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سابقه تاسيس شبكه هاى ماهواره اى فارسى حداقل به يك دهه قبل باز مى گردد. موج مهاجرت مخالفان ايران به 
اياالت متحده در ابتداى انقالب، شهر لوس آنجلس مركز تجمع ايرانيان را به كانونى براى فعاليت عليه حكومت تبديل 
كرد. حضور ايرانيان در لوس  آنجلس به قدرى پررنگ بود كه به كنايه «تهرانجلس» خوانده مى شد. اين شهر همچنين 

به دليل مهاجرت تقريبًا تمام خوانندگان ايرانى زمان شاه، «پايتخت موسيقى در تبعيد ايران» نام گرفت. 
با گسترش فناورى استفاده از ماهواره در كشورهاى مختلف و پس از تاخيرى چند ساله، اولين شبكه ماهواره اى 
فارسى مخالف ايران بعد از انقالب با نام NITV آغاز به كار كرد. به تدريج، افزايش تعداد ديش هاى ماهواره در 
تهران و شهرستان ها رقابتى پرسرعت را ميان ايرانيان مخالف ايران حال حاضر براى تاسيس شبكه هاى ماهواره اى 

به راه انداخت. 
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صفحه 4 

رقابت ماهواره ها در آسمان ايران

گفت و گو با بهترين بازيگر 
مرد جشنواره فيلم برلين

مقررات شهروند شدن در 
بريتانيا تغيير مى كند

هر چى بين من و تو 
بود تموم شده
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دوباره 
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سرآغاز

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

اصالتى مى باشيم.

كاله بردارهاى اين شهر را بشناسيد
پيرو درج نامه تعدادى از هموطنان دردمند و مال باخته كه قربانى نيرنگ هاى كاله بردارى كه متاسفانه به 
نام ايرانى در شهر لندن به فريب ايرانيان ساده دل مشغول است و با زبان چرب و نرم و استفاده از شيوه 
هاى مختلف كاله بردارى كرده و پول آنها را ظاهرا باال كشيده است، تلفن ها، اى ميل ها و فكس هاى زيادى 
به دفتر روزنامه رسيده و افراد زيادى با هويت هاى مشخص شكايت هاى مشابهى از فردى با مشخصات ياد 
شده در نامه قبلى مطرح كردند و ادعا كردند كه آنها نيز فريب كاله بردارى با هويت ايرانى را خورده و پول 
زيادى را از دست داده اند و در اين زمينه اسناد و مداركى دارند كه حاضرند در اختيار روزنامه قرار دهند.

به دنبال آن،  نامه ديگرى با امضا تعدادى از هموطنان به دفتر روزنامه رسيد كه حاوى اطالعات تازه ترى در 
باره اين فرد است. از آنجا كه روزنامه پرشين خود را در مقابل افكار عمومى و خوانندگان خود مسئول مى 
داند و از نظر اخالقى و انسانى خود را در اين زمينه متعهد حس مى كند، اقدام به درج اين نامه مى كند. شايد 
از اين طريق فرد يا افراد مذكور از كردار خود پشيمان شده و دست از اعمال و رفتار تبهكارانه خود بردارند 
و حساب خود را با افراد مال باخته پاك كنند. واقعا كه چنين اعمال و رفتار غير انسانى و ضد اخالقى در 
شان ايرانى ها نيست و باعث ننگ و آبروريزى براى همه ايرانى هاست. پس بياييد دست به دست هم دهيم تا 

جلوى اين گونه اعمال ناشايست را بگيريم.

تحريريه روزنامه پرشين

سردبير محترم روزنامه پرشين

قبل از هر چيز بر خود الزم مى دانيم كه از انتشار نامه اين جانبان در جهت افشاء يكى از چهره هاى كالهبردار 
اين شهر كه با هويت ايرانى به فريب ايرانى هاى ساده دل مشغول است تشكر كنيم.

همانطور كه در نامه قبلى عنوان شد اين فرد با هويت هاى مختلف به سراغ ما آمده و با انگيزه هاى گوناگون 
 (Remortgage) با ما تماس گرفته است. به يكى وعده خريد خانه داده، براى يكى وعده گرفتن رى مورگيج
خانه و براى ديگرى سرمايه گذارى در امالك. اين فرد كه يكى از نام هاى متعدد او ع . ف است، از نظر ما 
كامال شناخته شده است و  اسناد و مدارك زيادى از قبيل حكم دادگاه، حكم ضابط دادگسترى و چك هاى 
برگشتى از او در دست است اما متاسفانه نامبرده با زيركى و تغيير آدرس محل سكونت از دست قانون 

فرار مى كند.
بدين وسيله از همه ايرانيان محترم و شريف اين شهر كه چنين فردى را مى شناسند و اطالعى از او در دست 
دارند خواهشمنديم اطالعات خود را از طريق روزنامه محترم پرشين در اختيار ما قرار دهند تا اقدامات قانونى 

الزم براى تعقيب كيفرى اين فرد كالهبردار و دزد به عمل آيد.
اينجانبان نيز آمادگى داريم كليه اسناد و مدارك فرد مذكور را با هويت واقعى او در اختيار روزنامه قرار داده 

و بدين وسيله مانع از فعاليت هاى غيرقانونى و تبهكارانه اين مرد شياد، حقه باز و شارالتان شويم.
از همه هموطنانى كه با تماس هاى مكرر و ارسال پيام هاى خود با اينجانبان همدردى كرده و آمادگى خود را 
براى افشا چنين حركات ضد انسانى و غير اخالقى كه هيچ گونه توجيه دينى، شرعى، عرفى، قانونى يا سياسى 

ندارد، اعالم كرده اند، كمال تشكر و قدردانى را داريم.

امضاء ها  محفوظ

مقررات شهروند 
شدن در بريتانيا 
تغيير مى كند

به نقل از بى بى سى بخش فارسى براساس طرح هاى 
تازه مهاجرانى كه مى خواهند شهروند بريتانيا شوند 
بايد آزمون هاى بيشترى را براى ”اثبات ارزش خود“ 

به اين كشور پشت سر بگذارند.
شوند  مجبور  است  ممكن  همچنين  مهاجران  برخى 
هزينه اى به يك صندوق خدمات اجتماعى بپردازند و 

يك دوره ”شهروندى زير نظر“ را طى كنند.

اين  كه  گفت  بريتانيا،  وزير  نخست  براون،  گوردون 
دادن  ”نشان  انتظار  بالقوه  شهروندان  از  بايد  كشور 
بايد  شدن  شهروند  اينكه  و  باشد  داشته  را  تعهد“ 

فرآيندى ”دقيق تر و سختگيرانه تر“ باشد. 
شامل  كه  را  ها  طرح  اين  بريتانيا  كار  محافظه  حزب 
يك ”ژست“  شود  نمى  اروپا  اتحاديه  شهروندان  حال 
مشكل  با  اى  ريشه  طور  به  گفت  و  خواند  سياسى 

مهاجرت برخورد نمى كند. 
اين  معرفى  ضمن  بريتانيا  كشور  وزير  اسميت  جكى 
پيشنهادها گفت كه مهاجران آينده بايد حق شهروندى 

را ”كسب“ كنند.

