 
نيست،  دشوار  آن  عملى  منشاء  تشخيص  كه  تئوريك  خطاى  يك  بر  آزاد 
قرار دارد: اين جنبش مبتنى است بر تمايز ميان جامعه سياسى و جامعه 
مدنى كه به صورت يك تمايز فراگير درميآيد و مطرح ميشود، در حالى 
فعاليت  كه  ميشود  ادعا  مثال  دارد،  متدولوژيك  جنبه  صرفا  تمايز  اين  كه 
اقتصادى به جامعه مدنى تعلق دارد و دولت نبايد براى تنظيم آن مداخله 
كند. اما از آنجا كه در واقعيت امر، جامعه مدنى و دولت يكى و يگانهاند، 
نيز   laissez faire يا  بشود»  «بگذار  سياست  كه  دانست  روشنى  به  بايد 
نوعى «تنظيم» دولتى است كه با وسايل قانونى و قهرآميز اعمال و حفظ 

ميشود» ص63. 
معروف  اصل  بر  اقتصادى  ليبراليسم  بر  او  نقد  پايه  و  گرامشى  اشاره 
ليبراليسم فرانسوى كه «بگذار بشود» يا «سه فر» داللت دارد. گرامشى با 
هوشمندى آشكارى ذات دولت ملت ليبرال را درك ميكند و ميگويد: «بگذار 
بشود» در هنگامى كه جامعهمدنى و دولت سرشتى همسان و اساسًا از 
لحاظ پراتيك «پيوند تام» دارند، نه تنها نشانگر عدم مداخله دولت در شئون 

اقتصادى نيست بلكه جلوهاى تام از «تنظيم دولتى» محسوب ميشود. 
بحث  مورد  را  ليبرال  جامعه  در  سندكاليسم  مهم  اصل  سپس  گرامشى 
و فحص قرار ميدهد. در نظر گرامشى يك سنديكاى كارگرى در جامعه 
ميخواهد  فقط  كه  ميشود  محسوب  حاكم  گروه  از  فراكسيونى  ليبرال، 
«سياست حكومت» را تغيير دهد و بر قوانين بازرگانى تاثير گذارد، نه آن 
كه «ساختار دولت» را دگرگون سازد؛ «سنديكاليسم نظرى، به راستى فقط 
نوعى ليبراليسم است كه با تزهاى مخدوش (و بنابراين مبتذل) ماركسيسم 

موجه نمايانده ميشود.» 
آنچه گرامشى در اين كتاب درباره سندكاليسم ليبرال ميگويد، اكنون به 
يك  به  اشاره  تمام  ظرافت  با  گرامشى  است.  فهم  و  مشاهده  قابل  عينه 
كارگرى  آزادى  عنوان  تحت  كه  را  آنچه  و  ميكند  رايج  ليبراليستى  تزوير 
آشكار  دستى  واقع  در  ميكشد.  چالش  به  مينماياند  رخ  ليبرال  جامعه  در 
ميان ساختارهاى جامعه ليبرال با دولت اگر چه «ظاهرا» در هالهاى از يك 
يك  در  بيانفصال  نحوى  به  اما  ميشوند،  مستور  عملى  و  معرفتى  انفكاك 

جهت حركت ميكنند. 
 «utility» نفع  سر  بر  مواجهه  دولت  با  كارگرى  سنديكاى  يك  مواجهه 
است، نه تقابلى ايدئولوژيك به قصد نشانه رفتن پايه مشروعيت يك دولت 
ليبرال. از ديگر سو در جامعه ليبرال طبقه كارگر معناى محصلى را افاده 
نميكند. كارگران بدل به جزئى كوچك از طبقه متوسط فربهى ميشوند كه 
ذيل دولت ليبرال موضوعيت مييابند نه در صدر آن. گرامشى اين امر را 
در  تنها  ليبرال  جامعه  در  كارگر  يك  آگاهى  خود  بود.  دريافته  خوبى  به 
ما،  عزيز  كارگر  آن،  از  پس  مييابد.  موجوديت  او  كار»  «ساعت  محدوده 
بخشى از طبقه متوسطى است كه پس از 8 ساعت كار، بايد به فكر «خود» 

باشد و باقيمانده روز را به تفريح بگذراند. 
ؤ سوسياليسم متفاوت و گرامشى 

نكته سنجى و ظريفنگرى گرامشى را با صوريگرايى ماركسيسم كالسيك 
نسبتى نيست. از همين حيث است كه بايد او را يك «سوسياليست متفاوت» 
به شمار آورد و براى درك همين تفاوت، مطالعه «شهريار جديد» ضرورى 
مينماياند. اما اجازه دهيد در پايان، يكى از دغدغههاى هميشگى را با شما 
با  ميتواند  نسبتى  چه  ايرانى  تفكر  كال  و  ايران  جامعه  بگذاريم؛  ميان  در 
گرامشى و آراء او برقرار كند؟ پاسخ اين است كه مطالعه آثار گرامشى 
يابد،  موضوعيت  غرب  انديشه  از  جلوتر  و  جلوه  دقيق  فهم  براى  ميتواند 
يعنى براى ما فقط در قالب يك مطالعه پژوهشى و علمى نمود يابد، نه آنكه 
به تجويز نسخههاى آنچنانى بينجامد. برخى از دوستان مطبوعاتى يا در 
سطوح دانشگاهى، ميكوشند آراى گرامشى در باب «روشنفكران ارگانيك» 
ايران  در  «روشنفكرى»  عنوان  به  آنچه  معرفتشناسى  خصوص  در  را 
مطرح شده به كار برند؛ تالشى كه از هر حيث ابتر خواهد ماند. چرا نظم 
معنايى زيستيها با آنچه گرامشى در خصوص پايگاه روشنفكرى ميگويد، 
و  قوت  چنان  نيز  را  ايرانى»  «روشنفكرى  سو  ديگر  از  و  ندارد  قرابتى 
شوكتى نيست كه «ارگانيك» شود؟ پس بهتر است فارغ از هاى و هويهاى 
ژروناليستى، آثار او را بخوانيم و از نقد او بر «جامعه ليبرال» لذت ببريم؛ 

نقدى كه شايد بتواند ما را به فهم آنچه كه در غرب ميگذرد نايل كند.
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حكايت طبيب يهودي
از  َمملوكي  روزي  مي كردم.  طبابت  دمشق،  شهر  در  جواني  آغاز  در  گفت:  
اندر  خانه  به  چون  برد.  والي  خانة  به  مرا  آمده  من  نزد  دمشق  والِي  خانة 
شدم، درصدر ايوان تختي ديدم و به فراز تخت بيماري خفته بود. به فراز 
به  بودم.  نديده  هرگز  زيبائي  و  خوبي  بدان  كه  ديدم  پسري  برشدم.  تخت 
بالينش نشسته خواستم كه نبض او به دست گيرم، او دست چپ به در آورد. 
من از بي ادبي او در عجب شدم ولكن نبض گرفته دوا نوشتم و همه روزه 
به معالَِجَتش همي رفتم تا بهبودي يافت و به گرمابه اش فرستادم. از گرمابه 
روزي  سپرد.  من  به  دمشق  بيمارستان  و  داد  من  به  خلعتي  آمده  بيرون 
گرمابه را از بيگانگان خلوت كرده مرا باخويشتن به گرمابه برد. چون جامه 

بركند ديدم كه دست راست او بريده است. شگفت ماندم و محزون گشتم 
و در تن او اثر زخم تازيانه ديدم. انگشت فِكَرت به دندان گرفته، حيران 
بودم. چون او حيرت من بديد با من گفت: اي حكيِم زمان، از كار من در 
عجب مشو، چون از گرمابه بيرون رويم حديث خود با تو بگويم. چون 
از گرمابه به در شديم و به خانه اندر، خوردني بخورديم. گفتم: حديث 

بازگو.
گفت: بدان كه من از شهر موِصلم. چون جد من در گذشت ده پسر از 
او بماند كه يكي پدر من بود. چون برادران بزرگ شدند و زن گرفتند، 
خدايتعالي مرا به پدرم ارزاني فرمود و برادران ديگر بهره از فرزند 
نداشتند و به من فرحناك بودند. چون من بزرگ شدم، روزي با پدر 

خود در جامِِع موِصل نماز كرديم و مردم از مسجد به در شدند. بجز 
پدر و عموهاي من كس نماند. از هر سوي هر گونه سخن مي گفتند و شهرهاي 

عجيب همي شمردند تا اينكه سخن مصر در ميان آمد. عموهاي من گفتند كه از بازرگانان شنيده ايم كه در روي زمين ُنزهتگاهي بهتر 
از مصر و رود نيل نيست، و شاعر در َمدَحِت مصر و رود نيل نيكو گفته:

نيست رودي در جهان چون رودِ نيل نيست شهري در جهان چون شهِر مصر   
وين يكي اندر حالَوت َسلَسبيل آن يكي اندر طراوت چون بهشت    

پس ايشان مصر را بسي بستودند. مرا خاطر به مصر مشغول شد. آنگاه برخاسته هر يك به خانة خويش رفتيم و مرا خيال مصر 
چندان در خاطر بود كه خوردن و نوشيدنم گوارا نمي شد و خواستم بخسبم، خوابم نبرد. چون روزي چند بگذشت عموهاي من ساز و 
برگ سفر مصر كردند. من از بهر رفتن با ايشان پيش پدر بگريستم. پدرم از براي من بضاعتي خريده با ايشان گفت:  او را در دمشق 
بگذاريد و به مصرش نبريد. پس از آن پدر را وداع كرده از موصل بيرون شديم و همي رفتيم تا به َحلَب برسيديم. چند روزي در آنجا 
بمانديم و از آنجا نيز روان شديم و به دمشق رسيديم. ديديم شهري است سبز و خرم كه درختان بسيار و نهرهاي روان دارد و به 
فردوس همي ماند. در كاروانسرائي فرود آمديم. عموهاي من بضاعت مرا بفروختند. به يك درم پنج درم سود كرد. از  آن سود شادمان 
شدم. پس از آن اَعمام مرا در همانجا گذاشته به سوي مصر رفتند. من خانة خوبي را در ماهي دو دينار اجاره كرده در آنجا بنشستم 
و به عيش و طرب بسر مي بردم تا اينكه همة مالي كه با خود داشتم صرف كردم. روزي به دِر خانه نشسته بودم، دختر قمرمنظري 
كه جامه هاي حرير در برداشت پديد شد. من اشارتي به او كردم. بي مضايقه به خانه اندر شد و دِر خانه را باز گردانده نقاب از رخ 
بركشيد و چادر به يكسو نهاد. بديع الجمالش يافتم، دل به مهرش بنهادم. پس از آن برخاسته ميوه و حلوا حاضر آوردم و سفرة 
شراب گستردم. با يكديگر ساغر همي كشيديم تا اينكه مست شديم و خفتيم. بامدادان ده دينار زر به او دادم. زر نستد و ده دينار هم 
به من داد كه با اين دينارها ُنقل و شمع و مي و عود آماده كن و پس از سه روز هنگام شام به انتظار من بنشين. اين سخن گفته. مرا 

وداع كرد و برفت و عقل من با خود ببرد.
چون سه روز بگذشت، آن پري روي باز آمد و خود را بيش از پيش آراسته و جامة زيباتر از نخست در بر كرده بود. من نيز همه 
چيز آماده كرده بودم. خوردني بخورديم و به مي كشيدن بنشستيم. چون مست شديم در آغوش يكديگر بخسبيديم. بامداد ده دينار 
زر داده گفت: روز سيم به انتظار من بنشين. من روز سيم مي و نقل و ريحان و خوردنيها آماده كردم. هنگام شام شمع افروخته و 

عود سوخته، چشم به راه دوخته بودم كه از در آمد. من بر پاي خواسته گفتم: 
چون برفتي زبرم صورت بيجان بودم آمدي، َوه كه چه مشتاق و پريشان بودم    

چون بنشست گفت: آقاي من، من زيبا هستم؟ گفتم: آري، به خدا سوگند.
گلبرك چنين تري نديدم من چون تو به دلبري نديدم    
ممكن َنُبَود، پري نديدم  مانند تو آدمي در آفاق   

گفت: اگر اجازت دهي بار ديگر دختري خردسال تر از خود بهر تو بياورم كه آن دختر از من تمّني كرده كه يك شب با من بيرون آيد 
و در عيش و شادي بسر برد. 

پس آن شب را نيز به لعب و طرب به روز آورديم. بامدادن بيست دينار زر به من بداد و گفت: بيش از شبهاي پيش هرگونه تدارك 
فروچين كه مهمان خواهم آورد. چون روز ميعاد شد، من همه چيز فراهم  آورده به انتظار نشسته بودم كه آن حورَوش در آمد و 
دختر ماهروي ديگري با خود آورد. من شادمان گشته شمعها برافروختم. ايشان چادر از سر برگرفتند. دختر كهتر را ديدم كه از سنبل 
بر َسَمْن پيرايه بسته و تودة عنبر بر ارغواْن شكسته، از قد و رخسار به سروستان و اللِستان همي مانست. من دست و روي ايشان 
ببوسيدم و خوردني آورده بخورديم و ساغر همي كشيديم. من بر لبان دختر كوچك بوسه مي دادم. دختر بزرگ از َرشك تنگ دل بود 
ولي پوشيده همي داشت و با من مي گفت: مهماِن تازه رسيده از من بهتر است؟ گفتم: آري واهللا از تو بهتر است. گفت: همي خواهم كه 
امشب با او بخسبي. چون نيمة شب شد من با دختر خردسال بخفتم. چون بيدار گشتم آفتاب برآمده بود. دست به سوي دختر بردم 
كه بيدارش كنم كه سرش از تن جدا گشته به يكسو غلطيد. مرا گمان اين شد كه دختر بزرگ از َرشك او را كشته است. ساعتي ملول 
نشستم. پس از آن جامه هاي خود بركندم و در ميان خانه چاهي ساخته جسد دختر در آن چاه افكندم و خاك بر او ريختم. آنگاه 
جامه پوشيده َبقيَِّت مال برداشتم و از خانه به در آمده نزد خداوند خانه رفتم و ساليانه اُجَرت بدو دادم و گفتم به سوي عموها سفر 

خواهم كرد.
پس از آن به مصر سفر كردم. عموها به ديدار من شاد گشته سبب مسافرتم باز پرسيدند. گفتم: آرزومند شما بودم. پس، سالي پيش 
ايشان بماندم و از َبقيَّت مال صرف كردم و به تفرج مصر و رود نيل مشغول بودم تا اينكه عموها قصد بازگشت كردند. من از ايشان 
گريخته به جائي پنهان شدم. ايشان را گماْن اينكه من به ايشان ِسبَقت كرده به دمشق باز گشته ام. چون ايشان از شهر سفر كردند 
من بيرون آمدم و تا سه سال در مصر بودم. آنچه مال داشتم همه را صرف كردم و هر سال اجرت خانه اي كه در دمشق داشتم به 
خداوند خانه مي فرستادم. پس از سه سال، از تهي دستي تنگ دل گشتم. ناچار از مصر بيرون شده به دمشق آمدم و در همان خانه 

جاي گرفتم و خداوند خانه نيز از آمدن من خشنود شد.
شبي مرا به خاطر گذشت سر چاه گشوده از حال دختر آگاه شوم، برخاسته سرچاه بگشودم. كشته را پوسيده و از هم ريخته يافتم، 
ولي گردن بندي كه بر گردن داشت در آن چاه بر جاي بود. من گردنبند برداشته گريان شدم و ساعتي به فِكَرت فرو رفتم. پس از آن 
سر چاه را پوشاندم. تا دو سه روز از خانه بيرون نرفتم. روز چهارم به گرمابه رفته جامه تبديل كردم و يك درم نقد نداشتم. ناچار 
گردنبند را كه گوهري قيمتي داشت به بازار بردم و به دّاللش سپردم. او مرا به دكه گذاشته، خود برفت و گردنبند به مشتريان بگردانيد 
و قيمت آن به دو هزار دينار رسيد، ول من نمي دانستم. چون بازگشت گفت: اين گردن بند مسين است و هزار درم قيمت دارد،. گفتم: 

آري آن مسين است و ما خود عمداً چنان ساخته ايم. اكنون همي  خواهم بفروشم، تو هزار درم بده و گردن بند بستان.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب

برگردان: مهوش قويمي    قسمت اول

جمله  از  و  نو  نقد  شده  شناخته  چهره هاي  از  تودورف  تزوتان 
كساني است كه با ترجمة متون انتقادي صورت گرايان روس سبب 
پيدايش تحوالت مهمي در نقد ادبي فرانسه شد. همكاري هاي او با 
پژوهشگراني چون بارت، اكو، گرما و ديگر ناقدان ساخت گرا، نام 
او را بر سر زبان ها انداخت. از جمله آثاري كه تاكنون از روي به 
چاپ رسيده است مي توان از: ادبيات و داللت، دايرة المعارف علوم 
برد.  نام  چيست  ساخت گرايي  و  دوگرو)  اسوالد  همكاري  زبان(با 
مقالة حاضر كه ابتدا در مجلة تل كل منتشر شد، با تجديد نظر، در 
كتاب فن نثر- پژوهش نوين دربارة داستان- به چاپ رسيد. در اين 
مقاله، كه مي تواند جنبه هايي از چگونگي تحليل ساختاري را بارز 
هزار و يك شب  داستان هاي  كاركردهاي  و  صور  تودورف  گرداند، 
را، با ديدگاهي تازه، مورد بررسي قرار مي دهد تا مفاهيم ژرف اثر 

را آشكار سازد.
و  حادثه  به  دادن  تعين  جز  داستان  اشخاص  خلق وخوي  مگر   ”
داستان  اشخاص  خلق و خوي  به  بخشيدن  تجسم  جز  حادثه  خود 
توصيف  جز  چيزي  داستان  يا  تابلو  يك  مگر  است؟  ديگري  چيز 
خلق و خوي اشخاص آن است؟ مگر ما در يك داستان يا تابلو چيز 

ديگري را جستجو مي كنيم؟ چيز ديگري را مي يابيم؟“
اين جمالت پرسشي را، هنري جيمس در مقالة معروف خود ” هنر 
دو  كوتاه  متن  اين  در  است.  نوشته  (ص1884)  پردازي“  داستان 
نظريه كلي به چشم مي خورد. اول آن  كه رابطه اي پايدار بين عناصر 
تشكيل دهنده داستان- اشخاص و حادثه- وجود دارد. اشخاص، 
اشخاص  از  مستقل  نيز  حادثه  و  نيستند  داستان  حادثة  از  خارج 
داستان رخ نمي دهد. اما نظريه ديگري نيز از خالل آخرين سطور 
اين متن خودنمايي مي كند: گرچه اين دو عنصر همبستگي تنگاتنگي 
دارند ليكن به هر حال يكي از آن دو، يعني اشخاص داستان، بيش 
خلق و خوي  يعني  داستان  اشخاص  است.  اهميت  حائز  ديگري  از 
آن ها، يعني روحيه و افكار آن ها. به گمان هنري جيمس هر داستان“ 

توصيفي از خلق و خوهاست.“
به ندرت مي توان تبلوري چنين ناب از خود محوري مشاهده كرد 
نظر  مورد  ايده آل  اگر  حتي  باشد.  داشته  نيز  عالم گيري  ادعاي  كه 
جيمس داستاني بوده كه در تمام جزئيات، تابع روحيات اشخاص 
باشد، باز هم به سختي مي توان وجود يكي از گرايش هاي بسيار 
مهم در ادبيات را ناديده گرفت. در چنين ادبياتي حوادث در خدمت 
جلوه گر ساختن خلق و خوي اشخاص داستان نيستند بلكه بر عكس 
اشخاص تابع حوادثند و از سوي ديگر كلمة ” قهرمان داستان“ به 
مفهوم يك انسجام روان شناختي يا توصيف خلق و خوي نيست. اين 
گرايش ادبي، كه نمونه هاي بسيار مشهور آن آثاري چون ”اديسه“، 
” دكامرون“، ”هزار و يك شب“ و“ دستنويس پيدا شده در ساراگوس“ 
است، حد نهايي بي- روان شناسي ادبي محسوب مي شود. در اين 
مقاله سعي خواهيم كرد اين گرايش را، با توجه به دو اثر نامبرده 

در آخر، مورد بررسي دقيق تري قرار دهيم.
به  مي رود،  سخن  هزار و يك شب  مانند  كتاب هايي  از  وقتي  معموًال 
ذكر اين نكته اكتفا مي شود كه آثار توصيف حاالت روحي و تجزيه 
و تحليل افكار ژرف اشخاص قصه است. اما اين روش توصيف، از 
مفهوم بي- روانشناسي، تكرار بيهوده اي بيش نيست. براي توضيح 
كه  زماني   – داستان  روند  از  تصويري  ابتدا  بايد  پديده  اين  بهتر 

داستان از ساختار علّي برخوردار است - ارائه كرد.
و  مي ستايد  جيمس  هنري  كه  داستاني  بين  تمايز  وجه  اولين 
 x,y  ” مانند  جمله اي  در  كه  است  آن  هزار و يك شب  داستان هاي 
توجه  آن كه  حال  است.   xدارد اهميت  جيمس  براي  آن چه  ديد“  را 
شهرزاد تنها بهy معطوف مي شود. داستان روانشناختي هر حادثه 
را وسيله اي براي آشنايي با شخصيت و روحيات عامل آن حادثه 
مي داند و آن را نشانه  يا مظهري تلقي مي كند: حادثه به خودي خود 
قابل توجه نيست بلكه نسبت به عامل خود، متعدي است. برعكس در 
داستان هاي بي- روانشناسي حوادث نامتعددي هستند. حادثه نه به 
عنوان نشانه اي از يك خصوصيت اخالقي كه به خودي خود ارزش 
دارد. هزار و يك شب را مي توان متعلق به ادبياتي گزاره اي دانست، 
جمله  فاعل-  روي  نه  و  فعل-  روي  همواره  تكيه  كه  معني  اين  به 
قرار مي گيرد. حكايت سندباد بحري، روشن ترين نمونة محو فاعل 
دستوري است. حتي اوليس، پس از پشت سرگذاشتن ماجراهايش، 
سيماي مشخص تري دارد. مي دانيم كه مكار ومحتاط است و غيره. 
ولي سند باد را به هيچ يك از اين صفات نمي توان موصوف كرد. 
داستاني   - شده  نوشته  مفرد  شخص  اول  به  گرچه   - او  داستان 
غير شخصي است. در اين جا حتي نبايد نوشت: ”x,yرا ديد“ بلكه 
سرد و بي روح  ديده شد.“ تنها سفرنامه هاي   y“:بايد گفت ترجيحًا 
ممكن است تا اين حد غير شخصي باشند، البته نه همه سفرنامه ها، 

مثًال ” سفر پراحساس“ اثر استرن غير شخصي نيست.



21 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

15 Feb 2008  -  1386 جمعه 26  بهمن  
سال اول -  شماره سى ودوم

صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

با بهترين قيمت و كمترين هزينه 
 اولين دارنده مجوز رسمى درشمال انگلستان

.اطمينان و سرعت هدف ماست

شما ميتوانيد در هر وقت روز از قيمت ارز با خبر 
شويد فقط با يك تماس.

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534



22
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 26  بهمن Feb 2008  -  1386 15هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و دوم

 info@persianweekly.co.uk  فرهنگ

آدم ها و 
ضرب المثل ها

نويسنده : حيدر ملكى نژاد    

اين ضرب المثل مال كسانى است كه حق اشتباه كردن براى خودشان 
قائل باشند و بپذيرند كه مجازند مقدارى اشتباه كنند واال براى كسانى 
كه خود را از اين حق بى نياز مى دانند و با دست و دلبازى آن را به 

ديگران مى بخشند معنايى ندارد. 
 

1) آدم جايزالخطاست: 
اين ضرب المثل مال كسانى است كه حق اشتباه كردن براى خودشان 
قائل باشند و بپذيرند كه مجازند مقدارى اشتباه كنند واال براى كسانى 
كه خود را از اين حق بى نياز مى دانند و با دست و دلبازى آن را به 

ديگران مى بخشند معنايى ندارد. 
2) آدم ناشى سرنا را از سر گشادش مى زند: 

كسانى كه خيلى اقتصادى هستند و در كال س هاى موسيقى ما شركت 
نمى كنند و حاضر نيستند شهريه ناچيز موسسه ما را بپردازند و دنبال 
قدر  آن  بدانند  بايد  بگيرند  ياد  موسيقى  مجانى  و  مفت  كه  هستند  اين 
ناشى تشريف دارند كه سرنا را از طرف گشادش مى زنند. اين افراد 
گلويشان  متى  گيرند سال  قرار مى  ديگران  كه مضحكه  اين  بر  وه  عال 

هم به خطر مى افتد. 
3) آدميزاد شيرخام خورده است: 

اين ضرب المثل مربوط به زمانى است كه هنوز خوردن شير خشك 
نمى  را  خشك  شير  بشر  اصال  يا  بود  نشده  معمول  كودكان  توسط 
شناخت واال اغلب آدم هاى امروزى شير خشك خورده هستند و به جز 
در روستاها و برخى از خانواده هاى سنتى كه خانم هاى آنها خيلى 
به خراب شدن زيبايى شان اهميت نمى دهند در بقيه مناطق خانم هاى 
كلى  كه  رعنايشان  قامت  ريختن  هم  به  از  جلوگيرى  منظور  به  گرامى 
خرج تنظيم آن نموده اند از دادن شير به نورسيده ها اكيدا خوددارى 

مى كنند. 
4) آدم يك دفعه مى ميرد: 

شوند.  مى  داوطلب  موعد  از  پيش  مردن  براى  كه  كسانى  توجه  قابل 
اين ها بايد بدانند كه مرگ يك بار شيون هم يك بار، قبل از مرگ همه 
هم  و پشيمانى  در كار نيست  باشند كه برگشتى  كرده  را  فكرهايشان 
سودى ندارد چون جان گرفته شده پس داده نمى شود حتى به شما 

آدم هاى پشيمان. 
5) آدم نمى داند به كدام سازش برقصد: 

مى  سرگردان  و  گيج  را  ما  حسابى  نوازنده  هاى  گروه  اين  از  بعضى 
كنند تعداد زيادى آدم سازهاى مختلف را با صداى بلند به صدا درمى 
آورند معلوم نيست به كدام سازشان گوش بدهيم. حاال ما كه هيچ ال 
اقل مراعات كسانى كه منتظر ايستاده اند و مى خواهند حركات موزون 

انجام بدهند را بكنند حداقل آنها را بال تكليف نگذارند. 
6) آدم بايد لقمه را به اندازه دهانش بردارد: 

براى اين كه دوباره كارى نكنيم و هر بار مجبور نشويم مقدارى از لقمه 
برداشته شده را به كاسه برنگردانيم بهتر است قبل از صرف غذا طول 
و عرض و ارتفاع و به طور كلى حجم دهانمان را اندازه گيرى نماييم 
رعايت  مصرف  الگوى  سازى  بهينه  و  برنداريم  دهان  از  تر  گنده  لقمه 
شود چون حجم دهانمان دائم در حال تغيير است اگر اين كار را ماهى 

يك بار انجام دهيم كفايت مى كند. 
7) آدم به كيسه اش نگاه كند: 

آدم بايد هنگام برداشتن كيسه اش خوب به آن نگاه كند مال خودش 

مى  آبروريزى  وقت  آن  بردارد  را  ديگران  كيسه  اشتباهى  نكند  باشد 
شود و شايد تهمت سرقت را هم به جان بخرد. 