به اين ترتيب نظام فعلى كه بر حسب طول مدت اقامت 
مى  تابعيت  براى  تقاضا  حق  مهاجران  به  بريتانيا  در 

دهد كنار گذاشته خواهد شد.
خانم اسميت گفت مهاجرانى كه از خارج از محدوده 
”ناحيه اقتصادى اروپا“ مى آيند بايد تشويق شوند از 
سيستمى كه به شهروندى منجر مى شود گذر كنند يا 

نهايتا بريتانيا را ترك كنند. 

شهروندى،  تقاضاى  از  پيش  اقامت  دوره  افزايش 
آزمون هاى بيشتر زبان انگليسى و لزوم اثبات جذب 
شدن در بافت جامعه از جمله تدابير طرح تازه است. 
گوردون براون در يك سخنرانى در موسسه فكرى-

كه  گفت  دولتى“  هاى  سياست  ”تحقيقات  مطالعاتى 
ارزش  واقع  در   - مناسبات  مورد  ”در  بايد  بريتانيا 
هاى مشتركى - كه ما را به چيزى بيش از يك گروه 
تر  صريح  كند  مى  بدل  كشور  يك  به  بلكه  مردم  از 

باشد.“ 

شامل  شهروندى  حق  كسب  كه  افزود  براون  آقاى 
هر  در  تر  جدى  تعهدات  همچنين  اما  روشن  ”حقوق 

مرحله“ خواهد بود.
وى گفت: ”ما نسبت به آنچه ما را به هم پيوند مى زند 
و  تسامح  كه  دهيم  نشان  تا  داشت -  خواهيم  اصرار 
انصاف ما نبايد مورد سوءاستفاده قرار گيرد - بدون 
آنكه تنوع و تكثرى كه برايمان ارزشمند است تضعيف 

شود.“ 

مزاياى  به  كامل  دسترسى  و  شدن  شهروند  روند 
مهاجرانى  براى  عالى،  تحصيالت  مانند  شهروندى، 
كه بتوانند نشان دهند از نظر اجتماعى ”فعال“ هستند 

تسريع خواهد شد. 
اينها شامل كارهاى خيريه و مشاركت در فعاليت هاى 

جامعه محلى است.
همزمان كسانى كه قانون را زير پا بگذارند اين فرآيند 
از  كامل  طور  به  اينكه  يا  يافت  خواهند  دشوارتر  را 

شهروندى منع مى شوند.
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ماهواره ها 
و نقش آنان 
در تحوالت 

امروز

Satellite Television Thrives in Iran

هنگامه حسين پور دانشجوى علوم ارتباطات در تهران

عزت اهللا  از  نقل  به  اكتبر  چهارم  بيست  و  اصولگرا  رسانه هاى 
«ميزان  كه  كردند  اعالم  سيما  و  صدا  سازمان  رئيس  ضرغامى 
آمار  اين  است».  درصد   32.5 ماهواره  از  ايران  مردم  استفاده 
ائمه  و  روحانيون  جمع  در  ضرغامى  رسمى  سخنرانى  طى  كه 
جماعات ارايه شد، نشان مى دهد كه اثرگذارى ماهواره در ايران 

به مراتب بيشتر از چيزى است كه تاكنون تصور  شده است.

خلوت  در  ايران،  در  نفر  ميليون   23 كم  دست  اكنون  واقع  در 
كانال  صدها  برنامه هاى  به  نشده اى  كنترل  دسترسى  خود  خانه 

سياسى، سينمايى، پورنوگرافى، موسيقى و... دارند. 

از فوريه سال 1994 كه مجلس شوراى ايران هرگونه استفاده از 
تجهيزات ماهواره اى را ممنوع كرد و جرم دانست، روند مبارزه 
با ماهواره در ايران روندى پر فراز و نشيب بوده است. طرح هاى 
از  رسيورها  و  ديش ها  جمع آورى  براى  انتظامى  نيروى  مقطعى 
خانه هاى مردم نه تنها هيچ نتيجه اى نداشته كه هر روز به ميزان 
قدرتمند  سيماى  و  صدا  است.  شده  افزوده  ماهواره  مخاطبان 
و  داده  افزايش  را  خود  برنامه هاى  جذابيت  كرده  سعى  ايران 
پاسخگوى نيازهاى جامعه باشد. ولى حتى پخش دائمى فيلم هاى 
هاليوود، ساخت سريال هاى منطبق با تمايالت جوانان و افزايش 
تعداد كانال ها از 2 به 7 شبكه نيز نتوانسته  است سير صعودى 

استفاده از ماهواره را مهار كند. 

اين روند به آن جا رسيده است كه رئيس سازمان صدا و سيما از 

حداقل 23 ميليون مخاطب ثابت ماهواره در ايران خبر مى دهد. 

در حال حاضر 17666 شبكه ماهواره اى در ايران قابل دريافت 
است كه از اين تعداد 2000 شبكه از وضوح بااليى برخوردارند. 
مردم ايران نه تنها به 380 شبكه موسيقى، 74 شبكه مد و 316 
برنامه هاى  معرض  در  كه  دارند،  دسترسى  پورنوگرافى  شبكه 
ده ها  و  اسالمى  جمهورى  مخالفان  به  متعلق  فارسى  شبكه   32
شبكه خبرى بين المللى هستند. اين تنوع بالطبع براى كسانى كه از 
سانسور بيشتر و فيلترينگ گسترده تر حمايت مى كنند، نمى تواند 

تنوع مطلوبى باشد. 

سه ماهواره Hotbird ،Turksat وArabsat بيشترين مخاطب 
را در ايران دارند. رضا معيرى كارشناس ماهواره در گفتگو با 
درصد  گزينه 90  اولين   Hotbird» :مى كند تاكيد  ميانه  خبرنگار 
شبكه هاى  خاطر  به  ايران  در  ماهواره  كاربران  است.  مردم  از 
سپس  و  مى كنند  دريافت  را   Hotbird ابتدا  فارسى  ماهواره اى 
به  عرب،  و  ترك  موسيقى  يا  فيلم  شبكه هاى  به  دسترسى  براى 
 Astra نهايتًا  و   Turksat ، Arabsat، Nilesat، Telstarسراغ

مى روند». 
انگيزه  مهم ترين  فارسى  شبكه هاى  كه  گفت  مى توان  اين  بر  بنا 
شبكه هاى  كه  چند  هر  است.  ماهواره  از  استفاده  در  مردم  اغلب 
صورت  به  نيز  آشپزى  حتى  و  پورنوگرافى  مد،  موزيك،  فيلم، 

گسترده مورد استفاده قرار مى گيرند. 