8) آدم پول را پيدا مى كند نه پول آدم را: 
صاحبنظران براى اين ضرب المثل دو تفسير دارند عده اى معتقدند كه 
آدم بايد خودش دنبال پول گم شده اش بگردد. چون پول هرگز سراغ 
صاحبش را نمى گيرد اصال در كيسه يا جيب هر كسى باشد براى او 
كسانى  به  المثل  ضرب  دارند  اعتقاد  ديگر  اى  عده  كند؟  مى  فرقى  چه 
كه هر چه مى گردند پول به دست نمى آورند مى گويد بيشتر از اين 
به خودشان زحمت ندهند پيدا كردن پول در كار نيست. بيخود و بى 
جهت خودشان را عال ف نكنند اگر قرار بوده پولى گير بياورند تا حاال 

گيرشان آمده بود. 
9) آدم دست پاچه كار را دوبار انجام مى دهد: 

خوب به سرشان مى آيد! حقشان است كه نه دو بار بلكه صد بار آن 
را انجام دهند تا آنها باشند و هيچ وقت شعرى نگويند كه در قافيه اش 
بمانند چه دليلى دارد آدم حسابى آن قدر بلوف كند و خالى ببندد كه 
مجبور شود دست پاچه هم به جاى ديگران و هم به جاى خودش كارى 
را انجام دهد. اين را هم بگويم كسانى كه معتقدند اين ضرب المثل با 
ضرب المثلى كه مى گويد آدم تنبل هر كارى را دو بار مى كند يكى است 
خيلى هم بى ربط گفته اند چون تنبل ها همان يك بارش را انجام دهند 

براى هفت پشت شان كافى است بار دوم پيش كش شان باشد. 
10) آدم براى در باز كسى نمى رود بلكه براى روى بازش مى رود: 

اين كه ديگر خيلى تابلو است و نياز به ضرب المثل ندارد چون تا وقتى 
كسى خودش را پنهان كند و هيچ كس نتواند او را بشناسدهر چند در 
خانه اش هم باز باشد كسى مهمانش نمى شود آدم عاقل كه نديده و 

نشناخته سرسفره ديگران نمى نشيند. 
11) آدم يك بار پايش توى چاله مى افتد: 

كه  اند  نوشته  كسى  دست  روى  از  را  المثل  ضرب  اين  نكنم  غلط  اگر 
براى اولين بار ضرب المثل «آدم عاقل دوبار از يك سوراخ گزيده نمى 
شود» را گفته است اما راستش را بخواهيد خسارات ناشى از افتادن در 
چاله كجا ودرد ناشى ازمار گزيدگى كجا؟ البته شايد ضرب المثل دوم 
را براى اين گفته اند كه زهر كشنده مار اجازه نمى دهد شخصى كه يك 

بار مار گزيده شده تا زمان مار گزيدگى دوم در قيد حيات بماند. 
12) آدم گرسنه خواب نان سنگك مى بيند: 

بد  ها  سنت  بگويند  و  كنند  لطفى  كم  اش  همه  ها  بعضى  حاال  بفرماييد 
است وبايد دور ريخته شوند. خوانندگان گرامى مى بينيد آدم گرسنه 
چگونه بى خيال هرچه مدرنيته و پست مدنيته شده و همچنان ذائقه و 
سليقه اش را تغيير نداده و به جاى نان هاى صنعتى خوشمزه امروزى 

هنوز خواب همان نان سنگك سنتى خودمان را مى بيند. 
13) آدم گرسنه سنگ هم مى خورد: 

دست اندركاران امور كه به دنبال خودكفايى و جلوگيرى از خروج ارز 
هستند بايد به هر طريق ممكن نگذارند شهروندان گرسنه بمانند چون 
اگر فردا، پس فردا با كمبود سنگ مواجه شديم و معادنمان ته كشيد آن 
وقت بايد براى واردات سنگ دست به كيسه شويم وباز سراغ صندوق 

ذخيره ارزى برويم و آن را خالى كنيم. 
14) آدم مفت خور خوش سليقه مى شود: 

چرا  انتخابشان  شدن  آگاهانه  و  افراد  سليقه  كردن  خوش  منظور  به 
آورش  سرسام  مخارج  و  تبليغات  مانند  ترى  مشكل  هاى  راه  سراغ 
برويم و همه اش لقمه را دور سربگردانيم دم دست ترين وكم هزينه 
ترين راهكار اين است كه مفت ومجانى همه چيز را در اختيارشان قرار 
خوش  كمال  در  كه  است  وقت  آن  بگذرد  بد  آنان  به  نگذاريم  و  دهيم 
سليقگى بهترين انتخابها را انجام داده و هرگز آدم هاى بى صالحيت را 

بر نمى گزينند و زحمت ما هم كم مى شود. 
15) آدم خوش معامله شريك مال مردم است: 

براى رسيدن به نان و نوا اين همه حرص و جوش خوردن و اين در و 
آن در زدن كه ال زم نيست به صرفه ترين و آسانترين راه براى اين كه 
آدم شريك مال مردم شود و پس از فوتشان ارث زيادى هم به او برسد 
و بقيه عمر را آسوده خاطر زندگى كند اين است كه كه خوش معامله 

باشد و حسابش را به موقع پرداخت كند و از بد حسابى بپرهيزد. 
16) آدم را تشنه سر چشمه مى برد و بر مى گرداند: 

ال بد طرف ديگر خيلى سنگدل و بى رحم است و شايد هم آب چشمه 
حيوانات  ترس  از  هم  شايد  و  نيست  نوشيدن  قابل  يا  است  خشكيده 
درنده يا حمله دشمنان و راهزنان فرصت برداشتن آب نداشته اند واال 
چه دليلى دارد آدم عطشان و در حال مرگ را لب چشمه ببرند و بيآن 

كه آبى بنوشد با همان تشنگى او را بر گردانند. 
17) آدم گدا واين همه ادا: 

اگر كسى مى خواهد مورد ترحم قرار گيرد وديگران به او كمك نمايند 
براى صرفه جويى در وقت شهروندان نبايد نقش بازى كند واز خودش 
اداو اطوار دربياورد بايد راست و پوست كنده و بى رودر بايستى از 
ديگران كمك بخواهد. چون رهگذران نه وقتش را دارند و نه حوصله 

اش را كه به التماس هاى آزاردهنده گدايان گوش دهند. 
18) آدم گرسنه ايمان ندارد: 

ما را ببين كه چقدر خوش خيال بوديم و فكر مى كرديم اين نوع آدم 
نكنم  غلط  اگر  البته  دارند.  را  يكى  اين  حداقل  باشند  نداشته  چه  هر  ها 
شايد منظور ضرب المثل افراد سابقا سير باشد كه تازگى ها به جرگه 
گرسنگان جامعه پيوسته اند و طاقت گرسنگى را ندارند واال گرسنگان 

نمى  طاق  طاقتشان  هرگز  اند  شده  پيشكسوت  امور  اين  در  سابقه  با 
شود. 

19) آدم تا كوچكى نكند بزرگ نمى شود: 
اين هم از آن حرفهاست كه آدم را انگشت به دهن مى كند. آخر كدام 
آدم عاقلى باور مى كند كه انسان ابتدا صدساله متولد مى شود و بعد 
هم يواش يواش به شش ماهگى و سپس به شكم مادر بر مى گردد. همه 
موجودات اول كوچكند و به تدريج رشد كرده و بزرگ مى شوند اين كه 

ديگر ضرب المثل ال زم ندارد. 
20) آدم تنبل عقل چهار وزير را دارد: 

پس چه كه دارد؟! مگر از زير كار در رفتن به اين سادگى هاست بايد 
طرف خيلى هم حاضر جواب باشد تا بتواند تنبل بماند اين كار كردن 
اوليه  صاحب  اتفاقا  كند.  مى  كفايت  هم  بچه  يك  عقل  برايش  كه  است 
ضرب المثل حداقلش را گفته چون در اين زمانه انفجار اطال عات براى 
قانع كردن آدم ها عقل چهار وزير هم خيلى كم به نظر مى رسد. اگر 
وزارتخانه  چرا  است  طور  اين  كه  حاال  ايد  كرده  فكر  خودتان  پيش 
هايمان را به آدم هاى تنبل نسپاريم سخت در اشتباهيد چون تنبل ها 
خيلى زرنگ تر از اين حرف ها هستند و هرگز به جايى نمى روند كه 

آخر و عاقبتش بعد از چند ماه يا استيضاح باشد يا بركنارى. 
21) آدم چرا روزه شك دار بگيرد: 

درستش هم همين است وقتى روزه قابل اطمينان وجود دارد چرا بايد 
روزه  هاى  آدم  كه  آن  شرط  به  البته  برود  دار  شك  روزه  سراغ  آدم 
كه  وقتى  روز  وسط  و  نكنند  استفاده  سو»  المثل  ضرب  اين  از  خوار 
گرسنگى و تشنگى امانشان را بريد بال فاصله نگويند: اى واى يادم نبود 
باور كنيد روزه ام شك دار است. بعد هم به همين بهانه واهى روزه 

شان را نوش جان كنند. 
22) آدم به آدم مى رسد اما كوه به كوه نمى رسد: 

البته خودمانيم اصلش اين نبوده و ما سروته اش كرده ايم در زمانه 
رفتن  راه  و  نيست  رايت  كپى  قانون  بدهكار  گوشش  كس  هيچ  كه  اى 
مثل  بزرگان  آثار  در  بردن  دست  و  ديگران  نشده  خشك  خشت  روى 
آب خوردن است اگر ما يك ضرب المثل را سر وته كنيم آسمان كه به 

زمين نميآيد. 
23) آدم سر به هوا كور است: 

به  آسمان  در  كه  است  كسانى  حق  در  لطفى  كم  يك  المثل  ضرب  اين 
دنبال گمشده شان مى گردند ال بد در زمين آن را پيدا نكرده اند كه اين 
كار را مى كنند. وقتى دائم نگاهشان به آسمان است پس كور نيستند 

و جاى نگرانى نيست. 
24) آدم بيسواد كور است: 

اين جور كه اين ضرب المثل ها مى گويند كور و نابينا كلى با هم تفاوت 
دارند و كورها كسان ديگرى غير از نابينايان هستند با اين حساب آن 
كسانى  و  كنند  مى  نگاه  را  خود  پاى  جلوى  رفتن  راه  هنگام  كه  هايى 
كه مى توانند بخوانند و بنويسند حتى اگر نابينا باشند كور به حساب 

نميآيند بلكه روشن دل هستند. 
25) آدم بااميد و آبادى با آب: 

صاحب اين ضرب المثل شكر خورده چون حاال شايد آبادى با آب زنده 
اميد  ما  بزرگ  ننه  همين  كنم  عرض  چه  را  اميد  بدون  انسان  اما  باشد 
ندارد اما آرزو دارد تا حاال صد و ده سال تمام عمر كرده و هر شب تا 

صدقه زير سرش نگذارد خوابش نمى برد. 
26) آدم با حساب و كتاب همه چيز دارد: 

اين ديگر چه فرمايشى است كرده اند؟ پس تكليف كسانى كه دنبال آهن 
پاره مى گردند و طال پيدا مى كنند چه مى شود؟ ال بد آن آدم هايى كه 
سواد خواندن و نوشتن ندارند و از آب كره مى گيرند حساب و كتاب 
بلدند اگر اين جور باشد پس بايد پول رياضى دانان از پارو باال برود 

در حالى كه خيلى هايشان آهى در بساط ندارند كه با ناله سودا كنند 
27) آدم عاقل خشتش آيينه است: 

خوش به حال اين جور آدم ها كه هر وقت بخواهند به سر و وضعشان 
همه  بيندازند  خامى  خشت  پاره  در  نگاهى  نيم  است  كافى  فقط  برسند 

چيز دستشان ميآيد و زحمت آينه اين ور و آن ور بردن را ندارند. 
28) آدم پرمدعا در باد مى خوابد: 

چه تشبيه بى ربطى! ال بد اين ضرب المثل مال زمانى است كه هنوز از 
وزش باد خبرى نبوده و هيچ كس حركتش را با جهت وزش باد تنظيم 
نمى كرده است واال بايد اين را مى دانستند كه باد هر وقت دلش بخواهد 
دكوراسيون همه را به هم مى ريزد و كسى هم جلودارش نيست مگر با 
اين سرو صدايى كه راه مى اندازد اجازه مى دهد كسى خوابش ببرد. 

29) آدم دمدمى مزاج و هواى بهارى: 
هواى بهارى آن قدرها هم كه ما فكر مى كنيم متغير نيست خيلى وقت 
كوتاه  و اصال  هر كسى نيست  كار  الذكر  فوق  هاى  آدم  كردن  رام  ها 

بيا نيستند. 

30) آدم بايد نگاه به سرمايه اش كند نه به همسايه اش: 
خوبيت ندارد انسان همه اش به ديگران مشكوك باشد و در و همسايه 
چهار  كارها  اين  جاى  به  ببرند.  را  مالش  خواهند  مى  كه  كند  متهم  را 

چشمى مواظب مال و داراييش باشد خيلى بهتر است.
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دروغگوهايى كه 
دماغشان دراز نمى شود 
 هليا خرم

ياد  نه،  يا  گويد  مى  دروغ  ما  به  كسى  كه  شويم  متوجه  خواهيم  مى  وقت  هر 
داستان پينوكيو و پدر ژپتو مى افتيم. اما نه فرد مقابل ما پينوكيو است نه شما 
پدر ژپتو. بنابراين متوجه شدن دروغ و شناختن فرد دروغگو كار ساده 
اى نيست. مطمئنًا اگر داراى چنين قدرتى بوديم مى توانستيم از 
مزاياى زيادى بهره ببريم.كارشناسان تخمين مى زنند اغلب افراد 
به  افراد  چرا  اما  گويند.  مى  دروغ  روز  در  بار  دو  يا  يك  حداقل 
گونه هاى مختلف دروغ مى گويند.دكتر «گيل سالتز» روانشناس 
نيويوركى مى گويد: در سن چهار يا پنج سالگى وقتى كودك شروع 
به دروغ گفتن مى كند، قصد و نيتى ندارد و آن را از روى بدخواهى 
قدرت  از  و  شود  واقع  توجه  مورد  خواهد  مى  بلكه  دهد،  نمى  انجام 
زبان استفاده كند. اما بعداً، دروغ مى گوييم تا به اهداف مورد نظرمان 

برسيم و از مشكالت دور بمانيم.
گاهى برخى افراد دروغ مى گويند تا از عواطف و احساسات 
هاى  «دروغ  را  ها  دروغ  اين  اسم  و  كنند  محافظت  ديگران 
يواش  گاهى  اما  گذارند،  مى  سفيد)  هاى  (دروغ  مصلحتى» 
يواش اين دروغ گفتن، تبديل به يك بيمارى مى شود و فرد به 
آن عادت مى كند و احساس مى كند مجبور است دروغ بگويد آن هم 
بدون هيچ علتى.خب، با وجود اين افراد دروغگو در كنارمان دانستن عالئمى درباره فردى كه ممكن است 
به شما دروغ بگويد الزم و ضرورى است. سعى كنيد دروغ نگوييد. اغلب ما سر مسائل كوچك و بى اهميت 
هم دروغ مى گوييم. حتى شده دروغ هاى مصلحتى كوچك. ولى از همين االن تصميم بگيريد اين عادت را 
ترك كنيد. در اينجا به هفت عالمت اشاره شده است كه اگر هر كدام از آنها را مشاهده كرديد، بدانيد فرد 

مقابلتان به شما دروغ مى گويد.
1) نگاه نكردن به طور مستقيم در چشم، برقرار نكردن ارتباط چشمى : به طور كلى اگر شخصى به شما 
دروغ بگويد اصًال به چشمان شما نگاه نخواهد كرد، حداقل در قسمت هاى اصلى مكالماتش. به طور طبيعى 

وقتى افراد با هم صحبت مى كنند، حداقل در حين نيمى از مكالمه خود به چشمان فرد مقابل نگاه مى كنند.
اگر خالف اين باشد و فرد مورد نظر نگاه كمترى به چشمان شما بكند، شما مى توانيد به او مشكوك شويد. 
البته در اينجا الزم است يك اخطار نيز به شما بدهيم، برخى از افراد تبحر خاصى در دروغ گفتن دارند و 
حتى زمانى هم كه دروغ مى گويند به راحتى و طبيعى در چشمان شما نگاه خواهند كرد و وانمود مى كنند 

كه راست مى گويند و شما ممكن است متوجه دروغ گفتن آنها نشويد.
2) تغيير صدا: تغيير مداوم تن و آهنگ صدا يا مكث زياد در حين صحبت كردن مثل اوم، لوم و صاف كردن 

گلو هم مى تواند نشان دهنده دروغ باشد.
3) به كار بردن غيرطبيعى حركات دست و بدن اگر يك فرد در حين گفت وگو پاهاى خود را خيلى تكان 
بدهد، شانه هايش را باال بيندازد، حركات دستش زياد و غيرطبيعى باشد، صورتش را از شما برگرداند يا 
براى لمس كردن چانه يا بينى اش دستانش را جلوى صورتش قرار دهد، مى توانيد به او مشكوك شويد. 
به عبارت ديگر اگر حركات عصبى ازش سر بزند و احساس ناراحتى كند، بدين معناست كه احتماًال به شما 
دروغ مى گويد. عالوه بر اين به رنگ صورت، گونه ها و پريدن چشم فرد در حين صحبت كردن نيز توجه 

كنيد.ممكن است سرخ يا كبود شود يا پلك يكى از چشمانش زيادى بپرد.
4) چيزى كه به نظر مشكوك برسد: ممكن است فرد ناطق، صحبت هايى بكند يا از اخبارى استفاده كند كه با 

يكديگر متناقض باشد يا به نظر منطقى و درست نرسد. اينها معموًال بخشى از دروغ هستند.
5) حالت تدافعى بيش از حد: اغلب فردى كه دروغ مى گويد حالت تدافعى بيش از حد به خود مى گيرد. او از 
پاسخ دادن به هر سؤالى پرهيز مى كند و حتى شما را به دروغ گفتن متهم مى كند و اين بدين معناست كه 

قصد دارد چيزى را از شما مخفى كند.
6) عوض كردن موضوع مورد بحث: اگر فردى در حال دروغ گفتن به شما باشد و شما موضوع مورد بحث 
را ناگهان تغيير دهيد، اما بالفاصله از شما پيروى و به راحتى بحث جديد را دنبال خواهد كرد، زيرا اگر 
فردى حقيقت را بگويد، با وجود اين كه شما موضوع را عوض كرديد، حداقل از شما خواهد پرسيد كه چرا 

موضوع بحث عوض شد و خواهان ادامه بحث در مورد موضوع سابق خواهد بود.
7) شوخ طبعى يا استفاده از سخنان طعنه آميز: فرد مقصر و خطاكار معموًال سعى مى كند با استفاده از 
شوخ طبعى و سخنان طعنه آميز يا بامزه موضوع مورد بحث را تغيير دهد.البته اين موضوع را نيز به خاطر 
داشته باشيد كه رفتار هيچ كس الزامًا نمى تواند به شما بگويد كه راست يا دروغ مى گويد. معموًال بايد به 
غريزه خود اعتماد كنيد و اگر مطمئن نيستيد كه فردى به شما دروغ مى گويد يا نه به شواهدى كه از قبل 
داريد براى ثابت كردن اتهام خود رجوع كنيد و بهترين راه براى گرفتن مچ فرد «دروغگو» در عمل و هنگام 
مشاهده رفتار و حركاتش است. وقتى مشاهده كرديد رفتار و حركات فرد سخنگو ناگهان تغيير كرد، بدانيد 

كه دروغ گفته شد و تمام شد.
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 info@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

GRANIT
Builder contractor , Basic loft conversion

Full dormer conversion
Extension size 10+12 & 12+15 & 10+18 ft square

Fitted kitchen size 8+10 & 10+12 & 12+15 ft square
Fitted bathroom size 5+8 & 6+8 & 7+8 ft square

Fitted each wooden fencing panel & concrete post
Driveways making from 

beginner single car fit & double car fit
Paint & decoration 1 bedroom flat & 3 bedroom house

Renovations fully house
Domestic & alterations

Shops & restaurant new designing & fitting
Grant jobs work undertaken with guarantee

Help with planning permission
All work guaranteed all areas covered

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

واژه هاى نامأنوس
 

فاطمه ملكى

و  كلمات  ابداع  زبانشناسى،  علم  جالب  و  جذاب  بخشهاى  از  يكى 
اصالحات جديد Coining در هر زبان است كه با ورود هر كلمه به 

هر زبان و گويشى، بر معانى عام كلمات مى افزايد. 
زبان فارسى كه يكى از غنيترين زبانهاى زنده دنيا محسوب ميشود، 
بهطوريكه  شد؛  فراوانى  تغييرات  دستخوش  اينترنت  ورود  از  پس 
محاورههاى  و  مكالمات  در  كه  واژههايى  از  زيادى  تعداد  اكنون 
اصطالحات  تاثير  تحت  ميگيرد،  قرار  استفاده  مورد  مردم  روزمره 

رايانهاى قرار گرفته و به طور فزايندهاى نيز مرسوم شده است. 
در اين ميان نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسى است كه با ورود 
فناوريهاى نو و واژگان غريب به زبان فارسى، اقدام به معادلسازى 

آن كرده و جايگزينى مناسب براى آن بيابد. 
اما اين نهاد گاهى آنقدر دير اقدام به چنين كارهايى كرده است كه 
استفاده از واژههاى غيرفارسى كامال ملموس و همهگير شده و نه 
شده  تثبيت  معادل  نيز  نوشتار  در  بلكه  جاافتاده  مكالمات  در  تنها 

فارسى خود را نيز يافته است. 
نمونه اقدامهاى ديرهنگام فرهنگستان زبان و ادب فارسى اين است 
كه پس از گذشت چند سال از ورود پيام كوتاه تلفن همراه به كشور 
و استفاده مرسوم و معمول مردم از آن، اين مركز در سال جارى 
واژههاى  جاى  به  و  كرد  آن  براى  فارسى  معادل  انتخاب  به  اقدام 
پيشنهاد  را  <پيامك>  كلمه  آن،  براى   Message و   SMS مختلف 

داد. 
ادبيات  در  را  خود  جاى  اندازهاى  تا  نيز  پيامك  كلمه  اكنون  گرچه 
فارسى باز كرده و جايگزين SMS شده است اما اين را بايد مرهون 
در  سرعت  به  كلمه،  اين  اعالم  با  كه  دانست  رسانهاى  تالشهاى 
استفاده از آن و جايگزين كردن آن همت ورزيدند و توانستند آن 

را ترويج دهند. 

اما اين تنها نمونهاى از كلمات باب شده جايگزين است و نميتوان از 
رواج كلمات غيرفارسى در مكالمات روزمره مردم چشمپوشى كرد؛ 

بهطوريكه روزانه بارها مورد استفاده قرار ميگيرند. 
انتخاب به موقع و در زمان درست مقولهاى است كه تنها در يك 
واژههاى  انتخاب  ديگر  مساله  اما  دارد،  قرار  موضوع  اين  سوى 
عرف  با  بتواند  تا  است  انگليسى  معادلهاى  براى  منطقى  و  معقول 
روزمره  نوشتارهاى  و  محاورهها  در  و  شده  عجين  فارسى  زبان 

مورد استفاده قرار گيرد. 
؛  معروف  عالمت  براى  فارسى  معادل  انتخاب  امر  اين  بارز  نمونه 
است كه به كرات در زبان اينترنت به كار ميرود و نه تنها معادل 
تاييد  نوشتارى  بلكه  است  شده  پيشنهاد  آن  براى  درستى  فارسى 

شده در امالى فارسى نيز براى آن وجود ندارد. 
در  فارسى  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پيش،  چندى  اساس  همين  بر 
مركز  اين  توسط  شده  مصوب  واژههاى  از  كه  نسخهاى  آخرين 
<عالمت  عبارتهاى  بر  عالوه  بود،  داده  قرار  خود  سايت  روى  بر 
داده  پيشنهاد  عالمت  اين  براى  كه  محصور>  <اى  و  اينترنتى> 
بود، عبارت <اى دورت بگردم> را نيز انتخاب كرده بود كه اكنون 
آخرين معادل فارسى اين عالمت از روى سايت اين نهاد ادبى حذف 

شده است. 
كاربران  ميان  شوخى  يك  به  تنها  كه  بگردم>  دورت  <اى  عبارت 
برخى  از  نمونهاى  تنها  پيشنهادى  عبارتهاى  ديگر  و  ميماند  رايانه 

معادلهاى پيشنهاد دادن است كه به 

دليل معقول و منطقى نبودن در مكالمات مردم نميگنجد. 
برخى ديگر از پيشنهادهاى اين مركز براى ديگر عبارتهاى رايانهاى 
<لت  معادل   TouchPad واژه  براى  كه  است  صورت  اين  به 
 Track براى  آبى>،  <دندان  معادل  بلوتوث  واژه  براى  لمسى>، 

 JPEG براى  راننده،  معادل   Driver براى  آهن>،  <خط  معادل 
براى  <اهرمك>،  معادل   Joystick براى  <نماديس>،  معادل 
معادل   Laptop براى  همهگذر>،  <درگاهى  معادل   USB Port
و  <موشواره>  معروف  معادل   Mouse براى  كيفى>،  <رايانه 

براى Mouse Pad معادل <زير موشى> پيشنهاد شده است. 
واژههاى  اين  از  بسيارى  كه  پيداست  نمونه  چند  اين  بيان  با 
گنجيده  محاورهاى  و  روزمره  ادبيات  در  هيچگاه  پيشنهادى 
محيط  در  فارسى  زبان  و  خط  كه  همانطور  و  شد  نخواهند 
اينترنت به مخاطره افتاده، حتى در گفتمان روزانه مردم نيز با 

تهديد جدى مواجه است. 
و  جديد  واژههاى  بكارگيرى  به  در  نوجوانان  و  جوانان  عالقه 
موجب  عبارات  اين  از  آنها  درسى  و  شغلى  روزمره  استفاده 
همهگير شدن و رخنه آنها به زبان فارسى ميشود كه براى حفظ 
و صيانت از آن اندكى همت،دقت و توجه دستاندركارانى الزم 

است در اين عرضه حضور دارند. 
از همين رو است كه حتى انتخاب مناسب معادل فارسى براى 
كلمات جديد كه اين روزها نه تنها از زبان انگليسى بلكه از هر 
زبان و گويشى وارد زبان فارسى ميشود، موجب خواهد شد تا 
اين زبان شيرين كه اين روزها در معرض تهديدات بسيارى قرار 

دارد، محافظت شود و با بهكار گرفتن عبارات و معادلهاى مناسب 
براى آن كه امكان بهكارگيرى راحت و آسان آنها فراهم باشد، گامى 

در تقويت هرچه بيشتر آن برداشته شود. 
از  بهرهمندى  و  استفاده  كه  نويى  ابزارهاى  از  استفاده  روزها  اين 
آنها امرى اجتنابناپذير است، به طور دامنهدارى ورود حاشيههاى 
زيادى را نيز به دنبال خود دارد كه چنانچه پيش از نهادينه شدن 
آن، فكرى براى آن نشود، موجب صدمات جبرانناپذيرى بر پيكره 
زبان فارسى خواهد خود كه به طور قطع دست اندركاران اين امر 

بايد آن را دغدغه خود قرار دهند.
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

MAHAN READY MEALS
HAVE  MORE  FREE  TIME  ; )

مواد غذايى ماهان

غذاى آماده ماهان
 را امتحان كنيد
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نقش يهوديان 
در هنر و 

اقتصاد فرش 
ايران

برگردان ثريا پاستور

به موجب تحقيقات انجام شده يهوديان ايران در قرن هشتم قبل از 
ميالد مسيح فرش هايي به افتخار كوروش بزرگ بافته بودند كه از 

آنها براي تزئين آرامگاه وي نيز استفاده شده است. 
ارتباط ميان يهوديان و فرش هاي دستباف ايران، به دوران بسيار 
 3500 حدود  به  ارتباط  اين  ردپاي  و  نشانه ها  مي گردد.  باز  قديم 
يهوديان  مصر،  از  بني اسرائيل  مهاجرت  از  بعد  مي رسد.  قبل  سال 
زمين  كف  پوشاندن  براي  «گليم»  از  خود  چادرنشيني  زندگي  در 
كتاب  در  نكته  اين  مي كردند.  استفاده  چادرها  ديوارهاي  و 
كتاب  در  آن  از  بعد  و   (Le Livre Del’exode) «مهاجرت نامه» 
«تمثيل ها» (Proverbes) آورده شده است. در كتاب «وقايع نگاري» 
(Le Livre Del’exode) از حضرت سليمان و فرش هاي متعلق به او 
و رنگ هاي گوناگون مورد استفاده در بافت آن فرش ها : آبي، سفيد، 
قرمز و شنگرف ياد شده است. در اين كتاب همچنين آمده است كه 
نقش و نگار اين فرش ها از يك طرف نشان دهنده ده احكام خداوند 
توسط حضرت موسي و شيرها و از طرف ديگر، نمايان گر تصوير 
عقاب ها مي باشد. تار و پود و بافت شهرها نيز شباهت بسياري به 
دوره گرد  قبايل  درميان  حاضر  حال  در  كه  دارد  فرش هايي  بافت 
صحراي سينا مورد استفاده قرار مي گيرد. Barber در مقدمه كتاب 
كه  مي نويسد  تاريخچه نساجي»  درباره  عنوان «مطالعه  تحت  خود 
به  شده  شناخته  فرش هاي  اولين  حقيقت  در  بحث  مورد  فرش هاي 
مختلف  نقش هاي  و  طرح ها  انتخاب  در  يهوديان  مي روند.  شمار 
از  يهوديت  سمبول هاي  از  و  مقدس  كتاب  موضوعات  از  فرش ها 
هارون،  حضرت  موسي،  حضرت  يهودا،  شير  داود،  ستاره  جمله 
... الهام گرفته اند. قرن هشتم  حضرت ابراهيم و حضرت اسحق و 
قبل از ميالد، سرآغاز تاريخ طوالني زندگي يهوديان ايران است كه، 
انجام  تحقيقات  موجب  به  دارد.  مستقيم  ارتباط  آنها،  پراكندگي  با 
شده توسط Antone Felton يهوديان ايران در قرن ششم قبل از 
ميالد مسيح، فرش هايي به افتخار كوروش بزرگ بافته بودند كه از 
آنها نيز براي تزئين آرامگاه وي استفاده كرده اند. اين فرش ها، كار 
قالي بافان شهرهاي همدان، شيراز و اصفهان بوده است كه گفته اند 
حدود 2 قرن بعد توسط اسكندر مقدوني از روي آرامگاه كوروش 
تمامي  اين،  بر  عالوه  مقدوني  اسكندر  شد.  برده  غارت  به  بزرگ 
آرامگاه  كننده  مزين  كه  را  ديگري  گرانبهاي  اشياء  و  طالكاري ها 
 Feltopn كوروش بود را نيز به همراه خود برد و باز هم بنا به گفته
و  مورخ   Flavius Josephe كتاب  در  غارتگري ها  اين  نشانه هاي 
شده  شناخته  چهره هاي  بزرگ ترين  از  يكي  و  يهودي  تاريخ نويس 
تنها  ظاهراً  اين  و  است  مشهود  يونان،  از  گرفته   تأثير  يهود  ادبيات 
شواهدي است كه در مورد فرش هاي دست بافت يهوديان از دوران 

قديم به دست ما رسيده است. 
نقش يهوديان در فرهنگ ايران:

يك  انتقال  در  سزايي  به  نقش  ايران،  فرهنگ  به  يهوديان  وابستگي 
كه  جمعي»  نظريه «ناخودآگاهي  است.  داشته  ويژه  فرهنگي  ميراث 
گرفته  قرار  بحث  مورد   Jung يونگ  مشهور  روان شناس  توسط 
يهوديان  است.  دوران  آن  يهوديان  وضع  توجيه كننده  خود  است، 
كه  بوده اند  آن  خواستار  همواره  سمبوليك،  اعتقاد  يك  براساس 
تشابهي ميان فرهنگ يهوديت و فرهنگ ايران برقرار سازند. بر اين 
زربفت،  ابريشمي  نسوج  و  پود  و  تار  با  فرش ها  بافت  نوع  اساس 

با الهام از موضوعات مذهبي، به گونه اي سنتي و نسل اندر نسل 
«هر   Levi Strauss عقيده  به  است.  يافته  انتقال  دختر  به  مادر  از 
در  سمبوليك  سيستم هاي  از  مجموعه اي  مانند  مي توان  را  فرهنگي 
نظر گرفت كه در راس آن، پديده هاي هنر، علم و مذهب قرار دارند». 
در  ويژه  به  ايران  يهوديان  نزد  در  فرهنگ  اين  ظاهري  جلوه هاي 
فرش هاي  اولين  است.  چشم گير  بسيار  قالي بافي  و  موسيقي  مورد 
بافته شده توسط يهوديان، يك فرش ديواري Tapisserie مربوط 
به قرن چهارم بعد از ميالد مسيح مي باشد كه در شهر اسكندريه به 
دست آمده است. بعد از آن، در دوران حكومت سلسله ساسانيان 
نيز، به صنف هاي قالي بافان يهودي، اشاره شده است. پس از تاريخ 
ورود اسالم به ايران، در حدود اواخر قرن هفتم، هيچگونه اشاره اي 
قرن  بين  يهودي  قالي بافان  كار  نشده.  ايران  يهودي  قالي بافان  به 
دهم و سيزدهم، در نقاط ديگر يعني خارج از ايران و به ويژه در 
كه  يهودي  قالي بافان  تعداد  است.  بوده  چشم گير  دمشق،  و  قاهره 
كار  به  مشغول  سوريه  كشور  سلطنتي  قالي بافي  كارگاه هاي  در 
بودند نيز بي شمار بوده است. كار قالي بافان ايراني يهودي، عالوه 
بر اين در شهر Tyr واقع در كشور اسپانيا كه به تصرف اعراب 
(Maures) درآمد و همچنين در آفريقاي شمالي و فلسطين نيز ديده 
شده. از قرن يازدهم به بعد، كنيساها با فرش هاي بافته شده توسط 
به  قاهره  قديمي  شهر  در  واقع  كنيسا  دو  مي شدند.  تزئين  يهوديان 
گونه چشم گيري با كار قالي قالي بافان يهودي، تزئين شده و اين دو 
كنيسا با برخورداري از فرش هاي گرانبها و باشكوه، به مذهبيون و 

طرفداران كنيسا، امكان نشستن بر زمين را فراهم مي آورد. 

يهوديان ايران:
 بنيامين تودواليي Benjamin De Tudele جهانگرد و رباي يهودي 
اسپانيايي (سال وفات 1173) اطالعات سودمند و ارزنده اي درباره 
مسافرت هاي  هنگام  به  او  است.  كرده  گردآوري  ايران  يهوديان 
بسياري كه به كشورهاي مختلف از جمله مشرق زمين و آفريقاي 
يهودي  جمعيت هاي  وضعيت  درباره  مطالعه  به  داشته،  شمالي 
قرن  اواخر  در  مي نويسد:  چنين  خود  روايت هاي  در  و  پرداخته 
دوم ميالدي، قسمت اعظم توليد و بافت قالي هاي ايران، حاصل كار 
جمعيت هاي يهودي ساكن شهرهاي همدان، اصفهان و شيراز بوده 

است.
 بنا به گفته يكي ديگر از معاصرين او، جمعيت هاي يهودي  شوشتر 
(شوش قديم) كه تقريبًاٌ بالغ بر پانزده هزار يهودي بوده است، عمًال 
داد و ستد فرش هاي اين منطقه را عهده دار بوده اند. از طرف ديگر 
مي دانيم كه به موجب نوشته هاي تاريخ نويسان و مورخين ايراني 
ناميده  «يهوديستان»  قديم  شوش  و  اصفهان  ميان  منطقه  عرب،  و 
مي شد. از قرن شانزدهم به بعد و در اوائل قرن هفدهم ميالدي يعني 

در دوران حكومت سلسله صفويه، بافت پارچه رواج بسياري داشته 
است و مهمترين مراكز توليد پارچه در آن زمان شهرهاي اصفهان، 
نقش  قالي بافي،  و  ابريشم بافي  كارگاه هاي  و  بوده  كاشان  و  يزد 
مؤثري در داد و ستد خارجي ايران به ويژه با كشورهاي اروپايي 
داشته اند. در اين دوره، يهوديان در زمينه هاي مربوط به هنرهاي 
پارچه هاي  و  پارچه  روي  نقش  اندازي   Broderie دوزي  برودري  
زربفت (پارچه هاي ابريشمي مزين به طال و نقره) و همچنين بافت 
پارچه هاي ويژه روتختي، كاغذ ديواري و مجلد كردن كتاب ها، به 
از  خود  كه  اول (1629-1587)  عباس  شاه  رسيدند.  شكوفايي  اوج 
دوستداران كار قاليبافي بوده است، تعدادي از يهوديان و ارامنه را 
به همراه خود به پايتخت جديدش «اصفهان» برد. يهوديان عالوه بر 
اين، در كار رنگرزي پشم و ابريشم، از مهارت بسياري برخوردار 
و  بافندگي  زمينه  در  اصناف  مهمترين  از  يكي  رديف  در  و  بودند 

نساجي به شمار مي رفتند. 
نقش يهوديان در بافت قالي هاي ايران:

 دوران شكوفايي توليد و بافت فرش در ميان جمعيت هاي يهودي 
در اوائل قرن نوزدهم ميالدي به اوج خود مي رسد و كار قالي بافان 
يهودي در شهرهاي كاشان، اصفهان، كرمان، تبريز و سراب، بيش 
از هر زمان ديگري چشم گير بوده است. نمونه هايي از اين فرش هاي 
بسيار ظريف در موزه هاي مختلف در سراسر دنيا، به يادگار حفظ 
شده است. به عنوان مثال در موزه Beth Zedek در شهر تورنتو 
قاليبافي  برجسته  آثار  اين  از  دوجين  يك  حدود  كانادا،  در  واقع 
مربوط  آن  بافت  كه  كاشان  فرش  نمونه  يك  ويژه  به  دارد.  وجود 
دوران  در  را  يهود  قوم  حال  شرح  و  بوده  ميالدي  سال 1850  به 
فرش  اين  مي كشد.  تصوير  به  عتيق  عهد  دوره  و  سليمان  حضرت 
ديگري  فرش  مي باشد.  گره  از 2000  بيش  داراي  فرد،  به  منحصر 
حدود  به  مربوط  آن  بافت  كه  كاشان  شهر  يهودي  قالي بافان  كار 
به  م.)   1896-1848) ناصرالدين شاه  توسط  و  مي باشد  م.   1890
قالي بافان يهودي سفارش داده شده بود تا به پزشك يهودي اش به 
نام حكيم نورمحمد هديه دهد. در زمينه اقتصادي با توجه به جايگاه 
محكم يهوديان در كار توليد، داد و ستد و صادرات فرش در ايران، 
كار  در  ممتازي  موقعيت  كشور،  اين  در  يهوديان  كه  است  طبيعي 
 George Curzon .تجارت فرش هاي مشرق زمين به دست آوردند
زماني درباره يهوديان ايران نوشت كه آنان در امر تجارت و داد 
 Anton Felton و ستد شهرت به سزايي دارند. در قرن نوزدهم
نيز به نوبه خود مي نويسد كه ميزان توليد فرش هاي ايران به حدي 
باالست كه مي تواند پاسخگوي نيازهاي بازارهاي اروپا باشد. يك 
روزنامه نگار انگليسي موسوم به Mac Lean در سال 1904، نقش 
يهوديان در زمينه واردات پنبه از منچستر و همچنين جايگاه ويژه 
(خرمشهر)  و  همدان  كرمانشاه،  شهرهاي  در  تجارت  امر  در  آنها 
را يادآور شده است. شهر كاشان، به دليل وجود يهوديان، در اين 
در  شهر  اين  و  بوده  برخوردار  قديمي  و  ويژه  تاريخ  يك  از  شهر 
حقيقت محل اقامت يهوديان رانده شده از اسپانيا در دروان تفتيش 
بر  بنا  مي نويسد،   Anton Felton كه  همان گونه  و  مي باشد  عقايد 
اسناد تاريخي موجود، شهر كاشان «مركز فرهنگي يهوديان ايران» 
بوده است و فرش هاي بافته شده توسط يهوديان در اين شهر، خود 
گواه اين امر است. در آن سوي كشور ايران، در خطه آذربايجان 
ذكر  قابل  قره باغ  و  بادكوبه  شيروان،  بافت  معروف  فرش هاي  نيز 
است. مارتن ژيلبر Martin Gilbert ، نويسنده كتاب «اطلس تاريخ 
يهودا» به ويژه مي نويسد: جنوب قفقاز، بين ايران و تركيه، منطقه 
مسلمان  همسايگان  و  يهوديان  است.  بوده  قالي بافي  براي  ممتازي 
بسيار  نگارهاي  و  نقش  و  رنگ ها  با  زيبا،  بسيار  فرش هاي  آنها، 
بافته  برخوردارند،  خاصي  ويژگي هاي  از  خود،  نوع  در  كه  ظريفي 
و عرضه كرده اند. Anton Felton تاييد مي كند كه يهوديان ساكن 
لهجه هاي  از  يكي  آنها  محلي  گويش  و  زبان  كه  كوهستاني  مناطق 

زبان فارسي است، از خط عبري استفاده مي كردند.
ايرانيان  معاصر  «تاريخ  در  ايران»  يهوديان  «فرش   Amton Felton  -  
يهودي» انتشارات مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايران – 1997 – جلد دوم 

– صفحه 19. 
-Princeton Uni نساجي ماقبل تاريخ» انتشارات»  .Barber E. J.W -

انتشارات  نساجي»  سال   Harris «5000 موسسه   versity Press 1991
British Museum Press لندن – 1993. 
 - Anton Felton «فرش يهوديان ايران»

سوربن  دانشگاه  ايرانشناسي»  «مطالعات   Alain Chaulli به  مراجعه   -
پاريس در سال 2002، در باره موسيقي دانان يهودي ايراني در قرن 19 و 

20 و تأثير آنها در حفظ ميراث مربوط به موسيقي ايران
 Dischnitzer فرش يهوديان ايران» كه در آن به كتاب» Anton Felton -
 –  Jonathan David انتشارات  از  يهوديان»  صنايع  و  هنرها  تاريخ   .M

لندن – 1945، اشاره مي كند. 
 - George Curzon  كتاب ب«ايران و مسائل مربوط به ايرانيان» لندن – 

-1961 جلد اول صفحه 510 
 - Martin Gillbert در كتاب The Dent Atlas Of Jewish انتشارات 

D.J.M. ، لندن، -1993 صفحه 50 

گزارش
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قرصها الغر 
نميكنند

فرنوش صفويفر   

اگر شما هم اضافه وزن داريد و ضمنًا گمان ميكنيد ميتوانيد با استفاده 
آن  شر  از  راحت  خيلى  الغرى،  رنگارنگ  داروهاى  اقسام  و  انواع  از 
خالص شويد، احتماًال اين خبر برايتان جالب خواهد بود مطالعه محققان 
كانادايى در دانشگاه آلبرتا، نشان داده كه استفاده از اين داروها، بيشتر 

از 5 كيلوگرم يا حدود 5 درصد وزن بدن را كم نميكند. 
به گزارش بيبيسى، اين مطالعه روى 3 داروى مشهور و رايج در بازار 
 .Rimonabant و Orlistat، Sibutramine آمريكا و اروپا انجام شده؛
بررسى وزن بيش از 20 هزار نفر داوطلبى كه در اين مطالعه شركت 
كرده بودند، نشان داد كه بعد از يك دوره يكساله كاهش وزن، حدود 
5 كيلوگرم، ديگر اتفاقى براى گروهى كه يكى از اين 3 دارو را مصرف 

كرده بودند، نيفتاد و وزنشان كمتر نشد. 
نتايج اين مطالعه در نشريه پزشكى بريتانيا منتشر شده است و تعداد 
عالمت سؤالها را جلوى فايدههاى مصرف اين گونه داروها براى كاهش 

وزن، اضافه ميكند. 
آيا  دارد؟  فايده  شدن،  الغر  براى  داروها  اين  از  استفاده  واقعا  آيا  ؤ 
الغرى  براى  چرا  كرد؟  چشمپوشى  آنها  احتمالى  عوارض  از  ميتوان 

قرص نخوريم؟ 
داليل زيادى براى كنار گذاشتن داروهاى الغرى وجود دارد، كه اين دليل 

اخير، يعنى كمفايدگى آنها، به آن فهرست بلندباال اضافه شده است. 
باشند،  داشته  گوناگونى  خطرهاى  ميتوانند  هم  ضدچاقى  داروهاى 
درست مثل انواع ديگر داروها، كه بر حسب مكانيسم آنها براى كاهش 

وزن، اين عوارض هم فرق ميكند. 

همين جا بگوييم كه به داليل مختلف، هنوز به اندازه كافى در اين زمينه 
تحقيقات علمى انجام نشده و عوارض بيشتر اين داروها، بهخصوص در 

مصرف درازمدت آنها، هنوز نامعلوم است. 
كه  ميشود  انجام  آن  نوع  يك  روى  مطالعهاى  يكبار  وقت  چند  هر  اما 
و  غذا  اداره  پيش  ماه  چند  مثال  بهعنوان  است.  تكاندهنده  خود  نوع  در 
داروى آمريكا، مجوز توليد و توزيع يكى از اين داروها را، موسوم به 
Rimonabant، لغو كرد، چرا كه تحقيقات نشان داده بود مصرف اين 
دارو ميتواند در درازمدت، عوارض روانپزشكى جدى به همراه داشته 

باشد و حتى احتمال خطر خودكشى را باال ببرد. 
نشريه  در  بود،  گرفته  صورت  آن  براساس  مجوز  لغو  كه  (مطالعهاى 

معتبر «لنست» چاپ شده بود.) 
ؤ چرا براى الغرى قرص ميخوريم؟ 

همين مالحظات باعث شده است كه اصوال متخصصان در محافل علمى، 
حق  از  اما  باشند.  نداشته  داروها  اين  از  استفاده  به  نسبت  خوبى  ديد 
بهعنوان  ميتوانند  هم  داروها  اين  موارد،  برخى  در  كه  گذشت  نميتوان 

درمان كمكى بيمارى چاقى، براى بيمار مفيد باشند. 
متخصصان ميگويند از آنجا كه چاقى، بهخصوص در موارد شديد آن، 
ميتواند بسيار خطرناك باشد و احتمال بروز انواع بيماريها را، باال ببرد، 
گاهى الزم است بيمار درجاتى از وزن خود را، با استفاده از اين روشها 

پايين بياورد تا از اين خطر آنى در امان بماند. 
برخى  بردارند.  بايد  او  اراده  و  بيمار  خود  مسلما  را  بعدى  گامهاى  اما 
بيماريهاى  ديگر  خطر  عوامل  برخى  روى  ميتوانند  داروها،  اين  از 
متابوليسمى هم تأثير مطلوب بگذارند كه در جاى خود، البته از سوى 
بود  داده  نشان  پيشين  تحقيقات  مثال  بهعنوان  قابلتوصيهاند.  پزشك، 
داروى Orlistat، همين دارويى كه تنها 5 درصد وزن بدن را كم ميكند، 
ميتواند احتمال بروز ديابت را كم كند. همچنين يك مطالعه نشان داده 

بود اين دارو ميتواند روى كاهش كلسترول خون مؤثر باشد. 
ؤ الغرى؛ هدف يا وسيله؟ 

كه  اين  آن  و  ميرود  يادمان  از  معموال  مهم  نكته  يك  ميان،  اين  در  اما 
كاهش وزن يك وسيله براى رسيدن به سطح مطلوب سالمت است و 
نبايد خودش جاى هدف ما را بگيرد. بديهى است اگر رسيدن به وزن 
طبيعى و متعادل، قرار باشد سالمت ما را به خطر بيندازد، ارزش خود 

را از دست خواهد داد. 
به همين دليل است كه بيشتر كارشناسان، بر روشهاى مربوط به «سبك 
رژيم  مصرف  نيز  و  بيشتر  ورزش  و  تحرك  و  فعاليت  مانند  زندگى»، 
غذايى سالم، تاكيد ميكنند و راههاى ميانبرى، مانند استفاده از قرصهاى 
مفيد  كوتاهمدت  در  اگر  (حتى  نميدانند.  مفيد  درازمدت  در  را،  الغرى 

باشند و حتى اگر عوارضى هم نداشته باشند.) 
از  يكى  تنها  متعادل،  وزن  به  رسيدن  كه  است  اين  آنها  دليل  همترين 
بيشمار فوايد ورزش و تغذيه سالم است و حتى افرادى كه وزن طبيعى 
دارند هم بايد آن را در زندگى خود پياده كنند. بنابراين، جز در موارد 
ضرورى، بهتر است اين روشهاى سالم و رفتارى را براى الغر شدن به 

كار بگيريم تا مصرف قرصهاى رنگارنگ با اثر نامعلوم و موقتى. 
جدولى كه مشاهده مى كنيد، از پايگاه اينترنتى مايوكلينيك برداشته شده 
است و مكانيسم اثر و عوارض شناختهشده برخى از اين داروها را، و 

نه همه آنها را، نشان ميدهد. 
همان طور كه مشاهده ميكنيد، خطرناكترين داروى اين گروه، افدرا است 
كه ميتواند در انواع تركيبات دارويى ديگر ضدچاقى هم استفاده شود. 

اين ماده، ميتواند موجب باال رفتن فشارخون، بينظمى در ضربان قلب، 
بيخوابى، تشنج، حمله قلبى، سكته مغزى و حتى مرگ شود. 

فروشگاههاى  در  آن  فروش  خطرناك،  عوارض  همين  بهدليل  هماكنون 
دنيا ممنوع است، اما متأسفانه به صورت گستردهاى در سراسر دنيا، به 

صورت غيرقانونى و همچنين از طريق اينترنت، به فروش ميرسد. 
يكى ديگر از نكات جالب در اين جدول، اين است كه عوارض بسيارى از 
اين داروها هنوز شناخته نشده است؛ اين به آن معنى است كه هر كدام 
از آنها، بالقوه ميتواند خطرهاى گوناگونى را بهدنبال داشته باشد، ضمن 
اين كه فايده بسيارى از آنها هم هنوز از ديد مراجع علمى و پزشكى به 

اثبات نرسيده است. 

يائسگى و اختالالت خواب 
در زنانى كه دورهى نزديك به يائسگى يا پس از آن را ميگذرانند، شكايات مربوط به خواب شايع است و ثابت شده است گر گرفتگى سبب بيدارى 
خانمها از خواب ميشود. براى تعيين منشا شكايات خواب در حوالى دورهى يائسگى در102 بيمار 44 تا 56 ساله، محققان به روشهاى ذهنى و عينى، 
خواب را مورد ارزشيابى قرار دادند. تاريخچهى خواب و خلق شركتكنندگان با ابزارهاى استاندارد شده سنجيده شد، شركتكنندگان يك شب پلى 

سومنوگرافى كامل شدند. 
54 خانم (%53) دچار بيماريهاى اوليهى خواب بودند، 31 خانم داراى حركات بالينى قابل توجه و دورهاى اندام (PLMS) بوده، 23 نفر به آپنهى قابل 
توجه خواب و 6 نفر به هر دو مورد دچار بودند. در طول شب در 57 خانم (%56) گرگرفتگى ديده ميشد. عامل اصلى پيشگوييكنندهى كاهش كارآيى 

خواب در آزمايشگاه آپنه و PLMS بود، حال آنكه اضطراب و گرگرفتگى در نيمهى نخست شب با خواب شخصى بدتر در پرسشنامه همراه بود. 

مهار متاستاز سرطان 
آشكار است كه ژنهاى فعال شده درون ياختهى سرطانى 
و  داده  بافت  به  موضعى  تهاجم  ظرفيت  ياخته  اين  به 
سبب متاستاز ميشوند. اما بايد ديد چه چيزى سبب فعال 
حاكى  گذشته  بررسيهاى  نتايج  ميشود؟  ژنها  اين  شدن 
از  مشتق  مزانشيمى  ياختههاى  بن  كه  است  بوده  آن  از 
در  تومورهاى  به  و  شده  كشيده   (MSC) استخوان  مغز 
ميكنند.  رشد  انسان  پستان  سرطان  جمله  از  رشد  حال 
 MSC پژوهشگران ياختههاى سرطان پستان انسان را با

آميختهاند. 
قرار دادن MSC نزديك ياختههاى سرطان پستان به شدت 
ميشود.  ياختهها  اين  متاستاتيك  پتانسيل  افزايش  سبب 
سپس پژوهشگران ثابت كردند ياختههاى سرطان پستان 
كيموكين  ملكول  يك  و  شده   MSC تحريك  سبب  انسان 
سپس  ميكند.  توليد   (RANTES (يا   CCL5 به  موسوم 
CCL5 به گيرندهى CCR5 در ياختههاى سرطان پستان 
را  سلولها  آن  متاستاتيك  پتانسيل  نتيجه  در  و  ميچسبد 
پس از تزريق در موش ميافزايد. نكتهى بسيار مهم آنكه 
متاستاتيك  قدرت   ،CCR5 به  پيوستن  از   CCL5 بلوك 

ياختههاى سرطان پستان را معكوس مينمايد. 

چاقى مادر و مرده زايى 
بيش از نيمى از خانمهاى آمريكايى 20 تا 39 ساله افزايش 
وزن دارند يا چاق ميباشند. براى تحقيق در مورد خطر 
مردهزايى در خانمهاى چاق، پژوهشگران اطالعات اوليه 
در مورد والدتهاى تك قلو را از 1978 تا 1997 ارزيابى 
براى  باردارى  از  پيش  بدنى  تودهى  شاخص  كردهاند. 
گرفت:  قرار  استفاده  مورد  گروه  به 4  مادران  طبقهبندى 
تا   30) اول  طبقهى  چاقى   ،(9/24 تا   5/18) طبيعى  وزن 
9/34)، طبقهى دوم (35 تا 9/39) و چاقى مفرط (بيش از 
40). مردهزايى عبارت بود از مرگ جنين داخل رحم در 

هفتهى 20 باردارى يا بعدها. 
 5/9% حدود  جنين،  و  مادر  زوج  ميليون   4/1 ميان  در 
از  فراوانتر  سياهپوستان  در  چاقى  بودند.  چاق  مادران 
مقايسه  در  برابر9/8%).  (%8/12در  بود  سفيدپوستان 
به  چاق  خانمهاى  داشتند،  طبيعى  وزن  كه  خانمهايى  با 
(نسبت  ميشدند  مردهزايى  دچار  بيشتر  توجه  قابل  طور 
تصادفى تطبيق داده شده 4/1) نسبت تصادف تطبيق داده 
شده براى مردهزايى از 3/1 در چاقى دستهى اول به 9/1 
پوست  سياه  خانمهاى  مييافت.  افزايش  مفرط  چاقى  در 
چاق بيش از خانمهاى سفيدپوست چاق، دچار مردهزايى 

بودند (9/1در برابر 1/4). 

فشار شغلى و قلب 
فشار شغلى احتمال اولين انفاركتوس ميوكارد را فراهم 
قلب  بيمارى  رجعت  بر  شغلى  فشار  تاثير  ولى  ميآورد 
 91%) بيمار   972 در  پژوهشگران  نيست.  روشن  چندان 
مرد) اين همراهى را با نخستين MI بدون عارضه مورد 

ارزيابى قرار دادهاند. 
كار  به  ماه   3 از  پس  متوسط  طور  به  بيماران  اين 
معتبر  پرسشنامهاى  با  شغلى  فشار  بودند.  بازگشته 
و 2  هفته  حدود 6  پرسشنامه  اين  از  شد.  سنجيده  شده 
شغلى  فشار  شد.  استفاده  كار  به  بازگشت  از  پس  سال 
برحسب تقاضاهاى روانشناسيك (باال يا پائين) و دامنهى 
و  ميشد  طبقهبندى  پائين)  يا  (باال  كنترل  يا  تصميمگيرى 
كنترل  و  باال  تقاضاى  صورت  به  فشار  ميزان  باالترين 
پائين تعريف ميشد (كه حدود 200 نفر در هر دو سنجش 

تجربه كرده بودند). 
ناپايدار  آنژين  يا  غيرمهلك  يا  مهلك   MI،سال  6 از  بعد 
در 10  رويداد   6/3) شركتكننده  در 206  جديد  شروع  با 
نفر- سال) بروز كرده بود. طى يك آناليز با چند متغير 
كه 26 عامل بالينى و دموگرافيك همراه با بيمارى قلب را 
برابر  دو  مشخص  طور  به  راجعه  حوادث  ميكرد،  كنترل 
در بيمارانى ديده ميشد كه در هر دو سنجش داراى فشار 

شغلى باال بودند. 
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هواپيماي مسافربري مافوق صوت  
 

كه  را  صوت  مافوق  مسافربري  هواپيماي  يك  انگليسي  مهندسان 
سوخت آن هيدروژن مايع است، طراحي كردند. هواپيماي A2 كه 
پنج  از  كمتر  در  نفر  ظرفيت 300  با  تواند  مي  دارد،  طول  متر   132
دو   A2 اندازه كند.  جا  جابه  آسيا  به  اروپا  از  را  مسافران  ساعت 
برابر هواپيماهاي بزرگ مانند ايرباس A380 است كه 72 متر طول 
دارد. يكي از مزاياي اين هواپيما، كه هم اكنون طراحي آن فقط تمام 
شده است، سوخت هيدروژني آن است كه از آلودگي محيط زيست 
اين  ساخت  به  منتقدان  كه  است  حالي  در  اين  كند.  مي  جلوگيري 
هواپيما مي گويند؛ «آلودگي ناشي از سوخت هيدروژن به مراتب از 
كروزن (سوخت هواپيما) بيشتر بوده، به عالوه پرواز در ارتفاع باال 
و نزديك به اليه ازن خود معايبي دارد.» اين هواپيما سفر را براي 
مسافراني كه دچار ترس هاي ناشي از تكان هاي شديد هواپيما مي 
به  هواپيما  گرمايي  مشكالت  حل  براي  كرد.  خواهد  آسان  شوند، 

خاطر سرعت باال پنجره هاي مخصوصي تعبيه شده است.  

ساخت ژنراتور قابل اتصال به بدن  
 

هاي  سيستم  يا  بدن  به  اتصال  قابل  تجهيزات  كه  ممهندساني 
پوشيدني كه از انرژي توليد شده به وسيله انسان استفاده مي كنند، 
توليد مي كنند با مشكل بزرگي مواجه بوده اند؛ چطور بتوان امكاني 
انرژي  از  توجهي  قابل  مقادير  كاربر  آن  اساس  بر  كه  كرد  فراهم 
سازي  ذخيره  و  آوري  جمع  دادن،  خرج  به  زياد  تالش  بدون  را 
به  همواره  هندلي  كوچك  ژنراتورهاي  همچون  هايي  سيستم  كرد؟ 
تيمي از محققان  صرف انرژي از سوي كاربر نياز دارند اما اخيراً 
در  و  توليدشده  انرژي  كه  اند  ساخته  زانويي  مهاركننده  امريكايي 
حال هدر رفتن انسان به هنگام راه رفتن را به برق تبديل مي كند. 
اين ژنراتور مي تواند حدود 5 وات برق توليد كند كه تقريبًا معادل 
تلفن   10 همزمان  ساختن  فعال  براي  نياز  مورد  الكتريكي  انرژي 
همراه است. به گفته اين مهندسان، اگر برق مي خواهيم بايد جايي 
برويم كه ماهيچه ها حركت مي كنند. ما بر اين باور هستيم كه مي 
توان با استفاده از تكنيكي موثر و هوشمندانه از ماهيچه هاي در 

حال حركت انسان برق توليد كنيم.  

ساخت هتل سيار پرنده  
 

 

تحقيقات  مركز  با  همكاري  در  سال 2005  از  مسعود»  ماري  «ژان 
هوا و فضاي فرانسه يك وسيله نقليه پرنده را كه نيمي از آن شبيه 
هتل  يك  به  تبديل  است  فضاپيما  به  شبيه  آن  ديگر  نيم  و  نهنگ  به 
 Manned) سرنشين»  با  كه «ابر  سيار  هتل  اين  است.  كرده  سيار 
Cloud) نام دارد، مي تواند پذيراي 40 سرنشين باشد كه بيش از 
مي  پرنده  وسيله  اين  دهند.  مي  تشكيل  پرواز  خدمه  را  آن  نفر   15
تواند با سرعت 130 كيلومتر بر ساعت و حداكثر 170 كيلومتر بر 
اين  كند.  طي  روز  مدت 10  در  را  دنيا  دور  و  كرده  حركت  ساعت 
موتور  دو  و  جلويي  هليمي  پرقدرت  موتورجت  يك  با  پرنده  هتل 
زيرين حركت مي كند. مساحت اين هتل سيار هزار و 100 مترمربع 
مجهز  استراحت  محل  يك  اول  طبقه  است؛  طبقه  دو  داراي  و  بوده 
به كتابخانه، رستوران، استخر و هال و پذيرايي است، در حالي كه 
طبقه دوم 20 اتاق خواب و بالكن با چشم انداز كامل دارد. از آنجا 
بنابراين  كند،  مي  استفاده  هليمي  سوخت  از  پرنده  وسيله  اين  كه 

آلودگي زيست محيطي كمتري را متوجه محيط زيست مي كند.  

به  مردان  عالقه  راز   
بازي هاي رايانه يي  

 
به  كمتري  تمايل  زنان  چرا  كه  مساله  اين  علت  امريكايي  محققان 
انجام بازي هاي رايانه يي دارند و كمتر از پيروزي در اين بازي 
با  دانشمندان  اين  كردند.  كشف  را  كنند  مي  خشنودي  احساس  ها 
و  زن  مغز 11  با رزونانس مغناطيسي،  تصويربرداري  از  استفاده 
11 مردي را كه از آنها خواسته شده بود بازي رايانه يي ساده يي 
انجام دهند مورد بررسي قرار دادند. هيچ يك از شركت كنندگان در 
اين آزمايش از قوانين بازي اطالع دقيقي نداشتند و براي پيش بردن 
بازي كافي بود روي بعضي از توپ ها كليك كنند. در اين بررسي 
مغز  از  فضايي  جنس  دو  هر  در  يي  رايانه  بازي  كه  شد  مشخص 
را فعال كرد كه مسوول بررسي پاداش و عادات اعتيادآور است. 
اين درحالي بود كه اين فعاليت در مغز مردان مدت زمان طوالني 
و  موفقيت  به  رسيدن  هدف  با  بازي  اين  و  انجاميد  طول  به  تري 
ترتيب دانشمندان كشف كردند كه مغز  به اين  پيروزي انجام شد. 
مردان براي احساس رضايت از انجام بازي ها نسبت به مغز زنان 

مستعدتر است.  

ساخت يخچال هاي نسل جديد  
  

گروهي از دانشمندان مبتكر 
كردند  اعالم  آلمان  در 
به  جديد  نسل  هاي  يخچال 
جاي استفاده از انرژي برق 
گران قيمت با انرژي گرمايي 
گروه  اين  كرد.  خواهند  كار 
كه  جوان  دانشمندان  از 
شركت  در  فعاليت  مشغول 
همكاري  با  هستند   IWG
علوم  دانشگاه  متخصصان 
ارائه  به  موفق  كاربردي 
شده  جديد  ابداعي  طرح  اين 
كردند  خاطرنشان  آنها  اند. 
هاي  يخچال  ساخت  كه 

هاي  سيستم  و  يخچال  وجود  كه  گرم  كشورهاي  براي  حرارتي 
برخوردار  يي  ويژه  اهميت  از  است،  حياتي  آنها  براي  هوا  تهويه 
است. اين پژوهشگران مي گويند؛ «ما تنها گروهي هستيم كه سرما 
را از گرماي زياد توليد خواهيم كرد. اين يخچال ها بر اساس اصل 
سرمازايي خورشيدي ابداع خواهند شد.» دانشمندان آلماني تاكنون 

نمونه اوليه اين يخچال ها را طراحي كرده اند.  