دهه  يك  به  حداقل  فارسى  ماهواره اى  شبكه هاى  تاسيس  سابقه 
متحده  اياالت  به  ايران  مخالفان  مهاجرت  موج  مى گردد.  باز  قبل 
به  را  ايرانيان  تجمع  مركز  لوس آنجلس  شهر  انقالب،  ابتداى  در 
كانونى براى فعاليت عليه حكومت تبديل كرد. حضور ايرانيان در 
لوس  آنجلس به قدرى پررنگ بود كه به كنايه «تهرانجلس» خوانده 
مى شد. اين شهر همچنين به دليل مهاجرت تقريبًا تمام خوانندگان 

ايرانى زمان شاه، «پايتخت موسيقى در تبعيد ايران» نام گرفت. 

با گسترش فناورى استفاده از ماهواره در كشورهاى مختلف و 
پس از تاخيرى چند ساله، اولين شبكه ماهواره اى فارسى مخالف 
تدريج،  به  كرد.  كار  به  آغاز   NITV نام  با  انقالب  از  بعد  ايران 
افزايش تعداد ديش هاى ماهواره در تهران و شهرستان ها رقابتى 
پرسرعت را ميان ايرانيان مخالف ايران حال حاضر براى تاسيس 

شبكه هاى ماهواره اى به راه انداخت. 

در اين ميان، تاسيس شبكه IranTV كه نخستين شبكه ماهواره اى 
ميان  خصمانه  جنجالى  بود،  موسيقى  عمدتًا  و  سياسى  غير 
مدير  اپوزيسيون،  سياسى  فعاالن  اغلب  كرد.  ايجاد  اپوزيسيون 
اين شبكه را «عامل جمهورى اسالمى» مى دانستند كه مى كوشد با 
پخش فيلم و موسيقى كه عاليق اصلى مردم هستند، ميزان نفوذ 
اسالمى  جمهورى  به  دشنام  شامل  عمدتا ً  كه  سياسى  شبكه هاى 
بود را كم كند. راهى كه شبكه IranTV آغاز كرد نهايتًا به آن 
جا رسيد كه اكنون حدود 15 شبكه تفريحى ( كامال غير سياسى) 

فارسى به صورت 24 ساعته فعاليت مى كند. 

شبكه PMC كه از دبى موسيقى پخش مى كند پربيننده ترين شبكه 
ماهواره اى فارسى در حال حاضر است. طپش، PBC، جام جم، 
ايران تى وى، ICC، پن، اميد ايران و ديدار از ديگر شبكه هاى اين 
بسيارى  مى شوند.  پخش  لس آنجلس  از  غالبًا  كه  هستند  گروه 
پخش  فيلم  ساعته   24 صورت  به  كه   ICC شبكه  كه  معتقدند 
مى پردازد،  اسالمى  مسائل  به  فقط  كه  «سالم»  شبكه  و  مى كند 
توسط عوامل دولتى ايران هدايت مى شوند. اين اتهام تاييد نشده 
نيز  مى شود  هدايت  آلمان  از  كه  مهاجر  مانند  شبكه اى  به  حتى 

وارد شده است. 

اما راهى كه توسط شبكه كامًال سياسى NITV آغاز شد، راه پر 
دچار  كرات  به  بعدى  سياسى  شبكه هاى  بود.  نشيب ترى  و  فراز 
انشعاب شده و هر كدام، 2 شبكه ضعيف تر را متولد كردند. اين 
شبكه هاى ماهواره اى غالبًا مكانى براى مجادالت سياسى فعاالن 
حاضر  حال  ايران  نظام  به  تكرارى  دشنام هاى  يا  اپوزيسيون 

هستند. 
برنامه هايى  پخش  باعث  نيز  شبكه ها  اين  مالى  محدوديت هاى 
ضعيف و تكرارى شده است. در واقع هيچ گونه برنامه سازى اى 
در كار نيست. يك فعال سياسى اپوزيسيون در مقابل يك دوربين 
مى نشيند و به مدت يك ساعت درباره عملكرد جمهورى اسالمى 

يا يك موضوع خاص حرف مى زند. 

كه  شد  تاسيس   «Your TV» مانند  شبكه اى  حتى  روند  اين  در 

فردى به نام فرود فوالدوند روزانه حداقل 10 ساعت به صورت 
منفرد در مقابل يك دوربين مى نشست و اظهارنظر مى كرد. اين 
توسط  چيز  همه  نداشت.  صدابردار  يا  فيلمبردار  يك  حتى  شبكه 
برنامه هاى  مى گرفت.  انجام  صحنه  در  كنترل  ريموت  با  نفر  يك 
و  ركيك  دشنام هاى  دليل  به  و  مى شد  پخش  لندن  از  شبكه  اين 
ايران،  روحانيون  و  شيعيان  مقدسات  به  فوالدوند  بى سابقه 
بازتاب هاى بسيارى را در پى داشت. حتى برخى از ناظران نگران 
و  شيعه  ائمه  به  فوالدوند  ركيك  و  صريح  دشنام هاى  كه  بودند 
پيامبر اسالم باعث صدور حكم ارتداد وى از سوى روحانيون و 

ايجاد بحرانى مانند ماجراى سلمان رشدى شود. 

در كاهش  اما نقش مهمى  شد،  تعطيل  اين شبكه نهايتًا  كه  آن  با 
مخاطبان تلويزيون هاى سياسى اپوزيسيون ايفا كرد. 

توانسته اند  مقاطعى  در  البته  اپوزيسيون  سياسى  شبكه هاى 
تاثيرات بزرگى را بر جاى گذاشته و نگرانى شديدى را در ميان 
بروز  مجرد  به  واقع  در  كنند.  ايجاد  حاضر  حال  ايران  مقامات 
به  شبكه ها  اين  بزرگ،  شهرهاى  در  اغتشاش  يا  تجمع  هرگونه 
سرعت كنترل حادثه را در دست گرفته و مردم را براى پيوستن 
به آن تجمع تحريك مى كردند. سرعت اطالع رسانى اين شبكه ها، 
موارد  در  تحريك كننده  ترانه هاى  پخش  و  حوادث  بزرگنمايى 
سرعت  به  خيابانى  كم شمار  تجمع  يك  كه  شد  باعث  متعددى 
شود.  تبديل  وسيع  امنيتى  بحران  يك  به  و  كرده  پيدا  گسترش 
و   1378 تيرماه  در  دانشجويان  و  جوانان  گسترده  تظاهرات 
اغتشاشات سراسرى خرداد 1381 كه حدود 10 روز در بسيارى 
از شهرها ادامه يافت، از جمله نتايج فعاليت اين شبكه ها بود. نظام 
را  ماهواره  با  وسيع  مبارزه اى  دليل  همين  به  حاضر  حال  ايران 
آغاز كرد كه جمع آورى ديش ها، مجازات صاحبان آن ها و نهايتًا 

پخش پارازيت بخشى از اين مبارزه بود. 