پرواز به دور دنيا بدون سوخت 
 

يك خلبان امريكايي به نام «جرج پيكارد» ايده نو و شجاعانه يي را 
در سر دارد كه مي تواند نقطه عطفي در صنعت هوانوردي جهان 
يعني  است،  خورشيدي  پرنده  ماشين  يك  با  پرواز  وي  ايده  باشد. 
هواپيمايي كه به جاي استفاده از سوخت از انرژي خورشيد بهره 
مي برد. پيكارد مي گويد؛«اين پاكيزه ترين راه پرواز است.» «پاول 

كريدين» مهندس شركت 
«ايرو وايرومنت» و مشاور فني پيكارد در اين زمينه است. كريدين 
بسياري از موانع و مشكالت در اين راه را مي شناسد و مي گويد 
كه  مسافتي  حداكثر  نيست.  ساده  ولي  است  تميز  كار  يك  كار  اين 
با 260  تاكنون يك خلبان با هواپيماي خورشيدي طي كرده برابر 
كيلومتر بوده است و اين ركورد در اوايل سال 1982 و پس از طي 

مسافت نه چندان طوالني به دست آمد.
در سال 2005 ميالدي جرج پيكارد موفق شد انستيتوي فني فدرال 
هواپيماي  اجرايي  طرح  در  را  او  كند  متقاعد  را  لوزان  در  سوئيس 
گروه  زمان  همان  در  كند.  كمك  هواپيما  اين  ساخت  و  خورشيدي 
طراحي با جديت و تالش زياد روي طراحي و ساخت اين هواپيماي 
خورشيدي كار كرد تا اينكه سرانجام در اوايل سال 2006 ميالدي 
اين هواپيما ساخته شد و يك پرواز آزمايشي را نيز به انجام رساند. 
از آنجايي كه چرخش اين هواپيماي خورشيدي يكي از بزرگ ترين 
را  آن  هاي  بال  گرفتند  تصميم  طراحان  بود،  زمينه  اين  در  موانع 
بزرگ و كشيده طراحي كنند و زواياي مختلفي در آن به كار ببرند 
تا دور زدن هواپيما راحت و ساده باشد زيرا در غير اين صورت 

چند هفته طول مي كشيد تا هواپيما به دور زمين گردش كند. ضمن 
اينكه مشكل ديگر آن پرواز در شب بود، به همين دليل با در نظر 
گرفتن طراحي ها و محاسبات خاصي كه موجب ذخيره شدن انرژي 
در طول سفر بود، اين مشكل هم حل شد. در اين هواپيما تمام بال 
آن با صفحه هاي خورشيدي پوشيده شده است و به منظور جذب 
نور خورشيد، سلول هاي خورشيدي حتي در زير هواپيما و سطوح 

عمودي مثل دم هواپيما قرار گرفته اند تا به طور كامل نور خورشيد 
را جذب كنند.در اين هواپيما از يك سيستم خلبان اتوماتيك پيشرفته 
استفاده شده است تا در هر زماني كه خلبان احساس خستگي كند 
بالفاصله سيستم خلبان اتوماتيك هدايت هواپيما را بر عهده داشته 
باشد.شركت ايرووايرومنت، پيش از اين نمونه اوليه اين هواپيما را 
با موفقيت آزمايش كرده است. اين هواپيماي خورشيدي كه «گلوبال 
آبزرور» نام دارد برخالف هواپيماهاي با سوخت خورشيدي، از 8 
ملخ استفاده مي كند و نيروي الزم براي به حركت درآوردن آنها 
را نه فقط از طريق انرژي خورشيدي بلكه با استفاده از موتورهاي 

الكتريكي كه از سلول سوختي استفاده مي كنند، فراهم مي كند.
طول بال هاي اين هواپيما به حدود 70 متر مي رسد يعني از طول 
بال هاي هواپيماي بوئينگ 737 نيز بزرگ تر است و دليل آن جذب 
زياد انرژي خورشيد است. اين هواپيماي خورشيدي هم اكنون سفر 
خود به دور دنيا را شروع كرده كه البته چند روز ابتداي اين سفر 
در واقع دوره آزمايشي است و پس از طي اين دوره آزمايشي سفر 

به دور زمين شروع خواهد شد.

 www.techworld.com

دستگيري بزرگ ترين سارق نرم افزار  
 

افزاري  نرم  محصوالت  كننده  توزيع  هاي  شركت  از  يكي  صاحب   
افزارهاي  نرم  غيرقانوني  توزيع  به  طوالني  هاي  سال  براي  كه 
مايكروسافت اقدام مي كرده است، دستگير و روانه زندان شد. اين 

طور كه گفته مي شود، بيش از 90 درصد محصوالت مايكروسافت 
كه هم اكنون در سراسر جهان به صورت غيرقانوني مورد استفاده 
عرضه شده است.«هوانگ جرشنگ» كه  قرار مي گيرد توسط وي 
مديريت شركت  MaximusTechnology را برعهده دارد، به چهار 
سال حبس محكوم شد و همدستان وي نيز هر كدام با محكوميت 18 
ماه تا سه سال روانه زندان شدند. سنديكاي حمايت از حقوق نرم 
افزار در بررسي هاي خود نشان داد اين شخص از 21 محصول 
كپي  غيرقانوني  صورت  به  مختلف،  زبان  هفت  در  مايكروسافت 
برداري كرده و آنها را در كشورهاي مختلف توزيع مي كرده است 
كه ارزش اين نرم افزارها بيش از 900 ميليون دالر تخمين زده شده 
است. اين نرم افزارهاي غيرقانوني به فروشندگان و مشتريان دست 
كم 22 كشور و منطقه فروخته مي شد كه از جمله آنها مي توان به 
بريتانيا، اروپا و امريكا اشاره كرد.«جان نيوتون» مدير مركز جنايت 
هاي زيركانه در اينترپل گفت؛ «اين سرقت ها بسيار هنرمندانه و با 
برنامه ريزي دقيق انجام مي شده است. جنايتكاران براي اين كار 
هزينه فراوان صرف مي كردند و اين نرم افزارهاي غيرقانوني را 

در اختيار كاربران ديگر كشورها مي گذاشتند.»  



35 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

15 Feb 2008  -  1386 جمعه 26  بهمن  
سال اول -  شماره سى ودوم

بر سر دوراهي 
خريد يا سرهم 
كردن كامپيوتر 

 

اميرحسين كريمي

با رواج بهره برداري از كامپيوتر بسياري از افراد در مورد سوار كردن 
كردن  سوار  اگر  گيرند.  مي  قرار  دوراهي  سر  بر  كامپيوتر  يك  خريد  يا 
به  اما  شد  خواهد  جويي  صرفه  بسيار  هزينه  در  باشد  اصولي  كامپيوتر 
دست  به  معكوس  نتيجه  بگيرد،  صورت  بين  اين  در  اشتباهي  اگر  عكس 
خواهد آمد. در ادامه اين مطلب شما را با نكاتي در خصوص سوار كردن 

كامپيوتر آشنا مي كنيم.

ابزار و مهارت هاي مورد نياز

اولين چيزي كه هنگام سوار كردن سيستم بايد مدنظر قرار داد اين است كه 
آيا شما از مهارت الزم براي اين كار برخوردار هستيد يا خير؟ در حقيقت 
براي  كافي  مهارت  داشتن  از  آنكه  از  پس  زند.  مي  را  اول  حرف  مهارت 
سرهم كردن سيستم مطمئن شديد ديگر نبايد نگران تهيه ابزار باشيد، چون 
براي سرهم كردن سيستم جز تعدادي ابزار اوليه و ساده به ابزار ديگري 
نياز نيست. براي مثال شما به ابزاري مانند لحيم، ولت سنج و... نياز نداريد، 
چون قرار نيست مدار يا مادربورد سرهم كنيد بلكه يكسري مدار و قطعات 
آماده را بايد به هم وصل كرده و كامپيوتر دلخواه تان را به وجود آوريد. 
و  دوسو  گوشتي  پيچ  مانند  يي  ساده  ابزار  به  سيستم  كردن  سرهم  براي 
چهارسو، انبردست و دم باريك احتياج داريد. مچ بند ضدالكتريسيته ساكن 
هم مي تواند در ليست ابزاري كه براي سرهم كردن سيستم تهيه مي كنيد، 
قرار گيرد. البته مي توان از اين مچ بند استفاده نكرد، اما در آن صورت 
بايد حواستان دائمًا به تخليه الكتريسيته ساكن موجود در بدنتان باشد. مچ 
بندهاي ضدالكتريسيته ساكن قيمت زيادي ندارند، اما مقدار كمي الكتريسيته 
ساكن مي تواند موجب سوختن مادربورد و CPU شما (كه از گران ترين 

از  قبل  بايد  نيز  دليل  همين  به  شود.  هستند)  كامپيوتر  در  موجود  اجزاي 
دست زدن به هر كدام از قطعات داخل كامپيوتر، الكتريسيته خود را تخليه 
كنيد. يكي از مسائل ديگري كه هنگام سرهم كردن يك سيستم بايد به آن 
توجه كنيد مطالعه دقيق دفترچه همراه هر قطعه و دنبال كردن دستورالعمل 
هاي ذكر شده در آن است. امروزه مستندات دقيق و كاملي همراه هر قطعه 
ارائه مي شود به گونه يي كه كاربر مبتدي مي تواند با تكيه بر دستورالعمل 

هاي موجود در آنها از كمك افراد ديگر بي نياز باشد.

نگران چه چيزي باشيم 

جايي  هم  باز  آيا  نياز،  مورد  لوازم  و  قطعات  تهيه  مهارت،  كسب  از  پس 
سوار  بدانند  دارند  دوست  كاربران  از  بسياري  دارد؟  وجود  نگراني  براي 
كردن يك سيستم چه مزايايي برايشان دارد، آنها بيشتر نگران اين موضوع 
هستند كه آيا فوايد حاصل از سوار كردن سيستم به زحمتي كه براي آن 
كشيده مي شود، مي ارزد يا خير. در پاسخ به چنين كاربراني بايد ابتدا از 
آنها پرسيد كه هدف شان از سرهم كردن سيستم چيست؟ ازجمله اهدافي 
كه اكثر كاربران به آنها اشاره مي كنند مي توان از صرفه جويي در هزينه، 

كسب تجربه در زمينه مونتا ژ سيستم، ايجاد سيستمي براي انجام اهداف 
خاص و آگاهي از آنچه كه واقعًا در درون كامپيوتر وجود دارد، نام برد. 
هر يك از اين اهداف به جاي خود قابل تامل است و مي تواند هدف مهمي 
براي كاربر به حساب آيد. كاربري كه داراي وقت و مهارت كافي است، مي 
تواند با درست كردن سيستم دلخواه خود از تمام اهداف باال يكجا بهره 
مند شود. او مي داند چگونه سيستم خود را ارتقا دهد و اگر قطعه يي خراب 
شد، جاي آن كجاست و چگونه آن را تعمير كند. در ميان اهدافي كه در باال 
براي مونتا ژ سيستم ذكر شد، صرفه جويي در هزينه ها از كم اهميت ترين 
دارند  وجود  بسياري  كامپيوتري  هاي  فروشگاه  امروزه  چون  است.  آنها 
كه با گرفتن مبلغ اندكي (10 تا 15هزار تومان) كار مونتا ژ قطعات را براي 
كاربر انجام مي دهند. به اين ترتيب با وجود چنين شرايطي نمي توان بر 
هدف مذكور تاكيد كرد. ايجاد يك سيستم دلخواه براي آنكه بتواند اهداف 
خاصي را انجام دهد و آگاهي از آنچه كه در درون كامپيوتر وجود دارد از 
جمله اهداف بسيار مهم در كار مونتا ژ به حساب مي آيند. وقتي براي اولين 
بار عمل مونتا ژ را انجام مي دهيد حين اين كار اطالعات و دانش بسياري 
كسب مي كنيد. شما ناچار هستيد با هر قطعه، عملكردها و خصوصياتش 
آشنا شويد. همچنين سيستم مونتا ژ شده مي تواند دقيقًا نيازي را برآورده 

كند كه به دنبالش هستيد.

چند توصيه 

كار  است  بار  اولين  براي  شما  كه  آنجايي  از  نكنيد؛  فراموش  را  گارانتي 
مونتا ژ را انجام مي دهيد، برخورداري از گارانتي براي تمام قطعات، يك 
از  كه  كنيد  تهيه  را  محصوالتي  همچنين  آيد.  مي  حساب  به  ضروري  امر 
پشتيباني فني شركت هاي توليدكننده برخوردار هستند. پشتيباني فني مي 
تواند از طريق تلفن، اينترنت يا ساير امكانات ارائه شود. اگر حين سرهم 
كردن سيستم، قطعه يي بسوزد مي توانيد با تكيه بر گارانتي، آن را مجدداً 
تهيه كنيد. همچنين اگر پس از آنكه سيستم را سرهم كرديد قطعه يي كار 
نكرد يا عملكرد كلي سيستم دچار مشكل شد، مي توانيد با بخش پشتيباني 
را  آمده  وجود  به  ايراد  و  گرفته  تماس  مختلف  قطعات  يا  قطعه  يك  فني 

شناسايي كرده و برطرف سازيد.

 سازگاري قطعات مهم است؛ با يك هزينه مشخص مي توان سيستم هاي 
مختلفي را به وجود آورد، چون در بازار شما براي هر قطعه جايگزين هاي 
بسياري را پيدا مي كنيد كه قيمت شان با هم يكي است. در چنين مواقعي 
شوند،  مي  انتخاب  كه  مختلفي  قطعات  سازگاري  از  چيز  هر  از  قبل  بايد 
برقطعات  آن  نوع  و  مدل  كرديد،  انتخاب  را  يي  قطعه  وقتي  شويد.  مطمئن 
ديگري كه انتخاب مي شوند، تأثير مي گذارد. ميزان اين تأثيرگذاري درباره 

قطعات مختلف متفاوت است. 
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تيم  سرمربيگري  كلمنته 
سال  تا  را  ايران  فوتبال 

2010 ميالدي پذيرفت 
خاوير كلمنته مربي اسپانيايي با فدراسيون فوتبال ايران براي پذيرش 
سرمربيگري تيم ملي فوتبال اين كشور تا سال ؤ2010 ؤميالدي به 
توافق نهايي رسيد . كلمنته متن موافقت نامه پذيرش سرمربيگري 
 ) دوشنبه  روز  را  ؤ2010 ؤميالدي  سال  تا  ايران  فوتبال  ملي  تيم 
ساعت ؤ12 ؤظهر به وقت محلي اسپانيا ) براي فدراسيون فوتبال 
،روز  مادريد  چاپ  ”ماركا“  ورزشي  روزنامه  كرد.  ارسال  ايران 
پيشنهاد  اين  قطع  بطور  كلمنته  كه  كرده بود  اعالم  گذشته  پنجشنبه 
را خواهد پذيرفت و دراين زمينه مشكلي وجود ندارد. بنابر نوشته 
روزنامه ماركا كه خبرنگار آن خاوير كلمنته را در سفر به تهران 
فدراسيون  با  اسپانيايي  مربي  اين  مذاكرات  در   ، مي كرد  همراهي 
فوتبال ايران فقط يك مشكل درباره محل زندگي او وجود داشته كه 

سرانجام طرفين در اين زمينه به توافق رسيده اند. 
در  كلمنته  كه  است  پذيرفته  ايران  فوتبال  فدراسيون  افزود:  ماركا 
سفر  تهران  به  مسابقات  انجام  و  آمادگي  اردوهاي  تشكيل  زمان 

كند. 
ايران  پيشنهاد  با  خود  موافقت  كلمنته   ، دريافتي  برگزارش هاي  بنا 
را توسط ”ميگل سانتوز“ مدير برنامه هايش به فدراسيون فوتبال 

ايران ارسال  كرد. 
به نوشته روزنامه ماركا، تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات مقدماتي 
جام جهاني سال ؤ2010 ؤميالدي با تيم هاي فوتبال سوريه ، امارات 

عربي متحده و كويت در گروه پنجم قراردارد . 
ديدار بعدي تيم ملي فوتبال ايران با تيم كويت در اين كشور انجام 

خواهد شد. 
به  دروازه بانها  و  بدنساز  براي  مربي  دو  كه  دارد  نظر  در  كلمنته 

عنوان دستيار با خود به ايران ببرد. 
چاپ   ” اس  ”آ  ورزشي  روزنامه  با  وگو  گفت  در  همچنين  كلمنته 
مادريد اظهار داشته كه تنها موضوع باقيمانده براي پذيرش پيشنهاد 
ايران ،جلب موافقت فرزندانش است و او به ارايه پاسخ مثبت به اين 

پيشنهاد بسيار نزديك شده است . 
وي همچنين با تقدير از مردم و مسئوالن ايراني براي استقبال از 

وي گفت: 

نكونام  باجواد 
تيم  ايراني  بازيكن 
اسپانيا  اوساسوناي 
”پاميلونا“  شهر  در 
اين  اقامت  محل 
وگو  گفت  به  بازيكن 
نكونام  و  پرداخته 
پذيرش  براي  را  او 
بسيار  پيشنهاد  اين 
تشويق كرده است . 

در  همچنين  كلمنته 
امكانات  خصوص 
تيم  فوتبال  سطح  و 
كرده  تصريح  ايران 
سرعت  كه  است 
ايران  تيم  مهاجمان 
و  آنها  بازي  سطح   ،

امكانات ورزشي و ورزشگاههاي ايران با اروپا قابل مقايسه نيست 
و شكل زندگي نيز در ايران با اروپا متفاوت است . 

پرسپوليس نيمه ى 
دوم    ُگر گرفت

تهران  پرسپوليس  تيم 
عصر يكشنبه در دقايق 
پاياني از شكست مقابل 
خراسان  ابومسلم  تيم 
ديدار  دراين  گريخت. 
بيش  حضور  در  كه 
تماشاگر  0هزار  از 
ورزشگاه آزادي تهران 
بازيكنان  شد،  برگزار 
تيم پرسپوليس با ارائه 
دو بازي متفاوت در هر 
تساوي  نتيجه  به  نيمه 

باقري“  ”كريم  را  خراسان  ابومسلم  تيم  گل هاي  يافتند.  3دست  3بر 
(بازيكن تيم پرسپوليس) در دقيقه 6به اشتباه ، ”آتسو“ در دقيقه 31و 
”ايوان پتروويچ“ در دقيقه 45 به ثمر رساندند. ”عباس آقايي“ در دقيقه 
” ،54عليرضا نيكبخت واحدي“ در دقيقه 59از روي نقطه پنالتي و ”درگه 
كردند.  گلزني  بازي  اين  در  پرسپوليس  تيم  دقيقه 88براي  در  چوويچ“ 
ابومسلم،  دروازه بان  گردان“  ”شهاب  درخشش  و  بازيكنان  تيزهوشي 
نيمه  در  پرسپوليس  تيم  دروازه بان  كريمي  فرشيد  و  مدافعان  اشتباه 

نخست باعث شد تا بازيكنان ابومسلم با سه گل به رختكن بروند. 
افشين قطبي سرمربي تيم پرسپوليس تهران در ابتداي نيمه دوم، نبي اهللا 
باقري ها را از زمين بازي خارج و درگه چوويچ كروات را وارد زمين 

كرد تا اين تيم با نفرات بيشتري به سمت دروازه حريف حمله كند. 
و  توپ  كنترل  بسيار،  دوندگي  با  دوم  نيمه  اوايل  در  پرسپوليسي ها 
طراحي حمالت گسترده از جناحين توانستند دو گل وارد دروازه شهاب 

گردان كنند تا اميدوارانه بازي را دنبال كنند. 
61بازي  دقيقه  در  خراسان  ابومسلم  تيم  خالق  هافبك  خاني“  ”سعيد 
حمالت  فشار  تا  شد  اخراج  بازي  زمين  از  قرمز  كارت  دريافت  با 

پرسپوليسي ها در 30 دقيقه پاياني افزايش يابد. 
به طوريكه  نشست  ثمر  به   88 دقيقه  در  پايتخت  سرخپوشان  حمالت 
گل  سومين  و  خود  گل  نخستين  سر  ضربه  با  تيم  اين  كروات  مهاجم 
اختالف  تيم  اين  تا  داد  جاي  ابومسلم  دروازه  درون  را  پرسپوليس 

امتيازات خود را با تيم سپاهان اصفهان حفظ كند. 
در ديگر ديدار، تيم مدعي سپاهان اصفهان در ورزشگاه بدون تماشاگر 
شهيد نصيري يزد مقابل تيم پيكان تهران متوقف شد تا نتواند به صدر 
جدول رده بندي نزديك تر شود. ”مرتضي عزيز محمدي“ در دقيقه 39 
براي تيم پيكان و ”محسن بنگر“ در دقيقه 85 براي تيم سپاهان اصفهان 
در اين بازي گلزني كردند. در دقيقه 66 اين ديدار، ”علي قرباني“ بازيكن 

تيم پيكان تهران با دريافت كارت زرد دوم از زمين مسابقه اخراج شد. 
تيم استقالل تهران نيز در ورزشگاه شهيد باهنر كرمان با يك گل مغلوب 
تيم مس اين شهر شد تا امير قلعه نويي مقابل تيم سابق خود را شكست 
دهد.  تنها گل اين ديدار را مرتضي ابراهيمي در دقيقه 7براي تيم مس 

كرمان به ثمر رساند.

 5/2 ميليارد درآمد براي استقالل  
 

 سخنگوي باشگاه استقالل تهران با بيان اينكه از ابتداي فصل 
تاكنون مبلغي بالغ بر دو ميليارد و 500 ميليون تومان با تالش 
حاصل  را  آن  ايم،  داشته  منابع  تامين  مديره  هيات  اعضاي 
گفت؛  ساعدي  هاشم  دانست.  استقالل  باشگاه  درست  مديريت 
مجموعه  يك  داراي  حاضر  حال  در  تهران  استقالل  «باشگاه 
منسجم، هماهنگ، كارآمد و كاربلدي است كه تاكنون توانسته از 
لحاظ تامين منابع مالي عملكرد بسيار قابل توجه و چشمگيري 
داشته باشد. از ابتداي فصل تاكنون مبلغي بالغ بر دو ميليارد و 
500 ميليون تومان تامين منابع صورت گرفته كه در مقابل نيز 
هزينه هايي وجود داشته است و به فراخور نياز اين مبالغ در 

باشگاه هزينه شده است.»  

انتقاد رويترز به شرط كلمنته  
 

فدراسيون  با  كلمنته  خاوير  مذاكرات  نوع  رويترز  گزارشگر   
توصيف  غيرمنطقي  و  نظير  بي  خود  نوع  در  را  ايران  فوتبال 
در  پربيننده  يي  مقاله  اين  از  پيش  كه  بسكت  سايمون  كرد. 
ايران  فوتبال  بالتكليفي  ماه   16 مورد  در  رويترز  سايت  وب 
ايران  مذاكرات  نوع  مورد  در  تعجب  ابراز  ضمن  است،  نوشته 
با مربيان بزرگ نوشت؛ از ديد من كنترل فوتبال ايران از راه 
دور ممكن نيست. او مي نويسد؛ «در واقع كنترل هيچ فوتبالي 
فيلم  تماشاي  طريق  از  باشگاهي  سطح  ترين  ضعيف  در  حتي 
هاي ويدئويي امكان ندارد و اگر اين روش كلمنته براي افزايش 
دستمزد خود نباشد به واقع غيرمنطقي و بحث برانگيز است. 
آن طور كه از بررسي اجمالي مطبوعات ايران برمي آيد، مدت 
ها است كه هيچ كسي از مبلغ قرارداد، تاريخ شروع همكاري، 
داليل اين همه وقفه، صحت يا عدم صحت مذاكره با گزينه هاي 
قبلي و غيره كوچك ترين اطالعي ندارد و حتي معلوم نيست كه 
اظهارات كلمنته در رسانه هاي اسپانيايي بازتاب درستي داشته 

يا سليقه يي بوده است.»  

حسين كعبي پرسپوليسي شد 
بازيكن  كعبي  حسين 
لسترسيتي  فوتبال  تيم 
هيات  در  حضور  با  انگليس 
تيم  با  تهران  استان  فوتبال 
بست.  قرارداد  پرسپوليس 
فصل  نيم  براي  بازيكن  اين 
باشگاه هاي  برتر  ليگ  دوم 
برتر ايران به تيم پرسپوليس 
پرسپوليس  تيم  شد.  ملحق 
تهران در نيم فصل دوم ليگ 
برتر با ”ماته دراگه چوويچ“ 
كروات و ”كنستانتينو كوانا“ 
پاراگوئه اي نيز قرارداد بسته 

بود. 

برترين تيم هاى فوتبال جهان
در تازه ترين رده بندى برترين تيم هاى فوتبال جهان تيم ملى 
فوتبال كشورمان با 2 پله صعود نسبت به رده بندى ماه گذشته 
ترين  تازه  ديروز  فيفا  گرفت.  قرار  جهان  نهم  و  سى  رده  در 
رده بندى برترين تيم هاى فوتبال جهان را اعالم كرد كه تيم 
ملى ايران با كسب 656 امتياز و با 2 پله صعود نسبت به رده 
دنيا  هاى  تيم  برترين  نهم  و  سى  مكان  در  گذشته  ماه  بندى 
قرار گرفت. اين در حالى است كه تيم ملى ايران پس از 8 ماه 
حضور در مكان دوم برترين تيم هاى آسيايى، جايگاه خود را 
به استراليا داد و در رده بندى جديد سومين تيم آسياست. اين 
گذشته  ماه  بندى  رده  همچون  جنوبى  كره  كه  است  حالى  در 
ايران را تعقيب مى كند. در اين رده بندى ژاپن همچنان برترين 
تيم قاره كهن است و پس از ژاپن، استراليا، ايران و كره جنوبى، 
عربستان در مكان پنجم قرار گرفته است. ضمنًا جديدترين رده 

بندى تيم هاى ملى فوتبال جهان به شرح زير است: 
-1 آرژانتين 1518امتياز 

-2 برزيل 1502امتياز 
-3 ايتاليا 1484امتياز 

-4 اسپانيا 1352امتياز 
-5 آلمان 1281امتياز 

-6 جمهورى چك 1244امتياز 
-7 فرانسه 1223امتياز 
-8پرتغال 1191امتياز 

-9 هلند 1179امتياز 
-10 يونان 1142امتياز يك پله صعود 

-11 انگلستان 1133امتياز يك پله صعود 
-12 كرواسى 1096امتياز 2 پله سقوط 

-13 رومانى 1060امتياز 
-14 غنا 990امتياز 29پله صعود 

-15 اسكاتلند 990امتياز 
-16 مكزيك 970امتياز يك پله سقوط 
-17 كامرون 967امتياز 8 پله صعود 

-18 تركيه 927امتياز 2 پله سقوط 
-19 بلغارستان 919امتياز يك پله سقوط 

-20 لهستان 903امتياز 3 پله صعود

اخبار تيم ملى
خاوير  سوى  از  اى  بسته  ؛  كرد  فاش  اسپانيا   AS روزنامه 
فوتبال  فدراسيون  مسئوالن  براى  گذشته  روزهاى  در  كلمنته 
ايران ارسال شده است. روزنامه AS اسپانيا مدعى شد خاوير 
كلمنته، سرمربى احتمالى تيم ملى فوتبال ايران به غير از نمابر 
رسمى به وسيله يك بسته پستى DHL، مدارك الزم و برخى 
نكات محرمانه را ارسال كرده است. در اين خبر عنوان نشده 

كه اين بسته حاوى چه مدارك و مواردى بوده است.
رئيس فدراسيون فوتبال بااعالم اين كه بند جديدى به قرارداد 
كلمنته اضافه شده است، افزود : با اضافه شدن اين بند، سرمربى 
همچنين  كفاشيان»  «على  كند.  زندگى  ايران  در  بايد  اسپانيايى 
گفت : كلمنته بايد با امضاى اين قرارداد براى اقامت در ايران 
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EU Migration Services
قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى 
كشورهاى سوئد، دانمارك، اسپانيا، كانادا، 
آمريكا، استراليا و ساير كشورهاى جهان

ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير 
كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و 
سرمايه گذارى

تلفن: 02070347019
همراه: 07917565800

83 Baker Street   London W1U 6LA

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

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

متعهد 
قرارداد  به  بند  شود.اين 

اين سرمربى اضافه و برايش نمابر شد. وى 
با تاكيد بر اين كه كلمنته هم اكنون به صورت رسمى سرمربى 

اعمال  بايد  قرارداد  بند  اين  تنها  كرد:  است،تصريح  ايران  فوتبال  ملى  تيم 
شود. كلمنته 2 ماه در سال مى تواند به كشورش برود و مرخصى هاى 
وى نيز بايد با موافقت فدراسيون فوتبال ايران باشد. كفاشيان درخصوص 
برنامه هاى فدراسيون در صورت عدم پذيرش اين بند توسط كلمنته گفت : 
وى بايد متعهد شود در غير اين صورت به گزينه هاى ديگر فكر مى كنيم. 
حضور كلمنته در ايران امرى طبيعى است و نياز به بزرگنمايى از سوى 

رسانه ها ندارد. 
«خاوير كلمنته» در پيشنهاد ابتدايى كه به فدراسيون فوتبال ايران داده بود، 
مبلغ 1/2 ميليون يورو را به عنوان دستمزد پيشنهادى براى هدايت تيم ملى 
كشورمان طى 3 سال عنوان كرد. مسئوالن فدراسيون فوتبال براى كاهش 
روى  طرفين  كه  اين  تا  شدند  مذاكره  وارد  اسپانيايى  مربى  با  مبلغ،  اين 
مبلغ 8/1 ميليون يورو به توافق رسيدند. مبلغ 8/1 ميليون يورو در حالى 
مورد توافق 2 طرف قرار گرفت كه كلمنته بايد دستمزد دستيارانش را از 
همين پول پرداخت كند. اين در حالى است كه «كريستف دام» براى پذيرش 
هدايت تيم ملى ايران، مبلغ 5/2 ميليون يورو پيشنهاد داد و «ديديه دشان» 
نيز خواستار دريافت دستمزد 2 ميليون دالرى شد. مبالغ پيشنهادى ساير 
مربيان خارجى براى آمدن به ايران به شرح زير است: « ژرارد هوليه» 5/3 
ميليون   5/1 يورو،«ماتئوس»  ميليون   5/3 پاسارال»  «دانيل  يورو،  ميليون 
يورو، «كوهلر» 5/1 ميليون يورو، «بوخوالد» يك ميليون يورو و «بونهف» 

5/1 ميليون يورو.



38
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 26  بهمن Feb 2008  -  1386 15هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و دوم

 info@persianweekly.co.uk  حوادث
مسافر فرانسه دو 
كيلوهروئين داشت

مرد قاچاقچى قبل از انتقال دو كيلو هروئين به فرانسه از سوى 
دستگير  و  شناسايى  (ره)  خمينى  امام  فرودگاه  امنيتى  مأموران 
شد.  مأموران پليس فرودگاه شامگاه شنبه- 20 بهمن- به مرد 
جوانى كه قصد سفر به پاريس را داشت، مشكوك شدند.يكى از 
پا هاى مرد مسافر در گچ بود و رفتارهايش شك بيشتر مأموران 
از  دقيق  هاى  بازرسى  از  پس  مأموران  بنابراين  برانگيخت.  را 
داخل گچ پاى وى حدود دو كيلوگرم هروئين كشف كردند.مسافر 
قاچاقچى نيز در بازجويى ها گفت: سعى داشتم با انتقال محموله 
مواد مخدر به فرانسه پول هنگفتى به دست آورم كه به دام افتادم.