و  اثرگذارى  از  اكنون  اپوزيسيون  سياسى  شبكه هاى  كه  آن  با 
قدرت نفوذ سابق برخوردار نيستند، با اين حال بالقوه مى توانند 
در مقاطع بحرانى به جايگاه پيشين خود بازگردند. آن گونه كه 
مى گويد،  ميانه  خبرنگار  به  رسانه  جامعه شناسى  كارشناس  يك 
شبكه هاى  مخاطبان  جدى  كاهش  عامل  اصلى  آلترناتيو  دو 
اپوزيسيون بوده اند. نخست؛ شبكه هاى فارسى خانوادگى، فيلم و 

موسيقى. دوم؛ فعاليت شبكه فارسى صداى آمريكا. 

تلويزيون صداى آمريكا [VOA] يك پديده ويژه است. اين شبكه 
به  متعلق  و  مى شود  پخش  ايران  داخل  مردم  براى  منحصراً  كه 
در  و  خود  برنامه هاى  باالى  كيفيت  دليل  به  آمريكاست،  دولت 
جايگاه  است  توانسته   فارسى  آزاد  خبرى  شبكه  يك  جدى  خالء 
مهمى را به خود اختصاص دهد. دست اندركاران اين شبكه ادعا 
مى كنند كه صداى آمريكا روزانه 10 ميليون مخاطب ثابت دارد. 
حتى اگر آمار فوق را اغراق آميز بدانيم، در اين موضوع كه صداى 
آمريكا به يكى از مهم ترين منابع خبرى طبقه شهرى تبديل شده و 

روزانه ميليون ها نفر را تغذيه مى كند، ترديدى نيست. 

و  قوميتى  مسايل  بشر،  حقوق  بر  شبكه  اين  حد  از  بيش  تمركز 
باعث  اسالمى  جمهورى  عليه  آن  تند  لحن  و  دانشجويى  جنبش 
راديكال  اقشار  ميان  در  آمريكا  صداى  تلويزيون  كه  است  شده 
مثًال دانشجويان معترض جايگاهى ويژه داشته باشد. حسين كه 
دانشجوى مهندسى عمران دانشكده فنى دانشگاه تهران است به 
اخبار  من  همكالسى هاى  تمام  «تقريبًا  مى گويد:  ميانه  خبرنگار 
مى كنند».  پيگيرى   VOA طريق  از  را  دانشجويان  و  دانشگاه ها 
است:  معتقد  نيز  همدان  دانشگاه  دانشجوى  دختر  يك  افسانه، 
«صداى آمريكا اخبار يك طرفه پخش مى كند. مثًال اصالح طلبان را 
همانقدر تخريب مى كند كه اصولگرايان را. اما فعًال تنها تلويزيونى 

است كه مى تواند مورد توجه قرار گيرد». 

شبكه  كه  بوده  عواملى  از  يكى  آمريكا  صداى  جايگاه  احتماًال 
مردم  براى  فارسى  خبرى  شبكه  يك  راه اندازى  به  را  بى بى سى 
رسانه  يك  به   VOA كه  شرايطى  در  است.  كرده  ترغيب  ايران 
بالمنازع در ميان شبكه هاى سياسى ماهواره اى تبديل شده، آغاز 
رقابت  يك  شروع  نقطه  مى تواند   BBC فارسى  تلويزيون  كار  به 
اين  جذابيت  عامل   VOA تند  لحن  باشد.  دو  آن  ميان  نفس گير 
رسانه در ميان اقشار راديكال و لحن منطقى و نسبتًا بى طرفانه 
است.  ميانسال  مرجع  گروه هاى  ميان  در  آن  قوت  نقطه   BBC
سرنوشت نهايى در تحريريه اين دو تلويزيون  و قدرت حرفه اى 

آن ها رقم خواهد خورد. 
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

آتيش زدى به مالت!؟
و  كرديم  حراج  كه  دادن  اطالع  راگز  تونى  شركت  در  برادران 
ارزون ميديم و چه و چه و آتيش زديم به مالمون! گفتم برادر 
باشم!  گفته   ... ها  نيست  تعريفى  سوزش  آتيش  همچى  مالتون 
باز اگه قاشق چنگال ميفروختى، يه چيزى ... فرش آخه سوخته 
ش به چه درد ملت ميخوره؟ گيرم كه ارزون بدى! شما سعى 
ملت  به  درمون  درست  اعالى  آكبند  مرغوب  جنس  همون  كن 
بدى، آتيشش هم نزن. چه كاريه آخه آدم عاقل فرش و آتيش 

ميزنه؟

فتوسنتز و درآمد زايى
نور  با  جماعت  ژورناليست  كه  كردن  كشف  دانشمندان  اخيرا 
تغذيه ميكنند. بعله .. چيه دهنتو يه متر وا ميكنى؟ راست ميگم. 
اخيرا اعالم شده كه زير سطح بيرونى پوست دست اندركاران 
روزنامه و هفته نامه و كال رسانه هاى چاپى، سلول هايى هست 
كه كمك ميكنه روزنامه نگار فتوسنتز كنه. بنابر اين اصال الزم 
يه  آفتاب  زير  ميره  شد  كه  ش  گشنه  كه!  بخوره  چيزى  نيست 
خونه  خرج  نداره  بچه  نداره  زن  ميشه.  سير  ميده،  لم  ساعتى 
نميده. پول ميخواد چيكار؟ شما هم نميخواد بيارى پول آگهى 
تو  جون  نه  پيشت.  باشه  عزيزم.  كه  نداره  تو  و  من  بدى.  تو 

تعارف چيه؟ 

صنف كالهبرداران
هفته قبل تعريف كرديم از اون آقاى كالهبردار، اين هفته چند 
مسئولين  همكارى  با  اصال  شده  قرار  شد.  پيداشون  ديگه  تا 
بشه،  تشكيل  كالهبرداران  و  شيادين  صنف  اتحاديه  ذيربط، 
باشه  كسى  نمونن.  صاحاب  بى  هم  زحمتكش  كالهبرداران  كه 

باالخره به دردشون برسه!

براى  طاليى  دمپايى  جايزه 
سريعترين قاچاق فيلم

... خانوم گفت يه دو كيلو پياز بده، يه كاسه  سالم اسمال آقا 
ماست، با يه نسخه فيلم سنتورى!!

ها حاكى است كه اخيرا همزمان با پخش سنتورى در  شنيده 
پياده روهاى ميدان انقالب به سرعت مافوق نور دى وى دى اين 
فيلم به دست يكى از هموطنان با مسئوليت و كسبه محترم در 
لندن رسيده و از آنجائيكه قانون كپى رايت در كشور انگلستان 
بشدت رعايت ميشود صاحب اين كسبه معروف با گذاشتن 12 
عدد پيت 18 كيلويى روغن نباتى قو در پياده رو اقدام به اكران 
اصلى  خيابان  در  خود  حجره  مقابل   رو  پياده  در  خصوصى 
كه  است  خواهشمند  عزيز  هموطنان  از  لذا  است.  نموده  شهر 
بليط را حداقل از بازار سياه تهيه نفرمايند... يك منتقد سينمايى 
معروف لندنى طى اظهاراتى فرمودند:  آغاجان، من موندم فيلم 
ها اصال واسه چى اكران ميشن؟ وقتى همون روز اول اكران 
سى دى ش هم مياد بيرون و دست به دست ميچرخه و بقالى 
سر كوچه ما هم ميفروشه، چه كاريه اصال فيلمو بيارن سينما 
پخش كنن؟ يه آگهى ميزنن تو روزنامه، به چند نفر قاچاقچى 
يه  نيازمنديم.  امور فرهنگى  در برخى  فعاليت  دار جهت  سابقه 
نسخه از فيلم ميدن دستش، بعدشم يه ماده به جشنواره هاى 
براى  طاليى  دمپايى  جايزه  ميكنن.  اضافه  سينمايى  مختلف 
ناصر  و  تيغى  اسى  آقايان  به  مشتركا  فيلم،  قاچاق  سريعترين 

جوجه! 