متهم پس از بازجويى با قرار قانونى روانه زندان شد.
 

 4سال زندان ، مجازات مردى 
كه با اسلحه به دانشگاه رفت

ابن  تاالر  حادثه  عامل    
تهران  دانشگاه  سيناى 
دادگاه   13 شعبه  رأى  با 
انقالب تهران به چهار سال 

زندان محكوم شد.
 متهم 25 ساله- 30 مرداد در 
حالى كه اسلحه كالشينكف 
در دست داشت وارد تاالر 
اين  بدون  و  شد  سينا  ابن 
از  كند،  شليك  اى  گلوله  كه 
به  كه  خواست  دانشجويان 
دهند.  گوش  او  هاى  حرف 
اما حاضران جلسه وحشت 
كردند.  ترك  را  تاالر  زده 

به  وادار  را  او  متهم  با  وگو  گفت  از  پس  هم  انتظامى  مأموران 
تسليم كردند.بازپرس پرونده پس از تحقيق و بازجويى از متهم او 
را از اتهام هاى گروگانگيرى و آدم ربايى بى گناه شناخته و قرار 
منع تعقيب صادر كرد. اما پرونده وى را به اتهام حمل و نگهدارى 
و خريد سالح جنگى با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به 
محاكمه  گزارش،  همين  داد.براساس  ارجاع  تهران  انقالب  دادگاه 
برگزار  تهران  انقالب  دادگاه   13 شعبه  در  بهمن   10 روز  متهم 
شد.قاضى دادگاه به استناد داليل و مستندات پرونده او را مجرم 

شناخت و به چهار سال حبس تعزيرى محكوم كرد  

شليك 
مرگبار به 
پدر و پسر

  
 

 توطئه مرگبار سه تبهكار كه به خاطر تصاحب 30 ميليون تومان، پدر و 
پسرى را با شليك سه گلوله به قتل رسانده اند در بازبينى دوربين مدار 

بسته فاش شد.
 اوايل بهمن مأموران پاسگاه عوارضى پليس راه بوئين زهرا هنگام گشت 
بوئين  جاده  كنار  كه  سوارى «ريو»  خودروى  دستگاه  يك  به  منطقه،  در 

زهرا - ساوه رها شده بود، مشكوك شدند.
مزبور  خودروى  شدند  متوجه  خودرو  پالك  بررسى  از  پس  مأموران 
سابقه سرقت يا دستور توقيف ندارد. به همين خاطر به بازرسى صندوق 
رو  به  رو  مرد  دو  اجساد  با  در  كردن  باز  محض  به  كه  پرداختند  عقب 
كشف  چك  تراول  تومان  ميليون  چهار  مبلغ  نيز  اجساد  اطراف  شدند 
زهرا  بوئين  جنايى  بازپرس  به  را  موضوع  بالفاصله  كارآگاهان  كردند. 
اطالع دادند. مأموران در نخستين تحقيقات دريافتند قربانيان جنايت پدر 
و پسرى به نام هاى سليم - 71 ساله- و على 45- ساله- هستند. آنان 
همچنين پى بردند كه پسر در زمينه خريد و فروش دستگاه ها و ماشين 
آالت تراشكارى فعاليت داشت اين در حالى بود كه عامل يا عامالن جنايت 

با شليك سه گلوله آنان را به قتل رسانده بودند.
انتظامى  فرماندهى  آگاهى  پليس  رئيس  محمدى،  محمدحسين  سرهنگ 
استان قزوين درباره اين جنايت به خبرنگاران گفت: با توجه به مدارك 
به دست آمده از مقتوالن، همسران آنان شناسايى شدند همسر على در 
بازجويى گفت: همسرم به همراه پدرش قرار بود براى خريد يك دستگاه 
كرج  حوالى  در  اشتهارد  صنعتى  منطقه  به  نفر  سه  اتفاق  به  تراشكارى 
بروند. كارآگاهان با به دست آوردن اين سرنخ، به بررسى دوربين هاى 
مدار بسته- كه در ورودى و خروجى شهر صنعتى نصب شده- پرداختند 
و بدين ترتيب متوجه شدند خودروى «ريو» متعلق به على ساعت 15 و 2 

دقيقه بعدازظهر دوم بهمن وارد شهر صنعتى شده است. 

البه  از  فروش  فاكتور  يك  جنايى  كارآگاهان  باره  اين  در  تحقيق  از  پس 
تراش  دستگاه  يك  آنها  داد  مى  نشان  كه  آوردند  دست  به  مدارك  الى 

خريده اند.
صنعتى  شهر  در  نظر  مورد  نشانى  به  را  خود  بالفاصله  بنابراين 

رساندند.

محمد -سرايدار كارخانه- در بازجويى هاى فنى و پليسى به كارآگاهان 
فرارى)،  (متهم  افشار  عليرضا  هاى  نام  به  مرد  سه  قبل  روز  چند  گفت: 
و  كردند  مراجعه  كارخانه  به  ساله-   28  - كاظم  و  ساله   27  - فرشيد 
دوستان  از  تن  چند  همراه  وقتى  خواستند  من  از  پول  مبلغى  پرداخت  با 
شان براى بازديد به كارخانه آمدند، ضمن پذيرايى آنها را مديرعامل و 
آنها  بنابراين  كردم.  را  كار  همين  هم  من  كنم  صدا  را  كارخانه  مسئوالن 
به اتفاق على و پدرش -قربانيان- به اينجا آمدند و پس از پذيرايى همگى 

از اينجا رفتند.
كارآگاهان با اعتراف هاى نگهبان موفق شدند فرشيد و كاظم دو تن از 
عامالن جنايت را پس از رديابى ها و تجسس هاى ويژه پليسى در يك 
عمليات ضربتى شناسايى و دستگير كنند. متهمان در نخستين بازجويى 

ها، على- متهم فرارى- را عامل اصلى قتل پدر و پسر معرفى كردند.
يكى از اعضاى خانواده دو قربانى درباره اين جنايت گفت: برادرم -على 
- در كار خريد و فروش دستگاه هاى تراشكارى فعاليت مى كرد. روز 30 
دى ماه شخصى به نام عليرضا افشار -متهم فرارى- به مغازه برادرم 
در خيابان رى تهران مراجعه كرد و به بهانه اين كه دو تن از دوستانش 
به دليل مشكالت مالى قصد فروش چند دستگاه صنعتى را دارند، برادرم 
را به اشتهارد كشاند. بدين ترتيب روز بعد آنها براى عقد قرارداد فروش 
يك دستگاه تراشكارى به خانه برادرم آمدند و قراردادى تنظيم و امضا 
كردند. روز دوم بهمن نيز برادرم به اتفاق پدرم سوار خودروى «ريو» به 
همراه حدود 35 ميليون تومان تراول چك به اتفاق سه مرد راهى اشتهارد 
شدند تا دستگاه را به تهران منتقل كنند. اما تا ساعات پايانى شب از آنها 
خبرى نشد. تلفن همراه شان نيز جواب نمى داد. ما كه بشدت نگران شده 
بوديم تصميم گرفتيم از پليس كمك بخواهيم كه همان موقع يك خودروى 
پليس مقابل خانه ما ايستاد. آن شب مادرم پس از اطالع از ماجراى قتل 
پدر و برادرم دچار ايست قلبى شد و دقايقى پس از انتقال به بيمارستان 

جان سپرد.

 مردان پولدار 

در تله دختري به 
نام «مرسده» 

 
گروه حوادث؛ دختر جواني كه پس از اغفال مردان ثروتمند از آنان 
سرقت مي كرد پس از دستگيري تامين هزينه مواد مخدر را انگيزه 
اش از اين دزدي ها اعالم كرد.به گزارش خبرنگار ما اين دختر 24 
ساله كه مرسده نام دارد در حالي به اعمال مجرمانه اش اعتراف 
كرد كه چند روز پيش نيز دختري ديگر به نام سحر به اتهام سرقت 
هاي سريالي با شگردي مشابه و با همدستي دو مرد جوان دستگير 
در  امسال  تيرماه   26 روز  مرسده  از  شكايت  نخستين  بود.  شده 
كالنتري 206 پرديس مطرح شد و مردي 38 ساله به نام ايوب به 
ماموران گفت؛ من به عنوان شغل دوم در زمينه ترك اعتياد فعاليت 
دارم و چندي قبل از طريق يكي از دوستانم با دختري به نام مرسده 
آشنا شدم كه قصد داشت از اعتياد نجات پيدا كند. مدتي از آشنايي 
من و مرسده گذشته بود كه رفتارهاي وي مرا به برقراري رابطه 

كرد  ترغيب  او  با  پنهاني 
و به اين ترتيب رابطه ما 
شكل گرفت و من نشاني 
دختر  اين  به  را  منزلم 
مرسده  كه  روزي  دادم. 
بهانه  به  آمد  ام  خانه  به 
به  نوشيدني  آوردن 
پس  و  رفت  آشپزخانه 
ليوان  دو  با  دقايقي  از 
برگشت اما من به محض 
خوردن نوشيدني بيهوش 
خودم  به  وقتي  و  شدم 
جوان  دختر  كه  آمدم 
و  پول  مبلغي  سرقت  با 

مقداري طال به ارزش 10 ميليون تومان فراري شده بود.
دادسراي  دادياري  اول  شعبه  بازپرس  شكايت  اين  اعالم  از  پس 
خواست  تهران  آگاهي  پليس  چهارم  پايگاه  كارآگاهان  از  بومهن 
تحقيقاتي را براي دستگيري مرسده آغاز كنند اما از آنجا كه مرد 
مالباخته هيچ نشاني و شماره تلفني از دختر سارق در اختيار نداشت 
ماموران مجبور شدند به طراحي تصويري فرضي از مرسده اكتفا 
و تالش هاي خود را براي بازداشت وي از اين طريق دنبال كنند.

به  طالفروش  مردي  سوي  از  ساله  دختر 24  عليه  شكايت  دومين 
نام شهرام مطرح شد. او در اظهارات خود ضمن اعالم مشخصات 
دختري كه بسيار شبيه به مرسده بود، گفت؛ اين دختر براي خريد 
طال به مغازه ام آمد و باب آشنايي و رابطه دوستانه را با من باز 

كرد تا اينكه پس از چند روز از وي خواستم به منزلم بيايد. او كه از 
اين پيشنهاد من استقبال كرده بود ساعتي بعد از حضور در خانه ام 
به طور ناگهاني و به طرز مشكوكي آنجا را ترك كرد و من متوجه 
شدم اين دختر يك ميليون تومان پول نقد و يك قبضه تفنگ بادي 
ام را به سرقت برده است.در حالي كه پرونده دختر فراري قطورتر 
شده بود چندي بعد سومين شكايت نيز ضميمه آن شد و اين بار 
مردي به نام محمد طي شكايتي به كارآگاهان گفت؛ من در خيابان با 
مرسده آشنا شدم و او را سوار خودرو ام كردم. اين دختر پس از 
ريختن طرح دوستي از من خواست برايش خوراكي بخرم زماني كه 
از خريد بازگشتم متوجه شدم وي اتومبيل مرا ترك كرده است و 
با جست وجو داخل خودرو بود كه فهميدم او مبلغ 4 ميليون تومان 

از داشبورد برداشته است.
تالش هاي پليس براي رديابي مرسده تا روز 17 بهمن ماه به طول 
انجاميد و اين دختر سرانجام در خانه اش در منطقه نارمك تهران 
شناسايي و دستگير شد. متهم 24 ساله با اعتراف به اغفال و سرقت 
و  دارم  اعتياد  كراك  به  كه  است  ها  مدت  گفت؛  ثروتمند  مردان  از 
براي تامين مخارجم چاره يي جز سرقت نداشتم. به همين خاطر در 
شمال و شمال شرق تهران پرسه مي زدم و سوژه هاي مناسب را 
پيدا و پس از ريختن طرح دوستي از آنان سرقت مي كردم و چون 
طعمه هايم هيچ نشاني از من نداشتند به راحتي مي گريختم.مرسده 
عالوه بر پذيرفتن سرقت از سه شاكي اش گفت؛ در يك مورد ديگر 
نيز از يك فروشنده مواد مخدر كه از وي كراك مي خريدم سرقت 

و فرار كردم.
چهارمين  شناسايي  براي  تحقيقات  اكنون  هم  گزارش  بنابراين 

مالباخته و افشاي ساير جرائم احتمالي مرسده ادامه دارد. 



39 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

15 Feb 2008  -  1386 جمعه 26  بهمن  
سال اول -  شماره سى ودوم

يك روز زندگى با روشن بينى بهتر از صد سال عمر در تاريكيست  ( بودا)

راز قتل زن جوان در قلب پسر 4 ساله مى تپيد
مرد جوان عصبانى كه در حضور دوستان خود و فرزند خردسالش، همسر خود را به قتل رسانده بود هيچ گاه تصور نمى كرد پسر بچه راز جنايت خانوادگى را فاش كند. عصر 29 دى مأموران آتش نشانى از حريق يك خانه در صبا 
شهر باخبر شدند.گروهى از امدادگران آتش نشانى شهريار پس از حضور در محل حادثه و خاموش كردن شعله هاى آتش ناگهان با جسد سوخته زنى روبه رو شدند. كارشناسان كه احتمال مى دادند آتش سوزى عمدى است موضوع 
را به مأموران پليس اطالع دادند.سپس گروهى از كارآگاهان به سرپرستى سرهنگ يعقوبى- رئيس دايره جنايى پليس آگاهى شهريار- همراه بازپرس كشيك قتل در محل حادثه حاضر شدند.  پزشك جنايى نيز پس از معاينه جسد اعالم 
كرد، زليخا- زن جوان- ابتدا براثر اصابت ضربه محكمى به سرش به قتل رسيده است. عامل جنايت نيز براى صحنه سازى خانه را به آتش كشيده است.با به دست آمدن اين سرنخ على- همسر مقتول- به عنوان تنها مظنون جنايت 
بازداشت شد. اما او در بازجويى ها منكر اتهام قتل همسرش شد و اظهار داشت: روز حادثه همراه پسر چهارساله ام براى كارى از خانه بيرون رفتيم. اما پس از بازگشت متوجه آتش سوزى خانه شدم.در حالى كه تحقيقات از شوهر 
مقتول ادامه داشت كارآگاهان دريافتند پسر چهار ساله او موضوعى را از پليس مخفى مى كند. به همين خاطر به گفت وگو با پسر بچه پرداختند.رامين كه شاهد قتل مادرش بود سرانجام لب به اعتراف گشود و جزئيات جنايت خانوادگى 
را فاش كرد.او به مأموران گفت: روز حادثه پدرم با يك ميله آهنى ضربه اى به سر مادرم زد. مادرم با سر و صورت خونى روى زمين افتاد. بعد هم پدرم خانه را آتش زد و مرا همراه خودش برد. پس از بيان اظهارات تنها شاهد قتل 
مأموران بازجويى هاى فنى ـ پليسى از على را در دستور كار قرار دادند. تا اين كه او با قبول اتهامش لب به اعتراف گشود و گفت: روز حادثه دو تن از دوستانم براى ديدن من به خانه آمدند. اما همسرم بشدت اعتراض كرد. من هم از 

شدت ناراحتى و عصبانيت در حضور دوستانم با ميله اى آهنى ضربه اى به سرش زدم كه او غرق در خون روى زمين افتاد. پس از مرگ «زليخا» دوستانم پيشنهاد دادند براى صحنه سازى خانه را به آتش بكشم. 
صبح ديروز بازپرس جنايى دادسراى شهريار پس از بازجويى از متهم او را با قرار قانونى روانه زندان كرد. دوستان متهم نيز براى تحقيقات به دادسرا احضار شدند.

افشين براي 
رسيدن به 
زن مورد 
عالقه اش 

شوهر او را 
كشت

 مردي كه در پي عشق دوران نوجواني پس از گذشت سال ها 
شوهر زن مورد عالقه اش را از پاي درآورده بود در زندان 
كه  ساله  جوان 29  اين  رود.حكم  مي  دار  چوبه  پاي  اصفهان 

افشين نام دارد پس از تاييد از سوي قضات شعبه 27 ديوان عالي كشور به اجرا درمي آيد و همدست 
25 ساله او به نام نيره نيز به اتهام معاونت در قتل شوهرش بايد 15 سال در زندان بماند.

اين جنايت دي ماه سال 83 به وقوع پيوست و ماموران پليس اصفهان پس از آنكه از طريق تماس 
همسايگان زوج جوان به آپارتمان آنها رفتند خود را در برابر جنازه مردي ديدند كه در كنار اسباب و 
اثاثيه به هم ريخته منزلش رها شده بود. پس از آنكه جنازه مقتول به نام حميدرضا به پزشكي قانوني 
انتقال يافت كارآگاهان به بازجويي از همسايه هاي مقتول پرداختند و متوجه شدند همه آنها در پي 
شنيدن صداي داد و فرياد حميدرضا و همسرش سراسيمه از خانه هاي خود خارج شده و در مقابل 
منزل اين زوج تجمع كرده و ماجرا را به پليس نيز اطالع داده بودند.در پي اين اظهارات نيره - همسر 
مقتول - تحت بازجويي قرار گرفت. او كه انتظار نداشت نقشه اش براي از ميان برداشتن حميدرضا 
به اين زودي برمال شود چاره يي جز اعتراف پيش روي خود نديد و ماجرا را اين گونه شرح داد؛ 
من از سال ها قبل و زماني كه دختري نوجوان بودم به پسري به نام افشين عالقه داشتم و ما مي 
خواستيم با هم ازدواج كنيم اما زندگي مشترك براي ما آرزويي محال بود چرا كه خانواده من به اين 
وصلت رضايت ندادند و مرا به اجبار به عقد مردي ديگر درآوردند. شوهرم را اصًال دوست نداشتم و 
نمي توانستم بودن در كنار وي را تحمل كنم به همين خاطر زندگي ما خيلي زود به تشنج كشيده شد 
و سرانجام پس از كشمكش هاي بسيار از هم جدا شديم. پس از طالق افشين دوباره به خواستگاري 
ام آمد ما هر دو اميدوار بوديم اين بار بتوانيم پاي سفره عقد بنشينيم اما مخالفت هاي خانواده من و 
افشين بار ديگر نااميدمان كرد. در همين ايام بود كه حميدرضا پيشنهاد ازدواج با مرا با خانواده ام در 
ميان گذاشت و آنها برخالف ميل باطني ام با اين تقاضا موافقت كردند و به اين ترتيب زندگي مشترك 

و سراسر مشكل ما آغاز شد. من در همه زمينه ها با همسرم اختالف 
نظر داشتم و هميشه در اين انديشه بودم كه به هر شكل ممكن از 
وي انتقام بگيرم. در اين روزها من و افشين همچنان با هم در ارتباط 
بوديم و من توان فراموش كردن عشق دوران نوجواني ام را نداشتم 
تا اينكه چند بار براي انتقام گيري از شوهرم، از افشين كمك خواستم 
و نقشه هايي نيز طراحي كرديم ولي هيچ كدام عملي نشد تا اينكه شب 
حادثه در غذاي حميدرضا سم ريختم. ساعت 10 شب هنگامي كه او 
احساس  شد،  شام  خوردن  مشغول  و  بازگشت  خانه  به  كار  سر  از 
كه  من  باخت.  جان  بعد  دقايقي  و  خورد  زمين  به  و  كرد  سرگيجه 
دستپاچه شده بودم خانه را به هم ريختم تا مرگ شوهرم را ناشي 
از تهاجم سارقان جلوه دهم ولي همسايه ها كه صداي داد و فرياد ما 

را شنيده بودند راه فرار را بر من بستند.

هر چند زن 25 ساله اتهام كشتن شوهرش را گردن گرفت و اعالم كرد 
در اين قتل همدستي نداشته اما كارآگاهان احتمال مي دادند افشين 
نيز در اين قتل بي نقش نبوده است به همين خاطر درصدد برآمدند 
تا اين جوان را بازداشت كنند. در حالي كه پليس سرگرم تحقيق براي 
رديابي اين مظنون بود متخصصان پزشكي قانوني در نظريه اوليه 
خود اعالم كردند مرگ حميدرضا در پي مصرف سم يك سناريوي 
ساختگي است و اين مرد بر اثر فشار به عناصر حياتي گردن خفه 
شده است.اين نظريه احتمال دخالت داشتن افشين در قتل را پررنگ 
تر كرد و سرانجام مرد جوان 9 روز پس از انجام نخستين بازجويي 
اما  شد  منتقل  آگاهي  پليس  به  و  بازداشت  اش،  عالقه  مورد  زن  از 
كوچك  كرد  عنوان  و  دفاع  خود  از  سرسختانه  قتل  اتهام  برابر  در 
ترين نقشي در اين سناريوي مرگبار نداشته است. انكارهاي افشين 
نتوانست رد پاهايش در كشتن حميدرضا را پاك كند و وي باالخره 
زبان به بيان حقيقت گشود و گفت؛ من از سال ها قبل نيره را دوست 
اش  زناشويي  زندگي  از  كه  نيره  بودم.  ارتباط  در  وي  با  و  داشتم 
ناراضي بود مرتب مشكالتش را با من در ميان مي گذاشت و تبديل 
به سنگ صبور او شده بودم تا اينكه دو نفري نقشه قتل حميدرضا را 
طراحي كرديم.متهم به قتل افزود؛ شب جنايت پيش از آنكه حميدرضا 
به منزل بازگردد به خانه او رفتم و نيره مرا پشت يك كمد پنهان كرد. 
شوهر او ساعت 10 شب از راه رسيد و پاي سفره شام نشست. در 
اين لحظه به سويش حمله ور شدم اما او در برابرم مقاومت كرد و 
درگيري بين ما باال گرفت و سر و صداي زيادي ايجاد شد. سرانجام 
با كمك نيره اين مرد را خفه كرديم و اسباب و اثاثيه خانه را به هم 

ريختيم و من پيش از آنكه همسايه ها متوجه حضورم در آن آپارتمان شوند، گريختم.

با وجود اينكه پيش از اعترافات افشين، زن 25 ساله يك بار داوطلبانه قتل را گردن گرفته و پس از آن 
نيز مرد مورد عالقه اش مسووليت مرگ حميدرضا را متوجه خود دانسته بود اما با پيشرفت تحقيقات 
اين دو منكر قتل شدند و هر يك انگشت اتهام را به سوي ديگري نشانه گرفت تا اينكه پس از طي 
مراحل قانوني متهمان در شعبه 17 دادگاه كيفري استان اصفهان به رياست قاضي هاشم رضايي 
تحت محاكمه قرار گرفتند و هيات قضات در پايان محاكمه افشين را مباشر قتل و مستحق قصاص 
دانستند و براي همدست وي مجازات 15 سال زندان و 99 ضربه شالق در نظر گرفتند ولي زن و مرد 
جوان با افزودن يك اليحه اعتراضي به پرونده خواستار تجديد نظر در راي شدند و اين بار مسووليت 
رسيدگي به پرونده به قضات شعبه 27 ديوان عالي كشور سپرده شد اما مرور وقايع، اعترافات و 
مستندات موجود منجر به تغيير در احكام صادره نشد و به اين ترتيب نام افشين در فهرست اعداميان 
قرار گرفت. پرونده اين مرد صبح امروز در زندان مركزي اصفهان بسته خواهد شد و اين در حالي 
است كه پايگاه اطالع رساني عبرت خبر داد همزمان با افشين مردي 70 ساله به نام «علي ن.» نيز 
به دار آويخته خواهد شد. علي سال 76 در پي اختالف ملكي با يكي از هم محلي هايش به نام «علي 
ج.» وي را در روستاي ونك سميرم با شليك گلوله به قتل رساند و به تهران گريخت اما چهار ماه 
بعد دستگير و حكم قصاص وي در سال 83 صادر و تاييد شد و وي از آن زمان تاكنون در انتظار 

مجازات به سر مي برده است. 
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فرناز قلعه دار

كليد را به آرامى در قفل چرخاند و در آپارتمان را باز كرد. خيلى 
آهسته وارد خانه شد. نمى خواست با مادرش روبه رو شود. تند و 
سريع در را بست و به اتاقش رفت. شاخه گل رز قرمزى را كه در 
دست داشت البه الى يكى از كتاب هايش گذاشت و بعد هم لباس 

هايش را عوض كرد.
اما همين كه به طرف در برگشت با صورت عصبانى مادرش روبه 
رو شد كه وسط چارچوب در ايستاده بود. دستپاچه سالمى كرد 

و مشغول جمع كردن وسايلش شد.
مادر كه همانجا ايستاده بود گفت: تو آدم نمى شوى. مگر نگفتم حق 
ندارى با اين پسره بيرون برى حاال دائم به بهانه هاى مختلف برو 
ببينش تا باالخره بابات بفهمه. آن وقت ديگر هيچ كس جلودارش 
نخواهدبود. هم خودت را بدبخت مى كنى هم آن پسره را. سميه 
بدون اين كه حرفى بزند يا جوابى براى مادرش داشته باشد گوشه 
اتاق نشست. از خودش پرسيد چرا بايد عاشق پسرى باشد كه پدر 
و مادرش حتى حاضر نيستند اسم او را بشنوند. برادرش هم كه 
منتظر يك فرصت بود تا حسابى حال حميد را بگيرد. مى گفت او 

در شأن خانواده شان نيست.
سميه دختر تحصيلكرده و جذاب يك پزشك بود. با اين حال حميد 

از نظر سميه فردى تحصيلكرده، با لياقت و پر تالش بود.
و  او  ازدواج  با  اش  خانواده  چرا  كه  بپذيرد  توانست  نمى  سميه 
گل  به  سميه  بود  فهميده  كه  روزى  از  حميد  نيستند.  موافق  حميد 
هديه  برايش  زيبايى  گل  شاخه  مالقات  هر  در  دارد،  زيادى  عالقه 

مى آورد.
سعى مى كرد آنگونه كه سميه مى خواهد رفتار كند. چرا كه او را 
دختر رؤياهايش مى ديد. براى رسيدن به او حاضر به انجام هر 

كارى بود.
سميه هم وقتى حميد را اين همه عاشق و شيفته ديد دلبسته اش شد 

و قول داد كه غير از او با كسى پيمان ازدواج نبندد.
چند ماه پس از آشنايى شان سرانجام، سميه پس از مدت ها حرف 
گرفت.  را  خواستگارى  انجام  براى  مادرش  و  پدر  موافقت  زدن، 
حميد هم به خواستگارى سميه رفت اما خانواده دختر همان شب 

مخالفت صريح خود را با اين ازدواج اعالم كردند.
پس از رفتن حميد و خانواده اش، پدر سميه كه به قول خودش آدم 
شناس و با تجربه بود با صراحت به دخترش گفت كه نبايد فريب 

حرف ها و ظاهر حميد را بخورى.
مادرش نيز با كلى عيب جويى و ايراد گرفتن از خانواده حميد گفت: 
به  آشنايان  و  فاميل  ميان  در  را  اينها  توانم  مى  چطور  من  «آخه 

عنوان فاميل شوهر دخترم معرفى كنم »
سميه كه از شنيدن اين حرف ها دلش گرفته بود به اتاقش برگشت 
و ساعت ها گريه كرد. اصًال فكرش را هم نمى كرد پدر و مادرش 
در نخستين جلسه خواستگارى چنين واكنشى از خود نشان دهند.