جهان از نگاه رسانه ها

سى ان ان و شهروند روزنامه نگار
پس از گاردين و چند 
رسانه ديگر كه بخشى 
به  را  خود  سايت  از 
يا  ها  نوشته  انتشار 
مخاطبان  گزارشهاى 
خود اختصاص دادند، 
نيز  ان  ان  سى  اكنون 
است  برآمده  درصدد 
تا سايت مستقلى را به 

شهروندان روزنامه نگار اختصاص دهد. اصطالح شهروند روزنامه 
نگار در سالهاى اخير در روزنامه نگارى مطرح شده است و مبناى 
آن درهم ريختن رابطه سنتى رسانه- مخاطب و شريك كردن مخاطب 
در توليد رسانه اى است، سايت هايى چون ايندى ميديا در اوايل دهه 

جارى براساس اين رويكرد پديدار شدند.
مشخصه هاى روزنامه نگارى شهروندى را مى توان در: مشاركت 
اديتور  به  مستقيم  دسترسى  مستقل،  هاى  رسانه  توليد،  در  مخاطب 
ويدئو،  يا  صدا  تصويرى،  گزارش  متن،  ارسال  براى  ها  سايت 
هاى  برنامه  انتشار  و  ديگر  هاى  رسانه  در  گزارشها  بازانتشار 

راديويى تلويزيونى شخصى دانست.
انتشار ويدئوها و تصاوير مربوط به اتفاقات روزمره نظير برخورد 
پليس ايران با زنان و دختران در اينترنت نيز كه توسط رسانه هاى 
از  درخشانى  نمونه  گرفت  قرار  استفاده  مورد  نيز  اصلى  جريان 

روزنامه نگارى شهروندى به حساب مى آيد.
تعاملى  هاى  سايت  مشهورترين  و  اولين  از  يكى  نيوز  ماى  اوه 
يك  به  سال  سه  از  كمتر  ظرف  كه  است  نگارى  روزنامه  شهروندى 
سايت بين المللى معتبر با برنامه هاى راديويى و تلويزيونى بدل شده 
كه توجه سرمايه گذاران جهانى از جمله بانك ژاپنى سافت بانك براى 
سرمايه گذارى در آن را به خود جلب كرده است. اين سايت مى گويد 
هم اكنون بيش از ده هزار گزارشگر در سراسر جهان دارد كه برخى 

از آنها روزنامه نگار حرفه اى به حساب مى آيند.
سى ان ان پيش تر بخشى را به عنوان iReporter در سال 2006 به 
كرده  مستقل  را  آن  چهارشنبه  روز  از  ولى  بود  افزوده  خود  سايت 
اين  از  استقبال  و  موفقيت  از  حاكى  ان  ان  سى  ارزيابى  زيرا  است. 
بخش بوده است كه با 100هزار عكس و گزارش ويدئويى در ارتباط 

با رخدادهاى روز مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
نسخه آزمايشى اين سايت جديد كه روز چهارشنبه آغاز به كار كرد 
همان نام ireporter.com را دارد هم اكنون راه اندازى شده است و 

از نظر شكل ظاهرى شبيه يوتيوب يا ديلى موشن است.
اين اولين سايت مستقلى است كه سى ان ان از زمان تاسيس سايت 

اصلى خود در سال 1995 راه اندازى كرده است.
كه  گويد  مى  ان  ان  سى  خبر  بخش  اجرايى  مدير  گرانت  سوزان 
خبر  چيزى  چه  كه   گيرند  مى  تصميم  خود  سايت  اين  مشتركان 

است.

قطار هايي بهتر از هواپيما  
 

گاردين؛ تاخير و تغيير برنامه هاي قطار باعث شده بود مسافران در 
سكوهاي قطار سرگردان شوند و دولت را به خاطر بي كفايتي و عدم 
مديريت سرزنش كنند. اما زماني كه يك خط سريع السير بين مادريد 
و بارسلونا در اواخر اين ماه كشيده شد تمام اين شكايت ها پايان 
يافت. قطار «اوه اي 103» از آن دسته از قطارهايي است كه انگليسي 
ها حسرت داشتن آن را دارند. اين قطار 200 متري مي تواند 404 
مسافر را حمل كند. مسافران مي توانند هنگام سفر خود را با ديدن 
ابرالدو  كنند.  سرگرم  موسيقي  به  دادن  گوش  و  ويدئويي  هاي  فيلم 

كارليو مسوول خطوط راه آهن پرسرعت رنف مي گويد؛ «آينده حمل 
و نقل اسپانيا در دست قطار هاي پرسرعت است. به زودي قطارها 

مهم ترين وسيله حمل و نقل در اسپانيا خواهند شد.»
خوزه لوئيس رودريگس رئيس خطوط راه آهن اسپانيا بيش از 21 
ميليارد يورو را در برنامه يي 15 ساله به سامان دادن به خطوط راه 
آهن اختصاص داده است. اسپانيا در تالش است بتواند تا سال 2020 
خطوط راه آهن خود را به 10 هزار كيلومتر برساند. در اين صورت 
به  خود  خانه  از  مايلي   30 فاصله  در  كشور  اين  مردم  درصد   90
ايستگاه هاي قطار دسترسي خواهند داشت. خط راه آهن بارسلون 
قرار است تا فرانسه هم ادامه يابد تا مردم بتوانند خود را ظرف چهار 
ساعت و نيم به پاريس برسانند. اسپانيا همچنين قصد دارد مادريد 
و ليسبون را از طريق كشيدن خطوط مترو به هم وصل كند. در ماه 
دسامبر خطوط راه آهن مادريد به وايادوليد افتتاح شد و به شدت 
مورد استقبال مسافران قرار گرفت. مسافراني كه از اين خطوط راه 
آهن استفاده كردند بيان داشتند كه امكانات اين قطار فراتر از سطح 

انتظار آنها بوده است.  

  ماهي ها حافظه دارند  
  :AP معموًال گفته مي 
حافظه  ها  ماهي  شود 
ندارند ولي انگار وقت 
اين  در  كه  رسيده  آن 
تجديدنظر  تصور 
«بنتلي»  زيرا  شود 
براي  نقضي  مثال 
بنتلي  است؛  گمان  اين 
ساله  شش  ماهي 
آموخته  كه  است  يي 
به  پاولف  سگ  مانند 

آزمايش هاي شرطي سازي پاسخ و زمان غذا خوردن را تشخيص 
ماهي  اين  ها،  آزمايش  در  ماهه  چهار  يي  وقفه  از  بعد  حتي  بدهد. 
درمي  صدا  به  غذا  هنگام  آزمايش  در  كه  زنگي  شنيدن  با  كماكان 
در  ملي  آكواريوم  جانورشناسان  دهد.  مي  نشان  العمل  عكس  آمد، 
پاولف  آزمايش  گرفتند  تصميم  پيش  مدتي  متحده  اياالت  موث  پلي 
موث  پلي  دانشگاه  از  گي  فيلي  بدهند.دكتر  انجام  ها  ماهي  روي  را 
كه مسوول تمرين كردن با بنتلي بوده است در اين مورد مي گويد؛ 
«ما تمرين با بنتلي را از تابستان شروع كرديم و دريافتيم كه او مي 
تواند به سرعت بياموزد. هنگام خوردن غذا كه مي رسيد ما ضربه 
يي به ديواره ورودي كنار ظرف آب بنتلي مي زديم. بنتلي آموخت كه 
هنگام شنيده شدن صدا غذا خواهد رسيد و اين قانون را به حافظه 
خود سپرد و فهميد كه هر چه بيشتر پس از شنيدن صدا در كناره 
دكتر  كرد.»  خواهد  دريافت  بيشتري  غذاي  بماند  منتظر  آبش  مخزن 
بي  و  خونسرد  حيوانات  ها  ماهي  تصور  افزود؛ «برخالف  گي  فيلي 
دركي نيستند و واقعيت اين است كه ما چيز زيادي در مورد ماهي 
ها نمي دانيم. مثًال همين موضوع حافظه كه بنتلي مثال نقضي خوب 

براي آن است.»  

دزديدن اتومبيل بي بنزين  
 

گلف نيوز؛ سارقاني كه اتومبيل اسپورت آخرين مدل شهردار مانيل 
از  بتوانند  اينكه  از  پيش  حتي  بداقبالي  كمال  در  بردند،  سرقت  به  را 

صحنه جرم دور شوند، دريافتند 
اتومبيل بنزين ندارد، سه سارق 
اسلحه  تهديد  با  شب  نيمه  فوق 
شهر،  سابق  شهردار  راننده 
پياده  اتومبيل  از  را  كيوزن 
بعدي  خيابان  در  و  كردند 
اتومبيل  بنزين  شدند  متوجه 
شدن  خاموش  با  شده.  تمام 

اتومبيل سارقان آن را در گوشه يي تاريك از خيابان در ميان زباله 
ها و نخاله هاي ساختماني رها كردند و احتماًال از فرط عجله، اسلحه، 
يك كيف پول (كه حاوي كارت شناسايي يكي از آنها بود) و يك كيف 
دستي را درون ماشين جا گذاشتند. پليس از روي كارت شناسايي 
يكي از آنها را دستگير كرد و از طريق او توانست بقيه سارقان را نيز 
توقيف كند. اين سرقت در حالي اتفاق افتاده بود كه راننده به دليل 
تمام شدن بنزين قصد داشت اتومبيل را كنار خيابان پارك و با ظرفي 
به پمپ بنزين مراجعه كند. سارقان بداقبال داستان درست در همين 

زمان سر رسيدند.  
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ناخنك
ناخنك به كاغذ

هر  به  تا  كرده اند  جزم  را  خود  عزم  ناخنك،  قسم خورده  دشمنان  گويا 
طريق ممكن كركره ناخنك را پايين بكشند. حتمًا تعجب مي كنيد چرا امروز 

بي مقدمه سراغ مطلب اصلي رفته ام.
رفته ام كه رفته ام. به احد الناسي ربط ندارد. بهتر است شما هم كه از اعوان 
صاحب  عصبانيت  مواقع  در  او،  توجه  مورد  و  هستيد  ناخنك  انصار  و 

ناخنك به او نزديك نشويد، خطر دارد! 
در چنين اوضاعي حتمًا تابلو خطر را پيش چشم خود مجسم كنيد!  باور 

كنيد هم به نفع شماست و هم به نفع من كه وارث ناخنك باشم.
ناخنك  نام  به  زهرماري  برج  روبروي  امروز  و  مي كنيد  خطر  كه  حاال 
از  كمتر  آنان  تعداد  كه  ناخنك  بدخواهان  بدانيد،  است  بهتر  مي نشينيد، 
طرفداران آن نيست، ممكن است خوابي را كه براي ناخنك ديده اند،  براي 

شما هم ببينند. 
همه تيرهاي در تركش بدخواهان به سوي ناخنك پرتاب شد تا آن را به 
تعطيلي بكشانند، اما به كوري چشم حسود و با همت ناخنك اين اتفاق تا 
به حال نيفتاده است. حاال كه تمام راه هاي آنان را به بن بست كشانده ايم 
از آخرين حربه خود كه در عرصه مطبوعات كاغذ ناميده مي شود، كمك 
گرفته اند تا سنگ آخر را پرتاب كنند. به زعم خودشان اگر نتوانستند در 

ناخنك را تخته كنند،  الاقل يكي از شيشه هاي آن را ترك بيندازند!
حد  به  كاغذ  غيرضروري،  كارهاي  براي  باشيد،  كرده  توجه  اگر  امروزه 
نماينده  كه  ناخنك  ضروري  كار  براي  است، اما  موجود  پاش  و  ريخت  

شماست، (اگر قبول داشته باشيد) يك ورق آن هم حكم كيميا را دارد.
كه  نديده ايم  ما  يعني  نمي تركد،  وجه  هيچ  به  كه  حسود  چشم  كوري  به 
بتركد! كاغذ در دسترس همه به خصوص از ما بهتران قرار دارد. براي 

همين است كه در و ديوار شهر را كاغذديواري گرفته اند! 
خدا را شكر به لطف آنان كه مي دانيد، مشكل آلودگي كاغذ هم حل شده 
است. ديگر بز هاي كاغذ نشخواركن مجبور نيستند براي نشخوار يك لقمه 
ناقابل كاغذ، كلي آت و آشغال ميكروب دار و ويروس دار را، به هم بريزند! 
چرا كه به راحتي كاغذهاي استرليزه در دسترس آنها قرار داده شده تا 
ما  و  خود  نكرده  خداي  تا  كنند،  تناول  آلوده  كاغذهاي  از  نباشند  مجبور 
را بيمار كنند! با اين كار هم بزها دلي از عزا درمي آورند و هم ما شير و 
باشيد  كرده  دقت  اگر  دلبازان  و  دست  لطف  به  نمي خوريم.  آلوده  ماست 
مي شود.  يافت  وفور  به  بازار  در  باال  قيمت  با  استرليزه  پاكتي  شيرهاي 
عوضش  ندارد،  عيبي  باالست.  شيرها  اين گونه  قيمت  مي گوييد  حتمًا 

كاغذهاي آنها خارجي است!
با  را  مذاكراتي  كاغذ  كمبود  مشكل  رفع  براي  اخيراً  ناخنك،  صاحب 
ريش سفيد بزها انجام داده است تا مازاد كاغذ مصرفي آنها را ابتياع كند. 