هاى  حرف  شنيدن  و  رفتار  مشاهده  با  كه  اش  خانواده  و  حميد 
والدين سميه تا آخر قضيه را خوانده بودند براى گرفتن جواب هم 
سماجت نكردند و موضوع را منتفى دانستند. اما اين سميه بود كه 
براى دلجويى از پسر مورد عالقه اش به سراغ او رفت. حميد كه از 
رفتار توهين آميز خانواده سميه به شدت ناراحت و غمگين بود تا 
مدت ها با سميه سر سنگين بود. اما وقتى مطمئن شد كه سميه هم 
از رفتار خانواده اش جا خورده و غافلگير شده كم كم تغيير رفتار 
داد و روزهاى گذشته از سر گرفته شد. ديدارهاى آنها نيز هر روز 

تكرار و عالقه شان به يكديگر نيز بيش از پيش شده بود.
زندگى  در  حميد  وجود  از  كه  سميه  مادر  و  پدر  ديگر  سوى  از 
دخترشان باخبر بودند سعى كردند مانع مالقات هاى روزانه آنها 
و عشق و عالقه روزافزون دخترشان به اين پسر جوان شوند و 
با روش ها و ترفندهاى مختلف هرچه زودتر به اين ارتباط پايان 

دهند.
و  تذكر  با  بعد  خوشرويى،  و  نصيحت  و  حرف  با  ابتدا  بنابراين 
اخطار و هنگامى كه هيچ يك از راه ها مؤثر واقع نشد با تهديد و 

ترساندن و زور سعى كردند دو جوان عاشق را از هم جدا كنند.
چند ماهى به همين شكل گذشت. حميد با وجود مخالفت خانواده 
سميه و حتى مخالفت هاى پدر و مادر خودش باز هم دست بردار 
نبود. بنابراين سه بار ديگر از دختر مورد عالقه اش خواستگارى 
كرد. آخرين بار هم او را با دست و پاى شكسته از خانه بيرون 
انداختند. بدين ترتيب شعله هاى خشم و انتقام در وجود پسر جوان 
روشن شد. او ديگر به عشق و زندگى با سميه فكر نمى كرد بلكه به 

دنبال راهى براى انتقام مى گشت.
به  كالنترى  تلفن  زمستان  برفى  و  سرد  روزهاى  از  يكى  شامگاه 
صدا درآمد. افسر نگهبان گوشى تلفن را برداشت. مردى هراسان 
و با صدايى لرزان بريده، بريده گفت: جناب سروان دخترم، جان 
كمك  داره  اسلحه  بكشد.  را  او  خواهد  مى  است.  خطر  در  دخترم 
كنيد. افسر پليس در حالى كه مرد را به آرامش دعوت مى كرد از او 
خواست تا دقيق تر حرف بزند. مرد نمى توانست خودش را كنترل 
كند. فقط توانست به پليس بگويد كه خواستگار، دخترش را ربوده 

و بعد هم او را با اسلحه تهديد به مرگ كرده است.
خانه  به  را  خود  بالفاصله  كالنترى  مأموران 
مرد ميانسال رساندند. پسر جوان صاحبخانه 
نام  به  پسرى  قبل  ساعتى  گفت  مأموران  به 
ربوده  اسلحه  تهديد  با  را  وى  خواهر  حميد 
هم  هنگامى  است.  برده  نامعلومى  مكان  به  و 
كه او و پدرش قصد مقاومت داشتند حميد با 
عقب  به  مجبور  را  آنها  هوايى  تير  دو  شليك 
نشينى كرده و از محل متوارى شده تا اين كه 
و  گرفت  تماس  ما  خانه  با  ساعت  نيم  از  پس 
تهديد كرد كه اگر پاى پليس به ميان آيد سميه 

را خواهد كشت.
در  بالفاصله  ماجرا  اين  پرونده  ترتيب  بدين 
قرار  تهران  آگاهى  پليس  كارآگاهان  اختيار 
حميد  خانه  گام  نخستين  در  مأموران  گرفت. 
به  قضايى  دستور  با  و  كرده  شناسايى  را 

بازرسى دقيق پرداختند.
تحت  را  خانه  كارآگاهان  از  تن  چند  بنابراين 
مراقبت نامحسوس قرار دادند. گروهى هم به 
از  ساعت  رفتند.  شده  ربوده  دختر  پدر  خانه 
نگران  سميه  خانواده  كه  بود  گذشته  شب   11
از  خبرى  انتظار  در  همچنان  مضطرب  و 

دخترشان بودند.
ثانيه ها برايشان مثل يك قرن مى گذشت. همه 
فقط  آنها  بود.  پليس  مأموران  كنترل  در  چيز 
اما  بودند.  حميد  سوى  از  حركت  يك  منتظر 

افسوس كه او هيچ اقدامى نمى كرد.
سميه  كنار  اى  اسلحه  با  حميد  ديگر  سوى  از 
روى زمين نشسته بود. دختر جوان گريه مى 
اين  به  تا  خواست  مى  او  از  التماس  با  و  كرد 

بازى خطرناك پايان دهد.
به  را  «تو  گفت:  و  افتاد  حميد  پاى  به  سميه 
ما  عشق  نيست.  ما  حق  اين  كن.  تمامش  خدا 

باشد.  داشته  فرجامى  چنين  كه  بود  آن  از  فراتر  خيلى  يكديگر  به 
ديوانگى نكن. اگر همين اآلن اين ماجرا را خاتمه ندهى معلوم نيست 
ها  لحظه  آن  در  انگار  كه  حميد  اما  باشد.  انتظارمان  در  باليى  چه 
قدرت كنترل اعصاب و رفتارش را نداشت حرف هاى سميه را نمى 
سميه  دانست  مى  خوب  حميد  بود.  انتقام  فكر  به  فقط  بلكه  شنيد، 
چقدر براى پدر و مادرش عزيز و باارزش است. او مى خواست با 
اين بازى خطرناك آنها را وادار كند كه براى ديدن دخترشان به 
او التماس كنند و به دست و پايش بيفتند. بعد هم از رفتار توهين 

آميزشان از او عذرخواهى كنند.
نيمه شب فرارسيده بود. در اين ميان كارآگاهان به بررسى يكى 
ديگر از احتماالت پرداختند. آنها بالفاصله به محل كار حميد رفته 
كردن  پيدا  براى  پليس  هاى  رديابى  كردند.  محاصره  را  آنجا  و 
مخفيگاه پسر عاشق پيشه سرانجام نتيجه داد. بنابراين با دستور 
در  سميه  و  حميد  نيز  بعد  لحظه  چند  شد.  آغاز  عمليات  فرمانده، 

زيرزمين شركت، خود را مقابل تعداد زيادى پليس ديدند.
حميد كه غافلگير شده بود با مشاهده مأموران، در اقدامى ناگهانى 
اش  شقيقه  روى  را  اسلحه  لوله  و  كشيد  خود  طرف  به  را  سميه 

گذاشت. 
سپس تهديد كرد در صورت هر حركتى گروگانش را مى كشد. 

بنابراين كارآگاهان براى جلوگيرى از بروز هرگونه حادثه جبران 
ناپذير و نجات جان دختر جوان عمليات را متوقف كردند. 

و  عمليات  فرمانده  كالنترى،  رئيس  گذشت.  مى  كندى  به  دقايق 
با  داشتند  سعى  خود  سهم  به  يك  هر  پليس  باتجربه  كارآگاهان 
اما  كنند.  منصرف  خود  تصميم  از  را  حميد  گوناگون  هاى  روش 
اين  ديگر  سوى  از  اضطراب  و  ترس  و  سو  يك  از  كينه  و  خشم 
احتمال را قوت مى بخشيد كه حميد در اقدامى جنون آميز مرتكب 

خطاى جبران ناپذيرى شود.
سرانجام كارآگاهان به عنوان آخرين گام، تصميم گرفتند تا از يك 

روان شناس باتجربه در محل حادثه كمك بگيرند.
دقايقى بعد دكتر در محل حاضر شد. پس از يك ساعت سرانجام 
موفق شد اعتماد حميد را جلب و او را وادار به تسليم نمايد. بدين 
ترتيب پس از 7 ساعت عمليات دلهره آور، سرانجام گروگان آزاد 

و متهم مسلح دستگير شد.
سميه كه تا ساعتى قبل از اين حادثه حميد را مرد رؤياهاى خود 
مى دانست حاال او را يك بيمار روانى مى ديد. او مى گفت: «هيچ 
وقت فكر نمى كردم حميد براى حل مشكل ازدواجمان مرتكب چنين 
اقدام بچگانه و احمقانه اى شود. حاال مى فهمم كه او مرد زندگى ام 

نبود چون براى مقابله با مشكالت بدترين راه را انتخاب كرد.»
حميد پس از دستگيرى با شكايت خانواده سميه روانه زندان شد.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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رولت گوشت

� مواد الزم: 
� گوشت چرخ كرده گوساله 500 گرم 

� پياز 2 عدد 
� تخم مرغ آبپز 3 عدد 

� نمك و فلفل بمقدار الزم 
� شير نصف ليوان 

� نان تست 2 عدد 
� آب 2 ليوان 

� تخم مرغ خام 2 عدد 
� گردو بميزان الزم 

� زرشك بميزان الزم 
� رب گجه فرنگى 2 قاشق غذاخورى 

�جعفرى و گشنيز از هركدام 4 قاشق غذاخورى 
�مغز پسته 1 قاشق غذاخورى 

� طرز تهيه: 
1) پياز را خرد كرده و در روغن سرخ مى كنيم. 

پياز سرخ شده را به گوشت اضافه مى كنيم. 
2) نان تست را در شير خيس كرده تا تا نرم 

شود.سپس خوب آن را فشار مى دهيم تا شير 
اضافى آن گرفته شود.نان را به گوشت اضافه 

مى كنيم. 
3) 2 قاشق پيازداغ،نمك و فلفل،2 عدد زرده تخم 

مرغ را به گوشت اضافه كرده و خوب ورز مى 
دهيم. 

4) گوشت را روى يك كيسه نايلونى پهن كرده 
و روى آن را با وردنه صاف مى كنيم و به شكل 
مستطيل باز مى كنيم طوريكه قطر آن بيشتر از 

يك سانتيمتر نباشد. 
5) زرشك،گردوى خرد شده،پياز داغ،جعفرى و 

گشنيز خرد شده،خالل پسته و تخم مرغ آبپز 
كه هر كدام را به 4 قسمت تقسيم كرده ايم روى 
گوشت مى ريزيم بطوريكه تمام سطح گوشت 

را بپوشاند. 
6) گوشت را كمك نايلون گلوله كرده بطوريكه 

دور مواد را خوب بپوشاند و بصورت يك 
مستطيل بلند درآيد. 

7) سفيده تخم مرغ را خوب مى زنيم و با يك 
برس روى سطح رولت مى كشيم. 

8) رولت را در ماهيتابه كه كمى روغن ريخته 
ايم مى گذاريم تا يك طرف آن سرخ شود و 

طرف ديگر آن را با كفگير برگردانده و سرخ 
مى كنيم. 

9) يك قاشق پيازداغ را در ماهيتابه ريخته و 
همراه سس گوجه فرنگى تفت مى دهيم. آب را 

هم اضافه مى كنيم.سپس در ماهيتابه را مى 
بنديم تا مغز گوشت پخته شود. 

يوگا براى 
آرامش!

 

دكتر مهشيد چايچى

شما هم شنيده ايد كه ورزش، خلق آدم را باز ميكند و غم و غصه را از دل 
آدم بيرون ميكند؟ 

نه اينكه فكر كنيد اين حرفها مندرآوردى است ها، نه! اين واقعيت را محققان 
ميتواند  ورزش  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  هم  قبال  آنها  كردهاند.  تاييد 
عالئم افسردگى را بهبود ببخشد اما علت آن را نميدانستند؛ براى همين در 
يك مطالعه جديد، از ابزارى به نام «ريزآرايه» براى ارزيابى تاثير ورزش 
در تغيير فعاليت ژنتيكى در مغز موشها استفاده كردند و ديدند درموشهايى 
كه به اندازه يك هفته، تمرين چرخ گردان انجام دادهاند، تاثير ضدافسردگى 
نيرومندى مشاهده شد. بنابراين متوجه شدند كه ورزش در موشها، توليد 
يك ماده شيميايى طبيعى مغز را - كه خواص ضد افسردگى دارد - افزايش 

ميدهد. 
درمان  در  جديدى  روشهاى  زودى  به  كه  ميكند  اميدوارمان  ها  يافته  اين 
افسردگى در انسان خواهيم داشت. ورزش اگر چه روش جديدى نيست اما 
به وضوح آثار مستقيم و غيرمستقيمى مانند بهبود جريان خون يا افزايش 
فعاليت هورمونى بر مغز ميگذارد. يوگا هم يكى از انواع ورزشهايى است كه 

درباره تاثيرش دردرمان افسردگى، زياد شنيده ايم. راجع به آن بخوانيد. 
يوگا يك برنامه جسمى و روحى است كه تاريخ آن به حدود 5 هزار سال 
قبل در هندوستان برميگردد. كلمه يوگا از «يوج» در زبان سانسكريت گرفته 
شده و به معنى پيوستن به هم، اتحاد و جفت شدن است. مدركى وجود ندارد 
كه نشان دهد چه كسى يوگا را ابداع كرده چون حتى پيش از اينكه انسان 
نوشتن بياموزد، آن را انجام ميداده. يوگا بر 5 اصل استوار است: تمرينات 
يوگا، تنفس، رژيم غذايى، ريلكس و آسودگى و تفكر مثبت و مديتيشن. انواع 
مختلفى از يوگا وجود دارد كه بر آسانا (حركات بدنى) و پراناياما (روشهاى 

تنفسى) تاكيد ميكند تا فرد را به اتحاد جسم، ذهن و روح برساند. 
مطالعاتى كه درباره فوايد يوگا انجام شده كم نيستند؛ ما به تعدادى از آنها 

اشاره ميكنيم. 
ؤ يوگا الغر ميكند 

كه  شد  منتشر  تاون  يورك  در  همپتون  دانشگاه  در  تحقيقى  گذشته  سال 
نشان ميداد يوگا هم ميتواند راه خوبى براى كمكردن وزن نوجوانان باشد. 
شاخص توده بدن (بى-ام-آى) دانش آموزانى كه در جلسات يوگا شركت 
كرده بودند، حدود 6درصد كمتر شده بود. اين تمرينات به شكل تمرينات 
تنفسى همراه با حركات بدنى بود كه 3 تا 4 بار در هفته به مدت 40دقيقه 
انجام ميشد. البته نقش كم خورى در اين مقايسه در نظر گرفته نشده بود و 
الزم است در مطالعات بعدى مشخص شود اثر يوگا از طريق كاهش حجم 
هورمونهاى  و  شكم  پرى  احساس  و  مغز  كاركرد  بر  اثر  با  يا  است  معده 
مؤثر در متابوليسم عمل ميكند؛ چون يوگا و تمرينهاى تنفسى آن با استفاده 

مداوم از عضالت شكم باعث سفتشدن اين عضالت هم ميشود. 

ؤ براى فشارخونيها 
را  فشارخون  ميتواند  آن  تنفسى  تكنيكهاى  و  يوگا  تمرينات  كه  ادعا  اين 
كنترل كند، دروغ نيست. ثابت شده كه تغيير روش زندگى و انجام تمرينات 
ورزشى منظم و مديريت استرس ميتواند فشارخون را كنترل كند اما نه در 
همه موارد. اگر چه در انجمن قلب آمريكا درمورد پيشگيرى و درمان فشار 
خون چيزى درمورد يوگا نيامده اما شواهدى هست كه نشان ميدهد يوگا 
هفته  از 3  پس  كوچك،  مطالعه  يك  در  كند.  كمك  قضيه  اين  به  ميتواند  هم 

تمرين،  هفته   11 از  پس  ديگرى  درتحقيق  و  روزانه  يوگاى 
پيداكرده  كاهش  افراد  فشارخون 

بود. در مطالعه ديگرى پس از 40 روز رژيم غذايى و تمرين يوگا، فشارخون 
اين  البته  بود.  رسيده  مترجيوه  ميلى  به 126  از 142  (ماكزيمم)  سيستولى 
نتايج نبايد باعث شود كه با شروع يوگا، داروهاى خود را قطع كنيد. حتى 

كمكردن دارو هم بايد زير نظر پزشك شما صورت بگيرد. 

ؤ يوگا، دوست قلب 
مديتيشن  و  يوگا  كه  كسانى  داده  نشان  ييل  پزشكى  دانشگاه  در  تحقيقات 
(حداقل 3بار در هفته) انجام ميدادند، تعداد نبض و فشارخون كمترى داشته 
و مهمتر از همه خطر بيمارى قلبى در آنها كمتر شده بود. عملكرد رگهاى 
كرده  شركت  مديتيشن  و  يوگا  برنامه  دراين  هفته   6 كه  دركسانى  خونى 
و  انقباض  همان  درواقع  عملكرد  اين  بود.  شده  بهتر  درصد   17 تا  بودند، 
ميكند.  كمك  آنها  در  خون  يافتن  جريان  به  كه  است  خونى  رگهاى  انبساط 
اين عملكرد مالك خوبى براى «آترو اسكلروز» يا همان سختشدن رگهاست؛ 
بيمارى  اين  دچار  و  گرفته  شكل  عروقى  پالك  آنها  در  كه  رگهايى  چون 
هستند، به سختى ميتوانند منقبض و منبسط شوند. جالب است بدانيد اين 
بهبودى در كسانى كه بيمار قلبى بودند، نزديك به 70 درصد بود (يعنى حتى 

بيشتر از افراد سالم). 
عالوه بر اين، استرس هم يكى از عوامل خطر براى بيمارى قلب است كه با 
يوگا و مديتيشن ميتوان آن را كم كرد. پس يوگا از 2 جهت ميتواند براى قلب 
مفيد باشد. الزم است بدانيد حتى مدت طوالنى براى مشاهده تاثير يوگا الزم 
نداريد. در بررسيها اين اثر پس از 6 هفته خودش را نشان داده (هرمرتبه 
يك ساعت و نيم و حداقل 3 بار در هفته). يكى از متخصصان كلينيك مايو 
در فلوريدا ميگويد: «تحقيقات زيادى نشان داده كه هرورزشى با عث بهبود 
تمرينات  و  حركات  با  همراه  اگرتمركز  هم  يوگا  ودر  ميشود  رگها  عملكرد 

بدنى باشد نوعى ورزش است». 

ؤ يوگا براى زندگى بهتر 
زنان  با  خيلى  ميگيرند  يوگا  جلسه  از  مردان  كه  نتايجى  بدانيد  است  جالب 
فرق ندارد. چنين گزارش شده كه حتى بعد از يك جلسه، تنش، خستگى و 
عصبانيت در مردان كاهش مييابد و زنان هم فوايد خلقى مشابهى را گزارش 
كردهاند. اين تنها تاثيرى نيست كه يوگا در سالمت روان شما دارد. گروهى 
از 135 زن و مرد 65 تا 85 ساله مدت 6 ماه درجلسات هاتا يوگا شركت 
آنها  بودن  خوب  احساس  و  زندگى  كيفيت  مطالعه،  پايان  در  شدند.  داده 
بيشتر شده و احساس خستگى كمترى ميكردند. در ضمن تعادل (ايستادن 
پذيرى  انعطاف  خمشدن،  هنگام  و  كرده  حفظ  بهتر  را  خود  پا)  يك  روى 

بيشترى داشتند. 

ؤ باوركردن اش با خودته 
بد نيست بدانيد افراد مبتال به نشان گان تونل مچ دست كه 2 بار در هفته 
به مدت 8 هفته در جلسات يوگا شركت كرده بودند، نسبت به كسانى كه از 
مچبند در اين مدت استفاده كرده بودند، درد كمترى در مچ خود احساس 
ميكردند. احتماال اين تاثير به دليل كششى است كه يوگا در مفاصل ايجاد 
آلرژى  و  آسم  عالئم  يوگا  كه  است  اين  بر  مبنى  هم  ديگرى  شواهد  ميكند. 
را كاهش ميدهد؛ به طورى كه حتى نياز مبتاليان را به دارو كم ميكند. البته 
باز هم تاكيد ميكنيم كه افراد صرفا به دليل شركت در جلسات يوگا نبايد 

داروهاى خود را كم يا قطع كنند مگر اينكه پزشكشان توصيه كند. 
جالب است بدانيد كه حتى مطالعاتى - هرچند كوچك- انجام شده كه يوگا 
را در كاهش عالئم يائسگى - مانند گرگرفتگى و عرق شبانه و كمردرد - هم 

مؤثر ميداند. 
تو  نيفتى  حليم  هول  از  ديگ! ؤ 

گرفته  تصميم  كنيد، اگر  شروع  را  يوگا  ايد 
باشد  با يادتان  حتما  نام  ثبت  از  قبل 
خود  به پزشك  كنيد؛  مشورت 
اگر  مثل خصوص  بيماريهايى  به  مبتال 

مفاصل پرفشارى خون،  مشكالت  ديابت، 
استخوان  شرايط و  اين  در  هستيد. 

آسان  از  بعضى  شما انجام  براى  است  ممكن  اها 
ديابتى ضرر داشته باشد. مثال  رتينوپاتى  كه  كسى 
بيمارى داشته و رگهاى شبكيه  اين  اثر  در  چشمش 
نبايد  اند  ديده  از آسيب  پايينتر  سر  كه  حركاتى 
را  ميگيرد  قرار  از قلب  خيلى  چه  اگر  دهد.  انجام 

ن  بيا يوگا در اين مورد اطالعاتى مر
پزشك دارند  آنها  باشد  هرچه  اما 

شرايط  از  و  نيستند  شما 
بيمارى شما اطالعى ندارند.
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تاثير رنگ در آشپزخانهتاثير رنگ در آشپزخانه
آشپزخانه يكى از مهمترين بخشهاى هر خانه است كه فعاليتهاى بسيارى در آن انجام ميشود. بنابراين، با اطمينان 

خاطر ميتوانيد از رنگهاى روشن و درخشان كه احساس انرژى را با خود به همراه ميآورند، در آن استفاده كنيد. 

امروزه آشپزخانه بيش از گذشته بخشى از خانه شده است كه اهل خانه در آن به سر ميبرند، اين اتاق ديگر تنها مكانى 
براى تهيه غذا نيست و حتى آشپزخانههايى كه بزرگ ترند، به مركز خانه تبديل شده اند. خانواده براى استراحت در 
آنجا جمع ميشوند، از دوستان خود در آن پذيرايى ميكنند، تكاليف شان را انجام ميدهند و غذا ميخورند. آشپزخانه 
محيطى خودمانى، ساده و صميمى است، اما از آنجا كه زمان زيادى را در آنجا سپرى ميكنيم، دوست داريم تا حد 
امكان جلوه آن دلنشين و جذاب باشد. مهمترين نكته در آشپزخانه اينست كه كابينت و ديگر فضاهاى نگهدارى وسايل 
و مواد غذايى فراوانى داشته باشد تا نماى آن آشفته و درهم ريخته به نظر نرسد. بدين ترتيب، جاى بيشترى براى 

قرار دادن لوازم مفيد و زيبا خواهيم داشت. 
ؤ رنگ در آشپزخانه 

آشپزخانه يكى از مهمترين بخشهاى هر خانه است كه فعاليتهاى بسيارى در آن انجام ميشود. بنابراين، با اطمينان 
خاطر ميتوانيد از رنگهاى روشن و درخشان كه احساس انرژى را با خود به همراه ميآورند، در آن استفاده كنيد. اگر 
عالقمند نيستيد كه از چند رنگ بر روى هر يك از ديوارها بهره ببريد، تنها يك رنگ را به كار بريد. با اين همه، استفاده 

از چند رنگ، آن جا كه تقابلهايى ميان رنگها پديد آيد، ميتواند منظره آشپزخانه را مدرن كند. 
ؤ جلوه هاى رنگين 

رنگهاى نارنجى، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شكوه را براى اين آشپزخانه به ارمغان آورده اند. اين حس 
حاصل تقابل رنگهاى ديوارها و وسايل است. هرگاه احساس كنيد كه نياز به روحى جديد در آشپزخانه داريد، به 

آسانى ميتوانيد برخى از خرده وسايل را عوض كنيد و به جاى آنها جايگزينهايى با رنگ جديد تهيه كنيد. 
ؤ رنگ آميزى 

برخى از شما ممكن است به طرحهاى چهارخانه يا راه راه بر روى ديوارهاى آشپزخانه عالقه داشته باشيد. گهگاه 
ميتوان چنين طرحهايى را از ميان كاغذهاى ديوارى يافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد، نااميد نشويد. خودتان 

دست به كار شويد و الگوى مورد نظر را پديد آوريد. 
ؤ نخست كل ديوارها را به رنگ سفيد يا كرم بسيار روشن در آوريد. دقت كنيد كه زيرسازى رنگها به درستى صورت 

گيرد و سطح ديوار صاف و يكدست باشد. سپس، نوارهاى باريكى از كاغذ تهيه كنيد و درون آنها را با تيغ ببريد. 
ؤ اين نوارها را بر روى ديوارها قرار دهيد و درون شان را رنگ آميزى كنيد. مثال اگر زمينه اصلى كرم رنگ است، 

ميتوانيد براى نوارها از رنگ سفيد استفاده كنيد. 
شد،  خشك  رنگ  كه  اين  از  پس  ؤ 
قرار  افقى  صورت  به  را  نوارها 
بر  نيز  را  افقى  خطوط  تا  دهيد 
اين  براى  آوريد.  پديد  ديوار  روى 
باشند،  موازى  و  صاف  خطوط  كه 
اين  براى  است.  الزم  بسيارى  دقت 
كشيدن  براى  مثال  ميتوانيد  منظور، 
ديوار  پايين  و  باال  عمودى،  خطوط 
مترى  سانتى   10 فاصلههاى  به  را 
عالمت گذارى كنيد تا بتوانيد نوارها 

را دقيقا موازى هم قرار دهيد. 
ؤ سادگى و پاكى 

سفيد  آشپزخانه  سراسر  اگر 
كه  كرد  خواهيد  احساس  باشد، 
رو،  اين  از  هستيد.  بيمارستان  در 
از  بيش  سادگى  از  جلوگيرى  براى 
خود  طرح  به  نيز  را  رنگهايى  حد، 

بيفزاييد. 
ؤ كف درخشان 

تهيه كفپوشى جديد براى آشپزخانه ميتواند هزينه بر باشد. از اين رو خودتان ميتوانيد با رنگ آميزى و سپس براق 
كردن كفپوش، جلوهاى نو پديد آوريد. تقابل اين دو رنگ در تصوير بسيار دلنشين است. پس از خشك شدن رنگ، 

پوششى براى براق كردن بر روى كفپوش استفاده شده است. 
ؤ آبى آشپزخانه 

با رنگها و شيوهها و طرحهاى مختلف رنگ آميزى، جذابيت را براى آشپزخانه خود به ارمغان آوريد. يكى از رنگهاى 
جذاب در آشپزخانه، رنگ آبى است. كاشيهاى آبى نيز ميتوانند همين جلوه را پديد آورند. اگر در زمينه اصلى رنگ 
ديوارها يا كاشيها، طرحها و خطوطى نيز ديده شود، بر جذابيت فضا افزوده ميشود. از اين رو، سعى كنيد طرحى را 

برگزينيد كه بافت آن نيز به دلنشين كردن فضا كمك كند. 
ؤ صورتى زيبا 

اگر چه در بسيارى از آشپزخانه ها «صورتى» رنگ متعارف و معمول نيست، اما استفاده از آن در زيبا كردن طرح 
ميتواند بسيار سودمند باشد. اين رنگ محيط را گرم و دوستانه ميكند و با هم آيى آن با سفيد و خاكسترى جلوه 
آشپزخانه را امروزى ميكند. البته صورتى را ميتوان با طيف گستردهاى از رنگها به كار برد كه هر يك احساس و 

حال و هوايى متفاوت را پديد ميآورند. 
ؤ بوفه و كابينت 

يعنى جايى براى قرار دادن وسائل و مواد غذايى فاسد  وجود بوفه هاى جادار مهمترين نكته در آشپزخانه است ; 
نشدنى. در بوفه ها و كابينت ميتوانيد قوطيهاى كنسرو و خرده ريزهاى آشپزخانه را قرار دهيد تا بدين ترتيب، محيط 
شلوغ و آشفته به نظر نرسد. به هر روى، مهمتر آن است كه بتوانيد هر وسيلهاى را كه بدان نياز داريد، به سرعت پيدا 
كنيد و از آن استفاده نماييد. روى قفسه ها و لبه كابينت نيز فضاى مفيدى است كه در صورت داشتن ايده، به خوبى 
ميتوان از آن استفاده كرد. از يك سو، ميتوانيد برخى وسايل تزيينى يا گلدانى از گل را بر روى آن قرار دهيد تا از اين 

طريق جلوه آشپزخانه زيباتر شود. 
از سوى ديگر، روى كابينت فضاى مناسبى را براى قرار دادن برخى وسايل كاربردى كه نماى مطلوبى نيز دارند، در 
اختيار مينهد. مثال، ميتوانيد ماكروفر يا آبميوهگيرى خود را آنجا بگذاريد. به هر تقدير، استفاده از چنين فضاهايى در 
آشپزخانه از گذشته دور مرسوم بوده است، هر چند در سالهاى اخير، جلوه آن مدرن تر و كاربرد آن سودمندتر 
شده است. به نظر ميرسد كه مناسب و جادار بودن بوفهها و كابينت امروزه بيش از گذشته است، زيرا در آپارتمانهاى 

كوچك شهرى داشتن چنين فضاهايى براى هر آشپزخانهاى موهبتى به شمار ميرود.

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

چگونه لكه ها را 
پاك كنيم؟

در ايام تعطيالت به جهت مسافرت ها و پيك نيك هاى متعدد و همچنين رفت و آمدهاى بسيار، بيش از هر 
موقع ديگر از سال، لوازم دكوراسيونى خانه و همچنين لباس ها به خصوص پوشاك بچه ها در معرض 
صدماتى از جمله لكه دار شدن در اثر ريختن مواد مختلفى مانند چاى، چربى، آب ميوه و غيره قرار مى 

گيرند... 
ؤ لكه برها 

در ايام تعطيالت به جهت مسافرت ها و پيك نيك هاى متعدد و همچنين رفت و آمدهاى بسيار، بيش از هر 
موقع ديگر از سال، لوازم دكوراسيونى خانه و همچنين لباس ها به خصوص پوشاك بچه ها در معرض 
صدماتى از جمله لكه دار شدن در اثر ريختن مواد مختلفى مانند چاى، چربى، آب ميوه و غيره قرار مى گيرند 

كه البته آثار ايجاد شده بر روى لوازم و لباس هاى تميز و نو بسيار ناخوشايند است. 
اگر شما نيز با چنين مشكلى مواجه شده ايد، پيش از هر اقدامى نيم نگاهى به نكات زير بيندازيد شايد به 

كارگيرى آنها شما را در زدودن لكه موجود يارى دهد: 
نكته 1) كليه موارد و راهكارهايى كه در زير اشاره مى شود، براى لباس ها و پارچه هاى قابل شست وشو 
هستند. لكه برى از روى لباس هاى غيرقابل شست و شو، بايد توسط افراد متخصص و مواد مناسب در 

خشكشويى ها انجام پذيرد. 
نكته 2) امروزه لكه برهاى شيميايى متعددى به بازار آمده اند كه كاربرد آنها نه تنها بى تأثير نيست بلكه به 
جهت در دسترس بودن و عدم نياز به امكاناتى جهت شست و شو، از اهميت ويژه اى برخوردار است ولى 
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه براى استفاده از لكه بر چه از نوع شيميايى و چه دست ساز 

خانگى، از قسمت پشت لكه بايد اقدام شود. به اين ترتيب از پخش شدن لكه جلوگيرى به عمل مى آيد. 
نكته 3) هنگامى كه پارچه ديگرى را به محلول لكه بر آغشته كرديد و مى خواهيد از آن براى زدودن لكه 
استفاده كنيد، توجه داشته باشيد كه نحوه تميز كردن بايد با سيستم ضربه اى باشد و از مالش پارچه بر 

روى لكه خوددارى شود. 
نكته 4) ضربات پارچه حاوى لكه بر را ابتدا از محدوده خارجى لكه شروع كنيد و به داخل ادامه دهيد. 

نكته 5) براى شست وشوى اغلب لكه هاى غير چربى، كاربرد آب سرد نياز است؛ آب گرم و به خصوص 
آب داغ لكه را پايدار مى كند. البته روش استفاده و نوع لكه نيز تعيين كننده است. 

لكه بر دست ساز (خانگى): از محلول آب و الكل صنعتى به نسبت دو به يك براى از بين بردن پاره اى از 
لكه ها مى توان استفاده كرد. 