اگر موفق شويم، تحولي در عرصه مطبوعات رخ خواهد داد!
طبق اخبار واصله دستشويي ها هم به طور مرتب كاغذ مورد مصرف خود 
را دريافت مي كنند. صاحبان آنان از اين نظر مشكلي ندارند. اين موضوع 
و  مي شود  خصوصي  و  نيمه خصوصي  عمومي،  دستشويي هاي  شامل 
ما  مذاكره  مي كنند.  دريافت  را  موردنياز  كاغذ  خود  سهم  اندازه  به  همه 
با آنان براي خريد مازاد كاغذ اين دستشويي ها به جايي نرسيد. اتحاديه 
آشغال سازها هم طبق روال هميشه انواع و اقسام كاغذ خارجي و ايراني 
خود را بدون وقفه دريافت مي كنند. حتمًا شما هم با اين آشغال سازان در 
خيابان ها برخورد كرده ايد. وقتي از مقابل آنان عبور مي كنيد، به همه جاي 
آدم كاغذ مي چسبانند، اضافه هايش هم روي زمين ولو مي شود. پخش و 
پال شدن اين كاغذهاي گران و حياتي روي زمين باعث خنده آنان و گريه 

خونين ما مي شود. 
مذاكرات ما با اين گروه هم در مرحله اول متوقف شد، چون عشق آنان 
هدردادن كاغذ است و با اين كار به لذت خاصي مي رسند. بنابراين حاضر 
هم  دست  به  دست  همه  گويا  كنند!  عوض  چيزي  با  را  لذت  اين  نيستند 
داده اند تا پرچم ناخنك را پايين بكشند، اما ما دو دستي كه نه، بلكه هزار 
دستي يا بيشتر آن را چسبيده ايم و نمي گذاريم حتي يك سانتي متر آن را 

جابه جا كنند.
متأسفانه يا خوشبختانه آنان هم كه وعده مي دهند تا سهميه كاغذ ما را 
پيدا  را  پينوكيو  حكم  ما  براي  داده اند،  فردا  و  امروز  وعده  بس  از  بدهند، 
كرده اند. صاحب و وارث ناخنك از آنان مي خواهد اگر سهميه ناچيز كاغذ 
ما (اگر جلو بچه بگذاريد قهر مي كند) را به ما نمي دهند، الاقل كاري كنند تا 

از بازار آزاد بتوانيم آن را تهيه كنيم! 
و  بسته اند  ناخنك  تعطيلي  به  كمر  همه  كه  موجود  شرايط  به  توجه  با 
خود  جدي  مذاكرات  گرفته ايم  تصميم  است،  كاغذ  هم  آنان  حربه  آخرين 
را با ريش سفيد بزها به نتيجه برسانيم و مازاد كاغذ آنها را با علفي كه 
نشد،  ميسر  امر  اين  هم  اگر  آوريم.  دست  به  بيايد!  شيرين  بزي  دهن  به 
است  ممكن  كار  اين  مي كنيم!  چاپ  سيگار  پاكت  روي  را  خود  روزنامه 
از  روزنامه  شدن  چاپ  ندارد،  عيبي  اما  ببرد،  باال  را  ما  سيگار  مصرف 

سالمتي ما مهم تر است. 
پس آنان كه چشم ديدن ناخنك را ندارند، بي خودي به شكم پت و پهن خود 

صابون تعطيلي ناخنك را نمالند! آموزش و تعمير كامپيوتر در محل 07908898896

تفاله هاي قهوه مشكل هواپيما  
 

پرواز  از  استراليا  هواپيمايي  خطوط  هاي  خلبان  از  يكي  AP؛ 
 747 بوئينگ  هواپيماي  ظرفشويي  سينك  زيرا  كرد  خودداري 
اش را تفاله قهوه مسدود كرده بود. روزنامه سان هرالد چاپ 
استراليا نوشت كه اين هواپيما در فرودگاهي در سيدني نشسته 
و خلبان آن از پرواز خودداري كرده است. چند هفته پيش يك 
بوئينگ 747 كه عازم بانكوك بود به دليل ايراد در تاسيسات آب 
موفق  خلبان  و  شد  الكتريسيته  جريان  قطع  دچار  كشي  لوله  و 
شد در نهايت با كمك برق اضطراري هواپيما را فرود بياورد. 
قوانين  گرفتند  تصميم  هواپيمايي  مقامات  اختالل  اين  نتيجه  در 
سفت و سخت تري را در مورد مسائلي از اين دست و خصوصًا 
كانتاس  سخنگوي  كنند.  وضع  آب  با  مرتبط  تاسيساتي  مسائل 
كه سفر اخير در آن كنسل شده بود، اعالم كرد؛ «حتي اگر الزم 
باشد ما حاضريم يك اخطار بين المللي در مورد تفاله هاي قهوه 

صادر كنيم تا جلوي حوادثي از اين درست را بگيريم.»  
راننده آمبوالنس خونسرد  

نوع دوستي در حيوانات  
  

:ABC نگهبانان حيات وحش 
طوطي  ملبورن  شرق  در 
طوطي  كه  يافتند  را  زخمي 
مراقبت  او  از  ديگر  هاي 
داشتند.  نگهش  زنده  و  كرده 
تله  در  پايش  كه  طوطي  اين 
در  سپس  و  ديده  آسيب  يي 
كرده  گير  درختي  صمغ 
بود، به مدت دو هفته توسط 

دوستانش پرستاري شد.
يكي از نگهبانان در اين مورد 
مي گويد؛ «واقعًا حيرت انگيز 
است كه چگونه ساير طوطي 
ها به اين طوطي غذا دادند و 

در كنارش ماندند تا زنده بماند.» طوطي زخمي به رغم ضعيف 
شدن، رو به بهبود است. يكي از اين نگهبانان حيات وحش، به 
صورت تصادفي شيء سفيدي را ديد كه روي درختي بي حركت 
او  سمت  به  پرندگان  بسيار  آمد  و  رفت  متوجه  سپس  و  مانده 
شد. با نزديك شدن به درخت او دريافت شيء سفيد يك طوطي 
زخمي است كه به صمغ درخت چسبيده و ساير طوطي ها در 

حال غذا دادن به او هستند.  

 راي گيري براي ويراني  
 

خواهند  اعالم  سانفرانسيسكو  مردم  گيري،  راي  يك  طي   AP:  
كرد كه مايلند به جاي زندان آلكاتراس يك مركز صلح جهاني 
ساخته شود يا خير. اين پيشنهاد از طرف رئيس سازمان صلح 
جهاني مطرح شده است. وي بر اين باور است كه اين امر مي 
تواند انرژي نهفته در منطقه را آزاد كند و سطح روحيه جمعي 
را افزايش دهد. حاميان اين پروژه مايلند با خراب كردن زندان 
آلكاتراس كه ساالنه هزاران توريست را به خود جذب مي كند، 
آميز  صلح  مقاصد  براي  كنفرانسي  سالن  و  درماني  مركز  يك 
اين  به  معطوف  بسياري  بدبينانه  هاي  كنند.نگاه  آن  جايگزين 
پروژه شده است. آلكاتراس دومين مكان پردرآمد توريستي در 
سانفرانسيسكو است كه ساالنه 4/1 ميليون توريست را به خود 

جذب مي كند.  