ؤ لكه شمع، مداد شمعى و مدادهاى چرب آرايشى: 
براى اين منظور كافى است ابتدا باقى مانده ماده ايجاد كننده را با جسمى نوك تيز به آرامى برداريد. سپس 
دو تكه دستمال توالت يا كاغذ قهوه اى (مورد استفاده در خشكشويى ها) در دو طرف لكه قرار دهيد. سپس 
اتوى گرم را بر روى يكى از كاغذها در محل لكه فشار دهيد. به اين ترتيب، چربى موجود در لكه آب مى 

شود و جذب دستمال يا كاغذهاى طرفين مى شود. 
ولى در مورد موكت و فرش پس از برداشتن پارافين سفت شده از روى سطح، تنها يك كاغذ بر روى سطح 

لكه قرار دهيد و اتو بكشيد. 
ؤ لكه گل و الى بر روى لباس: كافى است يك عدد سيب زمينى را با چاقو به دو نيم كنيد و بر روى لكه 
بماليد، سپس لباس را در آب سرد بخيسانيد و طبق معمول با مواد شوينده شست و شو دهيد. در صورتى 

كه لكه همچنان پايدار ماند، دستمال را به الكل آغشته كنيد و بر روى لكه بماليد. 
ؤ لكه آب ميوه: مقدارى نمك بر روى لكه بريزيد و سپس آن را در آب سرد مدتى خيس كنيد. پس از آن با 

آب گرم و مواد شوينده شيميايى بشوييد. 
ؤ لكه روژ لب: شما مى توانيد با ماليدن خمير دندان بر روى اين نوع لكه و سپس شست و شو، آن را به 
طور كامل از بين ببريد. البته پاشيدن اسپرى مو نيز براى از بين بردن چنين لكه هايى (پيش از شست وشو) 

بسيار مفيد است. راهكار ديگر براى اين منظور استفاده از الكل است. 
ؤ لكه چاى و قهوه: به محض ريخته شدن يكى از اين مواد بر روى لباس، آن را با آب سرد و مواد شوينده 

شست و شو دهيد. 
اگر امكان شست وشوى سريع آن وجود نداشت، مقدارى نمك بر روى سطح لكه بريزيد و مدتى صبر كنيد 
تا نمك آن را به خود جذب كند. سپس در صورت فراهم شدن شرايط شست وشو، آن را به روش معمول 

با آب گرم و مواد شوينده بشوييد. 
راهكار ديگر اين است كه سطح لكه را با اسپرى مخصوص مو بپوشانيد، سپس يك قطعه صابون بر روى 

سطح لكه بماليد و بعد آن را در آب سرد خيس كنيد و بشوييد.   ادامه دارد ....
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آيا مى دانيد
 چرا جاى اين آگهى خاليست؟
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

روان شناسى 
رنگ ها در 

طراحى 
صفحات وب

به  توجه   ، وب  صفحات  طراحى  در  كليدى  و  مهم  بسيار  اصول  از  يكى 
اصل رنگ بندى صفحات و استفاده از رنگ هاى مكمل و تركيبى مطلوبى 
به   ، صفحه  جذابيت  و  سهولت  اصل  اساس  بر  بتوانند  كاربران  كه  است 
مشاهده مطالب آن بپردازند. اين كه چه رنگى متناسب سايت هاى وب است 
، پرسشى است كه كارشناسان وب ، خيلى پاسخ جامع و كاملى براى ان 
ارائه نكرده اند و كم تر متخصصات طراحى وب به مسئله روان شناسى 

رنك ها در طراحى سايت ، توجه كرده اند. 
اما به هر حال يك اصل كلى وجود دارد كه مى گويد : در رنگ بندى يك 
چه  در  است  قرار  رنگ  اين  كه  شود  توجه  موضوع  اين  به  بايد   ، صفحه 
صفحه اى و با چه موضوعى به كار رود. يعنى اصل توجه به عملكرد و 
موضوعيت سايت ، در رنگ بندى مطالب مهم است . سايت هاى دولتى و 
به طور كل ، سايت هايى با بازديدكننده بسيار باال ، معموال از رنك سفيد 
براى زمينه صفحات و رنگ آبى براى لينك هاى صفحه و رنگ بنفش براى 
لينكهاى مشاهده شده كه به عنوان default برنامه فرانت پيج نيز به كار 

مى رود ، استفاده مى كنند. 
سايت هايى كه بيش تر جنبه شخصى دارند ، از رنگ هاى مكمل استفاده 
به  خاصى  جذابيت   ، اى  سرمه  كنار  در  رنگ  پر  سبز  رنگ  مثال  كنند.  مى 
سايت هايى با موضوعيت بازرگانى مى دهد . و يا در طراحى سايت هاى 

كودكان ، از رنگ هاى خيلى شاد استفاده مى شود. 
به هر حال توجه به كاركرد كد رنگ ها در طراحى صفحات وب از اهميت 
مهمى برخوردار است . در ادام اين مطلب ، فقط قصد يادآورى نوع روان 
شناسى هر رنگ درمخاطبان از ديد روان شناسان داريم و فعال در مورد 
كنيم.  نمى  صحبت   ، است  مناسب  سايتى  چه  براى  رنگى  نوع  چه  كه  اين 

اگر چه اين توضيحات ، خود نيز بيان گر استنتاجات خوبى هستند كه وب 
مسترها را در گرافيك سايت ، به خوبى هدايت مى كند. 

يك بهترين رنگ نداريم! 
ر  مديريت نوين يك اصل پذيرفته شده وجود دارد د

وجود  كار  در  مديريت  شيوه  بهترين  يك  كه 
نظام  يك  استقرار  و  هماهنگى  و  تركيب  ندارد. 
چنين   ، نيز  وب  صفحات  بندى  رنگ  در 
رويكردى دارد. تجربه و نوع عالقه و هنر 
web designer هست كه سايتى را براى 
ما جذاب و سايتى ديگر را next مى كنيم. 
طراحى  زمان  در  بايست  مى  كه  نكاتى 
به  باشيم  داشته  نظر  در  سايت  گرافيكى 

شرح زير هستند : 
1) اثر روان شناسى رنگ 

مثل   . سايت  صفحات  متون  خواندن  قابليت   (2
 (www.irna.com) : سايت

3) رنگ متمم رنگهاى انتخابى براى بك گراند ، گرافيك ها ، 
 (http://www.HiGrade.ir مثل سايت ) لينك ها و متون

4) وجود تطبيق رنگى بين لوگوها و آرم هاى صفحات با رنگ بندى متون و 
 (http://www.karvarz.com مثل سايت) مطالب به كار گرفته شده

5) توجه به نوع مخاطب و بازديدكننده بخش هاى مختلف سايت . سايتى 
متنوع  بخش  صدها  از  و  دارد  مخاطب  ها  ميليون  روزانه  كه   ، ياهو  مانند 
تشكيل شده است ، براى هر بخش خود از يك چيدمان و رنگ بندى خاصى 
در طراحى صفحات اكتيو ، استفاده كرده است . مثال بخش كودكان ياهو با 

بخش بازرگانى ان بسيار تفاوت دارد 
ؤ 5 اصل مهم 

ليست زير مشخصه هايى از رنگ ها را كه هنگام طراحى بايد مدنظر داشته 
باشيد بيان ميكند: 

1) رنگ ها اثر زيادى روى احساسات ما در 90 ثانيه اول ديدن ميگذارند . 
2) اثر رنگ ميتواند بيننده را ترغيب به خريد يك جنس از شما كند. 

3) رنگ ها رفتار ما را در برابر يك موضوع فقط تشديد نميكنند ، بلكه اثر 
خود را كامال در رفتار ما نشان ميدهند . 

4) اثر گذارى رنگ در فرهنگ هاى مختلف گوناگون است ! 
5) هر رنگ به تنهايى يك پيام مخصوص به چشم بيننده ميفرستد .به قول 

مك لوهان ، رسانه همان پيام است ! 
ؤ روان شناسى رنگ ها 

به  زير  در  كه  هستند  خاصى  هاى  خصيصه  داراى  ها  رنگ   ، كل  طور  به 
بخشى از اين مولفه هاى موجود در رنگ ها اشاره شده است : 

ؤ سفيد : اشاره دارد به صداقت ، پاكيزگى ، صميميت ، ماليمت و معاصر 
بود ن چيزى . سفيد بهترين رنگ براى بك گراند هاى وب است . در تجارت 

سفيد رنگ خستگى گير و انرژى بخش است . 
ؤ سياه : اشاره دارد به ظرافت ، قدرت ، دليرى ، شهامت ، فريبندگى ، شيطان 
، مهارت و باستان . مشكى براى رنگ متن روى يك پس زمينه روشن ايده 

آل است. اين رنگ بعنوان رنگ پس زمينه چشم را خسته ميكند . 
ؤ قرمز : توانايى ، هيجان ، احساسات شديد ، سرعت ، خطر و تهاجم . اين 
رنگ از بيننده توجه به خود را طلب ميكند . در تجارت بمعنى وام و بدهى 
است . اين رنگ شديد ترين رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را 

تسريع ميكند . 
 ، وفادارى   ، ايمان   ، سرما   ، پذيرى  مسئوليت   ، اعتماد   ، امنيت   : آبى  ؤ 
تجارت  در   . است  پسند  عوام  رنگ  دومين  آبى   . جالل  و  وجاه  وابستگى 

بمعناى ضمانت مالى است . 
ؤ سبز : تندرستى ، فراوانى ، حاصلخيزى ، آزادى ، شفا و بهبودى ، طبيعت 
، پيشرفت ، حسادت و خونسردى . در تجارت بيانگر مقام و ثروت است. 

اين رنگ در چشم ها راحت تر از همه ديده ميشود . 
ؤ قهوه اى : تاثير گذارى ، متانت ، توانگرى مالى و كمك كننده بودن . قهوه 

اى رنگ كره خاكى ماست و در طبيعت بسيار فراوان است . 
تجارت  در   . بودن  عملى  و  نفوذ  و  اعتبار   ، زياد  صميميت   : خاكسترى  ؤ 

بمعناى سنت گرايى است . 
ؤ صورتى : ماليمت ، شيرينى ، ظرافت و زنانگى ، خوب بودن ، بى گناهى 

و پرورش كودك . 
ؤ بنفش : وقار ، معنويت ، شاهانه بودن ، عيش و نعمت ، دارايى ، اعتبار 
و نفوذ ، سوگوارى و مهارت . در تجارت بزرگ نشان دادن است . بنفش 

طرفدارى از سبك هاى هنرمندانه است. 
 ، گرمايى  تعادل   ، خوشگذرانى  و  لذت   ، شوخى  و  سرزندگى   : نارنجى  ؤ 

تشويق كردن ، چاالكى و نيرو ، تحمل و بلند همتى . 
ؤ زرد : نور خورشيد ، گرمى ، خوشى ، نامردى ، ترسويى و حسادت . در 
تجارت درخواست از نوع روشنفكرانه است و براى تاكيد نيز خوب است . 
زرد باعث افزايش تمركز شده ، سوخت و ساز را زياد ميكند و سخت ترين 

رنگ براى چشم هاست . 
ؤ طاليى : نشانگر گران بودن و پرستيژ است . 

ؤ نقره اى : سرما ، علمى بودن و اعتبار و پرستيژ است . 
پس وقتى ميخواهيد رنگى انتخاب كنيد بايد درباره بازار نهايى كار خود 
بانديشيد . چه احساساتى را ميخواهيد برانگيخته كنيد ؟ اول كمى درباره 
چشم انداز احساسى هدفتان فكر كنيد و نيز پيامى كه از راه ديد ميخواهيد 

منتقل كنيد . 
بعد رنگ خود را انتخاب كنيد ! توجه داشته باشيد كه گرافيك صفحات وب 
، امروزه نقش زيادى را در ارائه دكترين رفتار سازمانى الكترونيكى مراكز 
 LOGO ، BANNER ، و  دارند  اختيار  در  مخاطبان  به  غرب  اى  رسانه 

TIZER ها ، فوق العاده در تحكيم مفاهيم به مخاطبان وبى موثر هستند.

آداب استفاده از لپ تاپ  
 كامپيوتر هاى لپ تاپ همانند كاغذ و قلم جزيى از نشست هاى علمى و همايش هاى اقتصادى شده اند. اّما آداب و 
قواعد استفاده از لپ تاپ ها اغلب ناديده گرفته مى شوند. بنابراين در اين جا هفت توصيه ى تجربى را به شما ارايه 
مى دهيم تا حضور لپ تاپ ها در نشست ها و همايش ها به جاى آن كه آزار دهنده و مزاحم شركت كنندگان باشند، 

به برگزارى بهتر آن همايش ها كمك كنند...
ؤ آداب استفاده از لپ تاپ

1) مطمئن شويد همراه داشتن لپ تاپ منعى ندارد. 
بسيارى از افراد، بهره ورى كامپيوترها در نشت هاى علمى را دست كم مى گيرند، و اين صرف نظر از آن است كه 
كامپيوتر ها بخشى از ارائه ى سخنرانى باشند يا وسيله اى براى ضبط مراسم. اّما گاهى الزم است كسانى را كه از 

لپ تاپ خود براى كار ديگرى غير از مباحث مربوط به همايش استفاده مى كنند، منع نماييد. 
در واقع برگزارى يك همايش علمى خوب در حالى كه لپ تاپ ها حاضرين را از هم جدا كرده، غير ممكن مى نمايد. 
بنابراين بهتر است شركت  كنندگان در چنين همايش هايى لپ تاپ هاى خود را به همراه نياورند، مگر آن كه دليل 
معقولى براى همراه آوردن آن داشته باشند. (البته، اين غير از آن مواردى است كه الزم است شركت كنندگان 

همايش حتمًا لپ تاپ هاى خود را به همراه داشته باشند.) 
2) وظايف لپ تاپ را به ديگران محول كنيد. 

باز هم تكرار مى كنيم كه لپ تاپ ها مى توانند جزء الينفك يك همايش علمى باشند. اگر الزم است كامپيوترى به 
برگزارى همايش كمك كند، بهتر است يك نفر را مأمور آن نماييد. اگر قرار است يادداشتى برداشته شود، همان 
يك نفر مى تواند اين كار را انجام داده، و سپس در پايان همايش آن ها را در اختيار ساير شركت كنندگان نيز 

قرار دهد. 
به همين قياس، اگر ارايه ى سخنرانى همراه با نمايش نمودار و عكس باشد، واقعًا هيچ لزومى ندارد كه از بيش از 

يك كامپيوتر استفاده كنيد. 
وقتى يك نفر را رسمًا مأمور ضبط مراسم مى كنيد، همان يك نفر به اين كار مشغول مى شود و در نتيجه ديگران 
مى توانند حواس خود را كامًال معطوف به سخنرانى كنند. قانون نانوشته اى كه در اين مورد وجود دارد مى گويد:” 

اگر الزم است رو در رو حرف بزنيد، لپ تاپ ها را كنار بگذاريد!“ 
3) خود را آماده كنيد تا توضيح دهيد چرا با خودتان لپ تاپ آورده ايد. 

برگزارى يك همايش علمى خودمانى و نبودن منعى براى حضور لپ تاپ ها به اين معنى نيست كه آداب چنين 
مسؤول  به  كه  است  آن  مؤدبانه تر  ببريد،  نشست  يك  به  را  كامپيوتر تان  اگر  بگذاريد.  پا  زير  را  همايش هايى 
برگزارى آن نشست بگوييد كه چرا كامپيوتر خود را همراه آورده ايد. آيا كامپيوترتان را آورده ايد كه مراسم 
كامپيوتر  صرفًا  كسى  اگر  نمايد؟  كمك  آمارى  داده هاى  نمايش  به  سخنرانى  ارايه ى  هنگام  در  يا  كند  ضبط  را 
لپ تاپ خود را همراه بياورد، بدون آن كه منظور خاصى از آن داشته باشد، ممكن است فكر كنند عقده اى است و 

مى خواهد فقط ُپز بدهد. 
4) كمى مالحظه داشته باشيد! 

صرف آن كه يك لپ تاپ جلوى خود گذاشته ايد، الزامًا به اين معنى نيست كه مدام بايد از آن استفاده كنيد. حتا اگر 
مشغول يادداشت بردارى هم باشيد، اما سرتان را هيچ وقت از كامپيوترتان بلند نكنيد، هم به سخنران بى احترامى 

كرده ايد و هم به كسانى كه در اطراف شما نشسته اند (الزم به گفتن نيست كه بعضى ها آن قدر سرشان را با 
لپ تاپ خود گرم مى كنند كه مجبور مى شوند در پايان مراسم از اين و آن بپرسند كه چه گذشته است!) 

در كارتان اعتدال داشته باشيد. از كامپيوترتان استفاده كنيد اّما به مباحث و سخنرانى هم توجه نماييد. شخصى كه 
در حال ايراد سخنرانى است، وقتى كسى را مى بيند كه سرش پايين است و در حال زدن كليدهاست، حالش گرفته 

مى شود. وقتى چشم در چشم 
سخنران نمى اندازيد، و فكرتان 
را مشغول لپ تاپ تان مى كنيد، 
پرت  حواس تان  خود  به  خود 
از  را  مطالب  سرنخ  و  شده 

دست خواهيد داد. 
5) سر و صداى لپ تاپ تان را 

در نياوريد.
يك نكته ى اخالقى ديگر:

همان طور  خود  كامپيوتر  با 
رفتار كنيد كه با گوشى همراه 
خود در سالن سينما و يا تئاتر 
مى كنيد. اگر تصميم داريد كه 
كامپيوتر خود را همراه ببريد، 
را  خود  وقت  از  دقيقه  چند 
سرو  كارانداختن  از  صرف 
كه  چرا  بكنيد؛  آن  صدا هاى 
ممكن است حواس ديگران را 

پرت كرده و موجب مزاحمت آن ها شود. 
6) روزه ى شك دار نگيريد! 

كه  خواستند  شركت كنندگان  همه ى  از  فرنگ،  در  برگزار شده  همايش هاى  از  يكى  در  كه  مى كرد  نقل  دوستى 
اين  منظور  برداشتند!  شورش  به  سر  همه  درخواست،  اين  اعالم  محض  به  نياورند.  همراه  را  خود  لپ تاپ هاى 
نيست كه به دوران گچ و تخته و چرتكه بازگرديم، بلكه منظورمان آن است كه بگوييم آيه از آسمان نازل نشده 
كه حتمًا بايد در همايش ها لپ تاپ مان را با خود ببريم. اگر فكر مى كنيد وجود لپ تاپ ها بيش از آن كه كمك كننده 
آيا  ببينيد  و  كنيد  امتحان  بار  يك  كنيد.  منع  همايش  به  ورود  از  را  آن ها  كًال  است  بهتر  مى تراشند،  مانع  باشند، 

بهره ورى و تأثير آن همايش بيش تر مى شود يا نه. 
7) برويد همايش تان را درست كنيد! 

اگر تشخيص داديد كه مشكالت همايش ناشى از لپ تاپ هاست- بى توجهى، بحث هاى نامربوط و امثالهم- ممكن 
است تقصير خودِ اين كامپيوتر ها نباشد. به جاى آن، نگاهى به سازو كار همايِش خود بيندازيد. شايد معلوم شود 

كه استفاده ى غلط از لپ تاپ صرفًا ناشى از يك مشكل بزرگ تر است. 
در بسيارى از همايش ها، يك سرى مشكالت ساختارى وجود دارد- كه منجر به استفاده از لپ تاپ ها در آن ها 
مى گردد. گاهى اوقات سازمان ها برحسب عادت و نه نياز به برگزارى همايش هاى آن چنانى اقدام مى كنند. اگر 
همايش خوب برنامه ريزى شده باشد و خوب هم برگزار گردد، احتمال آن كه شركت كنندگان اش بخواهند با يك 

دست چند هندوانه بردارند، خيلى بعيد خواهد بود.   
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بايد  ماه  اين  متولدين  فروردين:  متولدين 
گسترش  تازه  دوستان  با  را  خود  روابط  بكوشند 
به  نياز  امروز  شرايط  در  حال  بهر  كه  چرا  دهند، 
ارتباطات گسترده دارند . بسياري از دختر خانم هاي 
متولدين اين ماه در شرايط بسيار حساس از زندگي 
چه  بايد  نميدانند  براستي  عده  اين   . دارند  قرار  خود 
بروي  اميد  هاي  دريچه  حاليكه  در  بگيرند  تصميمي 

اين عده باز شده است 

متولدين ارديبهشت: اكثر متولدين اين ماه    
و  ميزنند  تالش  به  دست  بهتر  زندگي  ساختن  براي 
عده  و  ميرسند  مطلوب  نتيجه  به  نيز  بسياري  البته 
نا  نبايد  كه  ميشوند  روبرو  هايي  بست  بن  با  هم  اي 
اميد شوند و همچنان به تالش خود ادامه دهند . خانم 
هاي متولد ارديبهشت سخت نكته بين و مشكل پسند 
هستند و البته اين نوع و شيوه زندگي نتايج خوبي نيز 
ببار مياورد بشرط اينكه به حد افراط و تفريط نرسد 

متولدين خرداد:  پيش آمدن مسائل مختلف 
نود  زندگي  در  ازدواج  عشق،  شروع  نامزدي،  چون 
درصد از مجردين اين ماه، در حقيقت اين گروه مرتب 
درضمن  و  هستند  روبرو  پرهيجان  رويدادهاي  با 
 . شد  خواهند  همراه  نيز  خوبي  نتايج  با  آنها  اكثريت 
در زمينه كاري و شغلي براي بعضي از متولدين اين 
ماه موقعيت هاي خوب بوجود آمده و يا با پيشنهادات 
تازه روبرو ميشوند و يا خود تصميم به شروع يك 
مثبت  و  سازنده  حال  هر  در  كه  ميگيرند  مستقل  كار 

خواهد بود 

  متولدين تير: يك مسئله كوچك در زندگي 
زناشوئي بعضي متولدين اين ماه سبب ميشود ناگهان 
دامنه اختالف و در گيري وسعت گرفته و كارشان را 
به بن بست هايي بكشد در حاليكه در اصل همه اين 
پيوندهاي  و  است  رجوع  و  حل  قابل  براحتي  مسائل 
چنين  با  نبايد  ماه  اين  متولدين  اكثر  استوار  و  محكم 
ماه  اين  متولدين   . شود  خدشه  دچار  رويدادهائي 
بويژه جوان ترها نبايد بهيچ وجه خود را اسير اعتياد 

و وسوسه هاي ويرانگر آن سازند

آشنايان  و  دوستان  ورود  مرداد:  متولدين   
از  بعضي  زندگي  در  جالب  تغييري  و  تحول  جديدي 
متولدين اين ماه پديد مياورد خود اعجاز بزرگي در 
زمينه كار و مسائل مختلف زندگي براي عزيزان خود 
و  احساسي  مسائل  زمينه  در   . آورد  خواهند  بوجود 
عاطفي خيلي از دختر خانم ها به مرحله اي روشن و 

پراميد در زندگي خود پا مي گذارند 

متولدين  از  شهريور:معدودي  متولدين 
گاه  گمشده  اين  هستند،  اي  گمشده  بدنبال  شهريور 
گاه  ميشود،  خالصه  بخصوص  شخصي  وجود  در 
در يافتن سرزميني تازه، شغلي جديد و يا مرحله اي 
بسيار متفاوت از زندگي، و اصوال متولدين شهريور 
خود  اطرافيان  با  و  هستند  عجيب  اي  روحيه  داراي 

فرق دارند . نقل و انتقاالت تازه اي در زندگي هشتاد 
كه  است  انجام  حال  در  شهريور  متولدين  از  درصد 
بسياري از آنها مفيد و زندگي ساز است و بعضي نيز 

با دردسرهاي كوچكي همراه خواهند شد

وستد  داد  و  تجارت  امور  در  مهر:  متولدين 
اغلب متولدين مهر ماه داراي شانس بلندي هستند و 
قابل  سود  به  كه  كنند  مي  پيدا  اينرا  امكان  باصطالح 
نبايد  نيز  گروهي  ضمن  در  ولي  يابند  دست  توجهي 
خود را معركه هيچ معامله اي سازند چرا كه اينروزها 
آقايان  حتي  و  ها  خانم  بعضي   . نيست  جالبي  زمان 
متولد اين ماه بدليل اينكه طاقت چاپلوسي و دو روئي 
بعضي اطرافيان را ندارند گاه عصبي و سخت افسرده 
ميشوند و رنج مي برند در حاليكه بايد چشم برروي 
به  ها  آدم  اينگونه  اصالح  كه  چرا  بپوشند  عده  اين 
آدم  آنها  از  دوري  تنها  و  گيرد  نمي  صورت  آساني 

را راحت مي كند

به  نتوانند  ها  خيلي  شايد  آبان:  متولدين 
ماه  اين  متولدين  اكثر  فداكار  روحيه  و  پاك  درون 
اين  مورد  در  شان  قضاوت  جهت  بهمين  و  ببرند  پي 
اشخاص، قضاوتي سطحي است . توصيه نميكنم كه 
اين دسته از متولدين اين ماه براي معرفي خود فرايد 
خيلي  كه  آورند  فراهم  امكاني  گاه  معتقدم  بلكه  بزنند 
ها براستي به اقدامات خيرخواهانه به روحيه پاك و 
دست  حد  از  بيش  فروتني  از  و  ببرند  پي  صديقشان 
بردارند . بعضي از خانم هاي متولد اين ماه با بعضي 
دوستان و آشنايان خود دچار اختالف نظر شده اند 
دور  درضمن  و  بكوشند  آن  رفع  در  است  بهتر  كه 
بعضي دوستان ناباب را هم براي هميشه خط بكشند 

متولدين  از  دسته  آن  وقتي  آذر:   متولدين   
شان  زندگي  در  بگومگوها  ميدهند  اجازه  كه  ماه  اين 
فهمند  مي  تازه  و  ميرسند  بست  بن  به  بگيرد  دامنه 
كه خيلي ساده و آسان مي توانستند مسائل خود را 
سازند  خفه  نطفه  در  را  مشكالت  بقولي  و  كنند  حل 
ولي كوتاهي كردند . تالش سازنده و خستگي ناپذير 
بعضي از خانم هاي متولد آذر ماه واقعا قابل ستايش 
است چرا كه همين روحيه آنهاست كه زندگي خود و 
اطرافيان شان را مي سازد .عشق در زندگي متولدين 

اين ماه اعجاز آفريده است

 متولدين دى: اگر جواب خيلي از فداكاريها 
ولي  است  برنگشته  ماه  دي  متولدين  به  ها  محبت  و 
هاي  يادآوري  و  محبوبيت  و  نامي  خوش  از  فضائي 
دلنشين مي تواند آينده اي زيبا براي اين گروه ترسيم 
كند . در حاليكه بعضي متولدين دي ماه سعي دارند از 
عشق و دردسرهايش فرار كنند و خود را در زندگي 
معمولي و آدم هاي نرمال غرق نمايند . اختالف نظر 
كه  شد  سبب  فرزندان  و  مادرها  و  پدر  بعضي  ميان 
ريشه  وجودشان  در  اميدي  نا  و  بيگانگي  احساس 

بگيرد درحاليكه راههاي تفاهم بسيار است 

متولدين بهمن: اطراف خيلي از متولدين بهمن 
ماه را گروهي آدم هاي دو رو و چاپلوس گرفته اند 
كه اين عده اگر در شناسائي اين عده اقدامي نكنند و 
باصطالح دوست و دشمن را نشناسند مسلما زندگي 
راحت و بدون دغدغه اي نخواهند داشت . دختر خانم 
و  عشق  به  دستيابي  براي  اغلب  ماه  اين  متولد  هاي 
اينكه  ضمن  دارند،  هيجان  آن  تاب  و  تب  پر  لحظات 
خيلي ها به آن دست مي يابند و گروهي بدليل عجله 

به راه اشتباهي ميروند

    متولدين اسفند:   بعضي از متولدين اين ماه 
در جستجو براي يافتن عزيزاني به نتيجهرسيده و به 
شادي و شعف فراواني ميرسند . عده اي نيز بخاطر 
بهمين  و  كنند  مي  گم  را  عزيزي  ها  يكدندگي  بعضي 
و  يكدندگي  اسير  كه  دسته  آن  ميشود  توصيه  جهت 
مسائل  زمينه  در   . باشند  آرام  كمي  هستند  لجاجت 
عاطفي و احساسي شرايطي بوجود آمده كه متولدين 
يك  شروع  براي  را  خود  تصميم  آخرين  بايد  مجرد 
زندگي جدي بگيرند و در ضمن بعضي ها اگر تكليف 
بالتكليفي  و  سازند  روشن  را  خود  عاشقانه  رابطه 
موجود را به نقطه مشخصي برسانند نامزديهاي تازه 
اي براي خيلي از خانواده ها و دختر خانم ها با شادي 

و اميد همراه است  سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Nxh7+  Ke8  Qb5+    Qd7  Qxd7#  ...           
Qc6  Qxc6#  

سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Rb4               e2 (Nd7) 
Rb7# (Na6#)        Nd7    Qxd7# 

آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار اين هفته نامه يارى مى رساند
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آموزش و تعمير كامپيوتر 
در محل

07908898896

طراحى وب سايت
 چاپ و

 طراحی ليفلت
بروشور

020 8453 7350
077 3311 3137

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

همراه با خوانندگان هفته نامه

هفته نامه پرشين از مطالب ارسالى 
شما خوانندگان عزيز، اعم از شعر، 

داستان و مقاله استقبال مى كند 
و مطالب ارسالى شما در همين 
صفحه و با نام خودتان به چاپ 

خواهد رسيد.

جمشيد ارود پور سوپر پرشيا

دال دردم دالدردم
نالم از صبح تا شامگاهم

گوئى كه همه بود در خوابم 
درد آمد ز اختيارم

اختيار برگ و ريشه آن جبرم
او كه داد حياتم

نداده درس خواسته جوابم
خود برداشته از دور و برم
به آنچه بود خوش اهنگ تنم
عمل كردم به نفس نه به عقلم

انگار كه خام نه به كمالم
آنگه كه زمان تباه مى كردم

به خيال كه صفا ميكردم
طى شد وقت درس و كتابم

آنهم بود از جبر زمانم
جز اندكى همه رفت ز يادم

كه هيچ نبود به اشتياقم
گذشته عمر كه ايد به يادم
هر لحظه اش دهد آزارم

كاش مى دا د فرصت جبرانم
فكرى, تقالئى, كارى بايدم

لحظاه اى دگر استادم
رها كردم آنچه انباشتم
بدعت به ره نو گذاشتم

آخر نه نبات نه حيوانبلكه انسانم
گوئى بهر كارى آمده ام

نكند اين است آنچه خواسته ام 
همان فرصت جبرانم

على مهدى كرمى

دگر باره كسي چون آرش نامي 
كماندار اساطيري

 و يا شاهنشهي پاك 
از تبار جاودان آريائي همچو كوروش

 و يا شاهان ساساني
 و يا بابك 

همان سالخه بر دست 
شهيد راه آزادي

 و يا گرد آفريد آن شير زن 
با رزم مردانه 

و يا چون از نژاد رستم فاتح 
براي درج آزادي 

كسي آيد كه خواهد كاشت تخمي 
از نهال سبز آزادي 
دگر باره كسي آيد 

چنان كاوه همان آهنگر نامي 
كه از فوالد و از آهن 

و يا از همت نيروي بازويش 
ضحاك ديگري بر دار مي سازد 
درفش كاويان بر جاي مي ماند

 تو اي فرزند با ايمان اين خاك اهورائي 
تو اي پيكان زهرآگين هر ايراني باقي 

براي باقي نام عزيز پاك ايران 
چنان مهدي، مجاهد باش و با ايمان

آموزش پيانو در محل

07768282448
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جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ كباب
رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت
رستوران شهرزاد
رستوران صوفى
رستوران ايران ما
رستوران پارسيان
رستوران زعفران
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

خدمات لوله كشى و ساختمانى كاگل
020 8346 2457
07830247338

 I would like to meet a nice
 lady about 25-35 kind ,polite
 friendly to go out friendship

and more
07832146983

جوانى هستم26 ساله خواهان 
آشنايى و دوستى صادقانه با خانمى 

ايرانى.

ماتيو07919002476

جوانى 31 ساله ساكن لندن، مايل به 
آشنايى با دختر خانمى ايرانى جهت 

دوستى و آشنايى.
سياوش07767816705

 I would like to meet a nice girl about
 .22-28

I am from turkish
Baran 07706946060

جمعه بازار پرشين

هفته نامه پرشين جهت تكميل كادرمطبوعاتى خود به تعدادى همكار نيازمند است ،
 لطفا عالقمندان با شماره 02084537350 تماس بگيريد 

مردى هستم 47 ساله بدون مشكل ويزا 
ساكن ليورپول مايل به آشنايى با يك 
خانم ايرانى جهت دوستى و ازدواج

07773398528
eageagl@yahoo.co.uk

FOR SALE
Honda Scooter SCV 
Engine 102 cc
1000 miles 
 Very economic  1000 

پوند

07960484077

يك باب فروشگاه شيك و بزرگ 
(حدودا صد متر مربع)

 Coffee Shop Deli
مديترانه اى – چايخانه ايرانى با تمام امكانات و وسائل در 

منطقه  پاتنى لندن براى فروش نقد يا اقساط 

با پتانسيل افزون كارهاى جديد به درآمد فعلى 
02087851144-07721887077

07764947584
Deli – coffee shop with Persian tea- room for sale

 At Putney – London 
 Potential to add new lines to existing business

Must be Viewed

 راننده ون جهت
 همكارى جهت همكارى
در ماركت نيازمنديم
ترجيحا ساكن غرب 

لندن
077 5951 2443

مردى هستم 47 ساله بدون مشكل 
ويزا مايل به آشنايى با خانم ايرانى 

هستم جهت دوستى و ازدواج

07773398528
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قاچاق َكَرم
قسمت سوم

رحيم رئيس  نيا 

 

از قرار معلوم برادران كرم در بعضى اقدامات ضد مشروطه و مشروطه  
خواهان نيز شركت داشته اند. چنان كه در ماجراى قتل فريدون، بازرگان 
زردشتى مشروطه  خواه، كه بيست و چند روز پس از فتنه توپ خانه و 
زنجيره  از  اى  حلقه   و  افتاده  اتفاق  ذى حجه 1325  سوم  شب  در  دقيقًا 
اقداماتى بوده كه  4 ماه و 20 روز بعد به بمباران مجلس منجر شده، 
دستكم دو تن از آن ها متهم بوده  اند. به عنوان مثال سيداحمد تفرشى 

حسينى چند روز بعد از كشته شدن وى چنين يادداشت كرده است:
 «قاتلين فريدون را معتضد ديوان رئيس نظيمه در بيستم محرم پيدا كرده، 

برادران كرم مشهور و چند نفر از تفنگدارهاى شاهى بوده...»(30)
 و چند روز بعد كه معتضد ديوان - به احتمال قوى تحت فشار دربار - 
معزول گرديده بود، باز به مسئله شركت برادران كرم در جنايت مذكور 

اشاره كرده است:
 «بيچاره معتضد ديوان چه كرده بود؟ برادران كرم قاتل فريدون هستند 
محض  خانه  ديوان  به  مرتبه  يك  روزى  و  خدمت،  مشغول  دربار  در  و 

استنطاق مى روند!»(31)
 يوسف مغيث  السلطنه هم در نامه اى كه در اوايل سال 1316 ه . ق از 
تهران به رضا قلى خان - نظام السلطنه بعدى - نوشته، در اشاره به قتل 
فريدون پارسى خاطرنشان ساخته است كه از جمله هيجده دزد متهم به 

قتل او «دو نفر برادر كرم و دو نفر هم غالم بوده اند.»(32)
وزارت  به  خود  محرم   17 گزارش  در  هم  تهران  در  روسيه  سفارت   
متبوعه خويش به مورد سوءظن قرار گرفته شدن برادران كرم اشاره 

نموده است:
روس،  اتباع  خانه  بام  پشت  باالى  به  ژاندارم ها  شبى  اواخر  اين  «در   
برادران مشهور قفقازى، كرم خان(33)، كه چهار سال پيش مرده است، 
شده  مخفى  آن ها  نزد  در  فريدون  قاتل  كه  اين  ظن  با  جا  آن  از  و  رفته 

است، به داخل خانه تيراندازى كردند. البته قاتلى در آن جا نبود.»(34)
 اما مهدى بامداد نوشته است، زمانى كه مأموران در جريان دستگيرى 
متهمان به سروقت برادران كرم رفتند، «مددخان و مجيدخان به سفارت 

روس پناهنده شدند و سفارت هم به آنان تأمين داد.»(35)
 گفتنى است كه در گزارش هايى كه درباره محاكمه و اجراى حكم درباره 
در  كرم  برادران  از  نامى  است،  دست  در  موردبحث  حادثه  محكومان 
آن ها  از  فردى  كه  نمى رسد  نظر  به  و  نيست(36)  محكومان  اسامى  بين 
در  زيادى  اطالعات  صورت  هر  در  باشد.  شده  محكوم  مناسبت  بدين 
ايران  تاريخ  بعدى  ادوار  و  حوادث  در  نقشى  چه  كه  اين  و  آن ها  مورد 
داشته اند، در دست نيست. همين قدر مى دانيم كه اكثر آنان و فرزندانشان 
وارد  كردند،  اختيار  زالوف  جاى  به  را  زالتاش  خانوادگى  نام   بعدها  كه 
خدمات لشكرى شدند و بعضى در ارتش تا درجات سرهنگى و سرتيپى 
و حتى سرلشكرى ارتقا يافتند. سرلشكر صمد زالتاش، پسر حميد، كه 
در سال 1370 خ پيرمردى هشتادو چند ساله بوده، احتماًال معروف ترين  
آنان بوده است. ميرهدايت حصارى شجره  نامه اوالد مال زال را كه از 
زالتاش،  عزيز  اطالعات  اساس  بر  بوده،  كوچيده  قفقاز  به  خوى  چرس 

پسر مجيد، تهيه كرده است.(37)

نكشيده،  طول  سال  از 12  بيش  كه  هم،  تهران  در  كرم  خود  زندگى  از   

ميرزا  كامران  نجات  شايد  او  «شاهكار»  آخرين  نداريم.  چندانى  آگاهى 
شورشيان  چنگ  از  جنگ،  وزير  و  شاه  ناصرالدين  پسر  نايب  السلطنه، 
خشمگين بر ضد امتياز نامه رژى در 3 جمادى الثانى 5 / 1309 دسامبر 
خواندنى  باره  اين  در  اعتمادالسلطنه  گزارش  باشد.  تهران  در   1891

است:
 پس از صرف ناهار كه خوابيده بودم «يك دفعه ديدم صداى اهل خانه از 
راه پله باالخانه مى آيد. چون هيچ وقت رسم نبود اهل خانه بيرون بيايند 
جسته،  جا  از  سراسيمه  افتاده.  اتفاقى  والده  براى  شايد  نمودم.  وحشت 
پرسيدم: چه خبر است؟ گفت: اهل شهر به دور ارگ جمع آمدند. ارگ را 
گرفته  اند. تمام دكاكين شهر را بستند. مردم شوريده  اند. توپ مى برند. 
برخيز ببين چه هنگامه است. من از پنجره باالخانه كه نگاه كردم، ديدم 
چند دكانى كه روبروى باالخانه بود، بسته  اند. گفتم شايد خداى نكرده 
بروم؛  پوشيده  لباس  خواستم  رسيده.  شاه  مبارك  وجود  به  صدمه  اى 
والده آمده مانع شد. آدم فرستادم، خبر آوردند كه قريب بيست هزار نفر 
دور ارگ را گرفته  اند. پانصد ششصد نفر داخل ارگ شدند و هجوم به 
عمارت بردند. درهاى ارگ را بسته و قشون ايستاده. اهل شهر به فرياد 
بلند به شاه فحش مى دهند و مى گويند امين  السلطان را بفرستيد بيرون 
تا بكشيم. جمعى به نايب  السلطنه كه ميان مردم به التماس رفته بود كه 
مردم را آرام كند، حمله برده بودند... يك نفر سيد با شمشير برهنه به 
نايب  السلطنه حمله مى كند. نايب  السلطنه به سمت خانه خود فرار مى كند. 
اين جمعيت او را تعاقب مى نمايند. در اين بين كرم بيك قوچاق روسى 
معروف مى رسد، كرامتى نموده نايب  السلطنه را كه ديگر خسته و مانده 
شده بود، سوار به اسب خود مى نمايد. به يك دست جلو اسب [را گرفته] 
و به يك دست ديگر تپانچه چند به هوا خالى مى كند، نايب السلطنه را به 

خانه  اش مى رساند...»(38)
 كلنل كاساكوفسكى، فرمانده بريگاد قزاق نيز در خاطرات خود به همين 

حادثه اشاره كرده است:
 «در همين موقع جمعيت، نايب  السلطنه را كه حكمران تهران و وزير جنگ 
و مقتدرترين و متنفذترين فرزندان ناصرالدين شاه بود، از اسب پايين 
كرم  موقع  اين  در  اگر  مى كردند.  كشش  خر  توپخانه  ميدان  در  كشيده، 
نام، راهزن افسانه  اى قفقاز مانند قرقى سر نرسيده بود كه به همراهى 
دارودسته  اش نايب السلطنه را بر روى زين اسب خود انداخته و به دربار 

برساند، جمعيت او را همان جا قطعه قطعه كرده بودند.»(39)
 كرم پس از درآمدن به خدمت دربار و امين  لسلطان به شرب شراب و 
استعمال ترياك معتاد مى شود و با گذشت زمان چنان در ورطه اعتياد 
سكته  به  سالگى  در 43  م  ق / 1901  ه  سال 1319  در  كه  مى غلتد  فرو 
در مى گذرد. يكى از خويشاوندان وى، وقتى جوانى را در روستاى يكان 

مرند در حال كشيدن ترياك ديده بود، خطاب به او گفته بود:
 «پسرم دست به ترياك نزن! اين همان ترياكى است كه كرمى به آن قامت 

و دالورى را تبديل به جوجه  ى كرد.»(40)
دروازه  بيرون  در  واقع  قاسم خان،  انبار  آب  در نزديكى  را  جنازه كرم   
شاه عبدالعظيم دفن كرده، به دستور امين  السلطان يك چهار طاقى در 
سر قبرش ساخته بوده اند كه امروز نشانى از آن برجاى نيست. هدايت 
رزم آرا  خيابان  كنار  در  كه  را،  قبر  اين  محل  است  كوشيده  حصارى 

(فدائيان اسالم فعلى) قرار داشته، تعيين بكند.(41)
و  ايران  توران،  معصومه،  نام هاى  به  دختر  چهار  مرگ  هنگام  به  كرم   
بهار داشته و بهار در جمهورى آذربايجان زندگى مى كرده و هم  اكنون 

فرزندانش در آن جمهورى سكونت دارند.

* * *

 آگاهى هاى موجود حاكى از آن است كه كرم داراى دو شخصيت بوده 
و  گرفت  قرار  شناسايى  مورد  بيش  و  كم  كه  واقعى  شخصيت  است؛ 
پيدا  با  بازيافت.  مى توان  وى  خود  خاطرات  در  ويژه  به   را  آن  بازتاب 
شدن اين خاطرات و با وجود اطالعات منقول در صفحات گذشته، امكان 
مقايسه دو شخصيت مذكور به دست مى آيد و بدين واسطه پرتويى بر 
نياز  يك  مثابه  به   اساطيرآفرينى  و  پردازى  افسانه   پيچيده  كار  و  ساز 

اجتماعى - تاريخى افكنده مى شود.
در  كه  است  كرده  پيدا  را  آن  فرصت  كه  است  انسان هايى  آن  از  كرم   
بوته ذهن توده  هاى مردم تصعيد يابد و در جايگاه انحصارى قهرمانان 
حضور پيدا كند. نياز مردم ناتوان از دفع ظلم و زور به وجود قهرمانى 
كه در برابر ظالمان و زورگويان سينه سپر كند و رشته  هاى آن ها را 
پنبه كند و از تمام دام هايى كه بر سر راهش نهاده مى شود، جان سالم 
به در برد و هيبت هيبت ناكان را بشكند، واقعيتى است قابل درك. چنين 
مردمى تا در وجود فردى مايه  هاى جسارت و دالورى و تسليم  ناپذيرى 
را سراغ مى كنند، خود او را از خصلت هاى منفى مى پااليند و صفات و 

قابليت هاى قهرمانانه دلخواه را بدو مى بخشند و بازش مى آفرينند.
كرده  ياد  فرانسوى  خواننده  و  هنرپيشه  ايومونتان  از  ستارى  جالل   
كرده،  پيدا  اساطيرى  و  رمزى  صورتى  فرانسه  در  زندگى اش  كه  است 
افسانه شده است. آن چه وى را، كه داراى هيچ خصوصيت برتر و شگفت 
عامه   سينمايى  نقش هاى  رسانده  موقعيتى  چنين  به  نبوده،  نيز   انگيزى 
آن ها  غالب  مضمون  كه  ترانه  هايى  اوست؛  دلنشين  هاى  ترانه   و  پسند 

دوستى و برادرى است.(42)
 خاطرات كرم حاكى از وجود مايه  هاى توده  پسندى در اخالق و رفتار 
چشم  و  بى باكى  بازى،  دل  و  دست  چون  هايى  مايه   اوست؛  اعمال  و 
از  يك  هر  مورد  در  است.  شده  افسانه  ها  همان  منشاء  كه  پاكى  دل  و 
آن ها  از  بعضى  به  كه  است  دست  در  روايت هايى  مذكور  خصلت هاى 
در اين جا اشاره مى شود. به  عنوان مثال اسماعيل اميرخيزى از شنيده  
هاى خود درباره دست و دل بازى او چنين نتيجه گرفته است كه «كرم 

در حقيقت يكى از جوانمردان عصر خود بود؛ هر چه به دست مى آورد، 
ضرب   هم  رشادت  و  شجاعت  در  و  بيچارگان مى بخشود  و  بربينوايان 

المثل بود.»(43)
نقل  ضمن  نداشته،  او  درباره  مثبتى  چندان  نظر  كه  هم  بامداد  مهدى   
نوشته اعتمادالسلطنه كه كرم «پنجاه هزار تومان مال مردم را برده» در 
حاشيه تذكر داده است كه «معروف است كه هر چه از مردم مى گرفته 
نمى داشته  نگه  چيزى  خود  براى  و  مى كرده  بخشش  و  بذل  ديگران  به 

است.»
 همو در مورد بى باكى كرم، از دختر وى چنين شنيده است:

 «پدر من مى گفت، يكى از روزها هفت نفر را كشتم و بعد صبر كردم كه 
كشته  از  يكى  گرفت،  خوابم  كنم.  فرار  آنجا  از  تاريكى  در  شده،  شب  تا 
سايرين  حتمًا  ترتيب  اين  (با  خوابيدم  كرده،  متكا  خود  براى  را   شدگان 
فرار  محل  آن  از  شب  نيمه  و  بوده)  داده  قرار  تشك  خود  براى  هم  را 

كردم.»(44)
 ياغيان با هر انگيزه  اى كه پاى در راه ناهموار ياغى گرى مى گذاشتند، 
و  احساسات  مراعات  از  ناگزير  مى دارند»  نگه  مردم  را  «ياغى  حكم  به 
نام  تا  بودند.  ناموسى  مسائل  مورد  در  به ويژه  مردم،  حساسيت هاى 
ياغى يى به بى چشم و رويى و چشم و دل ناپاكى در مى رفت، ديگر دنيا 
برايش تنگ مى شد و پناه و پناهگاهى برايش باقى نمى ماند. خاطرات كرم 
هم حاكى از وقوف او به اين نكته قابل اعتناست. مهدى بامداد اين روايت 

را در همين خصوص نقل كرده است:
   كرم «در عالم راهزنى جوانمردى هايى نيز از خود بروز مى داد. از آن 
جمله مى گويند كه چون هر ساله عده  اى از اهالى گنجه در تابستان ييالق 
و قشالق مى كنند و در اين هنگام قاچاق كرم به آنان مى رسد؛ مسافرين 
از ترس اين كه مبادا اموال آنان به يغما رود اشياى قيمتى خودشان را 
به زنان خود مى دهند كه در زير چادرهاى خود آن ها را پنهان نمايند. 
كرم از دور عمل آنان را مشاهده مى نمايد، فوراً به دستياران خود مؤكداً 
سفارش مى كند، موقعى كه به جمعيت كوچ  كنندگان رسيديد مبادا زن ها 
را بگرديد؛ زيرا آن ها ناموس ما مى باشند و بايد خيلى محفوظ و مصون 
را  اوامرش  او  همراهان  هم  همين طور  و  باشند،  بوده  تعرضى  هر  از 

اطاعت كردند.»(45)

قاچاق كرم
افسانه و تاريخ (بخش 2)

زمان  همان  از  ديديم،  كه  به طورى  كرم،  حماسه  شكل گيرى  فرايند    
زندگى او آغاز مى گردد. ماكسيم گوركى در سال 1896 م / 14-1313 ه 
. ق، هنگامى كه كرم در تهران به سر مى برده و در اين زمان آوازه اش 
چنين  او  درباره  خود  شنيده هاى  از  بوده،  درنورديده  را  قفقاز  كوه هاى 

مى نويسد:
  «شنيده هايم درباره كرم چندان افسانه اى است كه اگر اكنون خود وى 
زنده نبود، به اين كه او حقيقتًا وجود خارجى دارد باور نمى كردم... از 
روايات بى شمارى كه درباره كرم شنيده ام چنين برمى آيد كه او يك فرد 
فروگذار  خود  دوستان  به  نسبت  خدمتى  هيچ  از  و  است  انسان دوست 
و  زمختى  وجود  با  و  حماسه هاست  و  داستان ها  قهرمان  او  نمى كند. 

خشونت يك مجسمه عدالت به شمار مى رود.»(46)
  مطبوعات روسيه در همان زمان روايات و افسانه ها و مطالب زيادى 
درباره كرم انتشار مى دادند و او را معموًال با رهبران قيام هاى دهقانى و 
قهرمانان ملى روس چون استپان رازين(47) ، پوگاُچوف(48) و امثال فرا 
دياُولوى(49) ايتاليايى، كارل مور(50) قهرمان نمايشنامه راهزنان شيلر 

(1805-1759) و رابين هود(51) مقايسه مى كردند:
  دالشو، افسانه پژوه فرانسوى چنين مى انديشد كه، قهرمان افسانه لزومى 
ندارد كه «خود صاحب صفاتى غريب و شگرف باشد؛ چون، به هر حال 
چنين كيفياتى و نيز كارهاى درخشان و چشمگير يا معجزات و خوارق 
داده  نسبت  وى  به  است،  ضرور  او  افسانه  پرداختن  براى  كه  عاداتى 
خواهد شد. او تنها بايد با انجام دادن كارى مشخص، كه حتى ناخودآگاه 
يا جنايت آميز نيز مى تواند بود، يكى از خواست هاى پنهان و سرى عامه 
ناس را از قيد و بند برهاند. آن چه در مورد او اهميت دارد، اين است كه 
در زمانى كه احساس مذلت و خوارى قومى به نهايت درجه رسيده است، 

ظهور كند و آرزو و خواست معينى را بر مال سازد...»(52)
  دالورى و تسليم ناپذيرى و گردن فرازى كرم هم از آن گونه خصلت هاى 
مشخص و ممتازى بود كه آرزوى قلبى توده مردم را در دوران استيالى 
كرم  خاطرات  اگرچه  مى ساخت.  رها  بند  و  قيد  از  تزارى  سوز  مقاومت 
تا  داشته  فردى  جنبه  بيش تر  او  مبارزات  انگيزه  كه  آن  بر  دارد  داللت 
وى  درباره  شده  پرداخته  افسانه هاى  و  روايت  همگانى،  و  اجتماعى 
حكايت از آن دارند كه طغيان و مبارزه او به منظور رفع ستم عمومى و 

برقرارى عدالت اجتماعى بوده است.
ژاندارم ها  با  سويى  از  كه  شكست ناپذير  است  قهرمانى  افسانه اى  كرِم   
و مأموران زورگوى تزارى درمى افتد و با ماالندن پوزه آن ها بر خاك 
مذلت انتقام خلق هاى تحت استيالى قفقاز را از استيالگران مى گيرد و از 
سوى ديگر داد رعاياى مظلوم را از ارباب هاى ظالم مى ستاند و آن چه را 
كه از خان ها و بيك ها و بازرگانان مى چاپد، بين تنگدستان و نيازمندان 
پخش مى كند. كرِم افسانه اى بيش تر به كور اوغلوى چنلى بئلى مى ماند 
از اين روست كه فولكلور پژوهى او را از نوادگان آن قهرمان حماسى 

به شمار آورده است.

----------------------------

زيرنويسها را در پايان بخش پايانى مقاله خواهيد يافت. 
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Best of FIFF Named

Winners of the 26th Fajr International Film Festival 
(FIFF) were announced at the closing ceremony of the 
event held at Interior Ministry’s auditorium on Monday.
The music group ’Dang Sho’ performed live at the event in 
which no speeches were made.
A retrospective of noted Iranian cinematographer, Alireza 
Zarrindast, was included on the agenda of the ceremony, 
ISNA said.
Hamed Khosravi, who won The Best Short Documentary 
Award, presented the festival’s top prize ’Crystal Simorgh 
(phoenix)’ to war veterans who had acted in his film ’The 
Sad Song of Mountain.
The special prize of Iranian cinema to national view went 
to ’The Child of Soil’ directed by Mohammad Ali Ahangar 
while ’Simply’ was selected as the best film of the event.
Majid Majidi was also awarded as the best director for the 
film ’Song of Sparrows’.
The script for ’Simply’ written by Seyyed Reza Mirkarimi 
and Shadmehr Rastin was chosen as the best script.
Hengameh Qaziani and Amin Hiaei won the best lead ac-
tress and actor awards respectively for their roles in ’Sim-
ply’ and ’Night’. Crystal Simorgh for Lifetime Technical 
and Artistic Achievements went to Ali Reza Zarrindoust.
Hossein Jafarian was named the top cinematographer 
while Hassan Hassandoust was honored as the best film 
editor.
The best support actor and actress awards went to Mohsen 
Tanabandeh and Mahtab Nassirpour respectively while 
Jila Mehrjoei and Sholeh Navvab-Tehrani were honored 
as the top stage and costume designers.
’Sad Song of Mountain’ by Hamed Khosravi was chosen 
as the best short documentary while ’Boomerang’ was an-
nounced as the top short film at the ceremony.

Fereidani Art School Planned
An art school will be established and named after nature photographer the late Nikol Fereidani who died last week.
Announcing this, Habibollah Sadeqi, director general of Culture and Islamic Guidance Ministry’s Visual Arts Department, 
announced this in a funeral ceremony for the artist held at Artists’ House on Friday, reported jamejam.online.
He added that the move will be undertaken in cooperation 
with the ministry’s artistic department.
“Fereidani was a respected artist who devoted most of his life 
to pictorial arts and values,“ he said.
He added that the ministry also plans to release three col-
lections of his unpublished works in cooperation with Iran’s 
Academy of Arts.
Born in 1935 in Shiraz, Fereidani began taking photos in the 
desert city of Kerman where he sought nature landscape.
He has the books ’Kerman’, ’Mahan’, ’Isfahan’ and ’Iranian 
Collections’ to his credit.
Fereidani, who succumbed to prostate cancer and pulmo-
nary infection, was laid to rest at Tehran’s Behesht Zahra 
cemetery.
The photographer spent his life in nature and it seems that he was made for nature.

Clemente:
I Will Help Iran 
Improve
Former Spain and Serbia coach Javier Clemente has accepted an of-
fer to take charge of the Iranian national side during the qualification 
phase for the 2010 World Cup.

“Yes, I’ve accepted the offer,“ Clemente told Reuters on Monday. “My 
aim is to help Iran learn and improve as a team.“
The three-time Asian Cup winners have been without a coach since the 
departure of Amir Qalenoei after they were knocked out of the compe-
tition by South Korea in the quarterfinals last July.
The Iran Football Federation announced last month they had appoint-
ed Clemente but the Spaniard said his decision would depend on a visit 
to Iran.
“Last week’s visit to Iran went well,“ said Clemente, who explained that 
he would not live in Iran but would travel to the country only to prepare 
the team for their matches.
“It has been decided that I will go back and forth between Spain and 
Iran in order to coach the team,“ he said. “I won’t be living there.“
The 57-year-old added that informal talks with Osasuna’s Iranian inter-
national midfielder Javad Nekounam had helped him make up his mind 
and decide to take the job.
“The conversations I had with Nekounam were very useful. They were 
of great help,“ he said.
Clemente faces the enormous task of transforming the team into a re-
spectable force and living up to growing expectations from Iranian fans 
who see him as a savior.
Iran got their World Cup qualifying campaign off to a disappointing 
start when they were held to a 0-0 draw by Syria last Wednesday. Iran 
and Syria contest the all-Middle East Group Five along with the United 
Arab Emirates and Kuwait.
Iran will be the third national side that Clemente has coached in his 
career.
He took charge of Spain after their failure to qualify for the 1992 Euro-
pean Championship in Sweden, guiding them to both the quarterfinals 
of the 1994 World Cup and Euro 96.
He was appointed Serbia coach in July 2006, but was sacked in Decem-
ber last year after the team ended their Euro 2008 qualification cam-
paign in third place behind Poland and Portugal and failed to make the 
tournament.

Shajarian’s 
Health Improves
Prominent Iranian vocalist Mohammad Reza Shajarian 

who was admitted to Kasra Hospital due to pulmonary 
complaint will be discharged within the next few days, 
IRNA reported.
According to hospital officials, the vocalist underwent 
surgery and his condition is satisfactory. Shajarian ex-
pressed his gratitude to those who prayed for his health.
Born in Mashhad, Khorasan Razavi province in 1940, 
Shajarian is an internationally acclaimed traditional 
singer, composer and master of Persian music. He is the 
embodiment of the perfect singer and a source of inspira-
tion for the younger generation.
In 1999, he received UNESCO’s prestigious Picasso 
Award which is one of the highest honors in Europe.

Saqqakhaneh Paintings 
Under Review
Works by Saqqakhaneh, a form of traditional Iranian 
painting, artist, Hossein Zenderoudi, was reviewed in a 
session held at Art Bureau on Wednesday.
Mansoureh Aalikhani, an artist with the Islamic Cul-
ture and Relations Organization’s Art Bureau, reviewed 
Zenderoudi paintings at the session, reported Fars news 
agency.
Historical and political origins of this type of painting in 
Iran were also discussed at the event.
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Jazeh Tabatabai  Passes Away
Avant-garde painter and sculptor, Jazeh Tabatabai, who had recently gone into coma due to 
respiratory and heart problems, died in Tehran on Saturday. 
Habibollah Sadeqi, director general of Culture and Islamic Guidance Ministry’s Visual Arts 
Department, condoled the artist’s death and said, “Tabatabaei was a pioneer in contemporary 
painting and had made great efforts in promoting this branch of art.“
He also told ISNA that a number of works by the artist will be put on show at an upcoming 
contemporary painting biennial to be held on February 12 at Saba Institute, affiliated to the 
Iran’s Academy of Arts.
Sadeqi further said that a commemoration ceremony for the artist will be held in March.
Born in 1931, Tabatabai began writing when he was 12. He has published over 40 volumes 
including folklore stories, novels, poems and plays.
Tabatabai was only a teenager when he launched his own bilingual publication. Then, he 
became more interested in dramatic art as well as painting and sculpture.
In 1957, he founded Modern Art Gallery in Iran. He has held several exhibitions across Eu-
rope. His works were also featured in Paris, San Paolo and Venice biennales and have received 
more than 10 international awards.

Writing Demands Idealism 
Stories Reflect Life Like a Mirror

Anoted Iranian novelist said that the lack of idealism among young writers has brought 
about a kind of standstill in the field.
Speaking to MNA, Jamal Mirsadeqi added that a state of egocentricity is seen in the third 
generation of authors.
Stating that each storywriter’s style of writing should change in keeping with social devel-
opments, he further said that the author is not a tree to remain stationary.
“Story reflects incidents of life like a mirror,“ he said noting that since life undergoes 
changes, a story should focus on such developments.
Each writer, he said, can create a masterpiece during his/her lifetime, noting that ex-
amples of such works include ’Blind Owl’, ’His Eyes’ and ’Price Ehtejab’ which are master-
pieces of Sadeq Hedayat, Bozorg Alavi and Houshang Golshiri respectively.
Commenting on the absence of historical view among today’s writers, he also said that 
there are three generations of writers in the country.
Writers such as Mohammad Ali Jamalzadeh, Bozorg Alavi, Simin Daneshvar, Ebrahim 
Golestan, Sadeq Hedayat, Jalal Al-e Ahmad and Sadeq Choubak were idealists while the 
second generation which emerged in 1953 tried to create ideals for the society.
However, the third generation has developed a state of egocentricity.
For this reason, their books are not as appealing to the public as the should be, he said, 
adding that in the past years, the books were published in 5,000 copies but today the 
circulation of the publication has decreased considerably.
Since the ancient times, the books are considered valuable only if they give pleasure to the 
readers and lead him/her out to a new world, Mirsadeqi concluded.

Majidi’s Film   Screened in Berlin
Noted film by Iranian director, Majid Majidi ’The Song of Sparrows’, has 
been unveiled in the 58th International Berlinale Film Festival. 
Berlinale, which was the venue for the world premier show of Majidi’s 
latest film, arranged a press conference following the show, reported 
presstv.ir. 
The latest work by the Oscar-nominated Iranian director, Majid Majidi, 
is the story of a man named Karim (played by Reza Naji), who works on 
an ostrich breeding farm in the suburbs of Tehran. He is quite content 
with his simple life until he is dismissed from his job and forced to leave 
his hometown. 
“For me, the message is that we shouldn’t keep asking for more and 
more, or make too many demands which will only lead us to ruin,“ Ma-
jidi said at the press conference on Sunday marking the world premiere 
of The Song of Sparrows. 
Sparrows are meant as a metaphor for the children who play the main 
roles in the film. 
“They are like tiny, little sparrows and are just as sweet and interesting 
and chatty as sparrows are. But the title is also a paradox because the 
sparrows don’t sing,“ he said. 
The involved depiction of Karim’s ups and downs was screened as part of Germany’s Berlinale Competition section.
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