سيگارهاي كوچك براي مبارزه 
با ممنوعيت دخانيات  

  
كرده  توليد  كوچكي  سيگارهاي  موريس»  «فيليپ  كمپاني   AP:
است تا به ممنوعيت استعمال مواد مخدر غلبه كند. اين سيگارهاي 
 2/7 سيگارها)  معمول  (طول  متر  سانتي   5/8 جاي  به  فشرده، 
سانتي متر طول دارد، اما به لحاظ مواد تشكيل دهنده تفاوتي با 

پيشين  سيگارهاي 
نوع  اين  ندارد. 
براي  سيگار 
طراحي  كاركناني 
بابت  كه  است  شده 
هاي  ممنوعيت 
از  ناچارند  جديد 
خارج  ساختمان 
سيگار  تا  شوند 

فروش  به  تركيه  در  آزمايشي  صورت  به  سيگارها  اين  بكشند. 
خواهند رسيد اما كمپاني بر اين باور است كه با اجرايي شدن 
اين  كشور،   50 از  بيش  در  دخانيات  استعمال  ممنوعيت  قانون 

سيگارها در سرتاسر دنيا مشتري پيدا خواهند كرد.  

روبات هاي بنزين زن  
بنزين  پمپ  كاركنان  به  بودند  مجبور  گذشته  در  كه  رانندگاني 
براي پر كردن باك خودروهايشان التماس كنند ديگر مي توانند 
بدون دادن انعام در داخل خودروهاي خود بنشينند و منتظر پر 
شدند  موفق  هلندي  محققان  شوند.  هايشان  ماشين  باك  شدن 
به  نياز  بدون  حسگر  چندين  داشتن  با  كه  كنند  اختراع  روباتي 
حضور فيزيكي انسان باك بنزين خودروها را پر كند. اين روبات 
ها با دقت در باك ماشين ها را باز مي كنند، كالهك سر باك را 
مي چرخانند و سپس نازل بنزين را از سر ماشين برمي دارند 
و به اندازه مورد نياز بنزين را به داخل باك خودرو مي ريزند 
و بعد هم در آن را مي بندند. سازنده اين روبات به خبرنگاران 
گفت؛ «اين روبات به رانندگان خودرو كمك مي كند تا ديگر دست 
است  قرار  روبات  نشود.»اين  آلوده  زدن  بنزين  هنگام  در  شان 
به زودي در تمام پمپ بنزين هاي هلند نصب شود. تمام ماشين 
هايي كه نيازي به باز كردن در باك آنها با كليد نيست مي توانند 
از اين روبات براي پر كردن باك بنزين خود استفاده كنند. از 
اين روبات تا كنون استقبال خوبي شده است و به نظر مي رسد 

بتواند كار خود را با موفقيت آغاز كند.  

موميايى 900 ساله را دزديدند 
  

  يك موميايى تاريخى به ارزش ميليونها دالر از موزه مركز «بوينس 
آيرس» در قلب آرژانتين دزديده شد. 

  

يك موميايى تاريخى به ارزش ميليونها دالر از موزه مركز «بوينس 
آيرس» در قلب آرژانتين دزديده شد. 

موميايى 900 ساله كوچكى كه از قديمى ترين نمونه ها در جهان به 
شمار مى رود به طرز اسرارآميز از موزه «بوينس آيرس» دزديده 
شد. به گفته كارشناسان، موميايى پسر دو ساله كه 1978 ميالدى 

در ايالت «مالك» كشف شده است فقط 35 سانتى متر بلندا دارد.
هفته پيش اين موميايى ارزشمند از موزه مركزى اين كشور دزديده 

شده و پليس را براى دستگيرى مجرم يا مجرمان به تكاپو انداخت.
رييس موزه مورد نظر اعالم كرد جايزه كالنى براى يافتن موميايى 
ارزشمند در نظر گرفته است. همچنين به تازگى نقاشى هاى «پاپلو 

پيكاسو» به ارزش ميليون ها دالر از يك نمايشگاه هنرى دزديده 
شد.گزارش ايسكانيوز مى افزايد، دو تابلوى رنگ روغن به نام هاى 
«سر اسب» و «تنگ بلور و ميوه چين» از شاهكارهاى اين هنرمند به 

شمار مى رود.  
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گفت و گو با بهترين 
بازيگر مرد جشنواره 

فيلم برلين  
 

من ناجي ام كريًم «آواز گنجشك ها» 

 www.cinemaema.com  امير قادري 

در  ها»  گنجشك  «آواز  تماشاي  از  بعد  روز  چند 
بيست و ششمين جشنواره بين المللي فيلم فجر و 
كسب جايزه غافلگيركننده خرس نقره يي جشنواره 
برلين براي بهترين بازيگر مرد، مصاحبت با رضا 
ناجي در اين يك شب اقامت اش در تهران، مثل يك 
تصويري   - صوتي  نسخه  بايد  طبعًا  است.  هديه 
اين گفت و گو را مي شنيديد و مي ديديد كه اين 
جوري و روي كاغذ، بخش مهم «اجرا»ي ناجي از 
دست مي رود. با اين وجود و در اين فرصت كم، 
همين اش هم غنيمت است. در انجام اين گفت و گو 
ندا ميري همراهم بود و محمد تاجيك، كه اگر كمك 
او نبود، گفت و گوي ما در اين فرصت محدود به 

سرانجام نمي رسيد.
آقا خسته نباشيد. ما ديگر برويم. خداحافظ شما.

با  كه  آمديم  راه  همه  اين  ما  ناجي؟  آقاي  -كجا 
شما گفت و گو كنيم...
جداً؟ ا... پس بفرماييد. 

-كجا بنشينيد براي گفت و گو راحت تريد؟
هر جا كه شما راحت تريد. ما روي خاك هم مي 

توانيم بنشينيم. 
كه  است  درست  اين  راستي،  كنم.  مي  -خواهش 

دنبال  خواست؟  نمي  فيلم  اين  در  بازي  براي  را  شما  اول  از  مجيدي 
بازيگر ديگري مي گشت؟

آقاي مجيدي مي خواست از چهره من براي اين فيلم استفاده نكند، كه 
تكراري نشود. فقط بهم گفت كانديداي بازي در اين نقش هستي. داشتم 
فيلم «باد در علفزار مي پيچد» را بازي مي كردم كه از تبريز خبر دادند 
گروه آقاي مجيدي آمده اند اين جا و دنبال بازيگر مي گردند. گفتم ان 
افتخار  مجيدي،  آقاي  افتخار  بسازند.  خوبي  فيلم  باشند.  موفق  شاءاهللا 

ماست. 
-ولي يك كم ناراحت شديد كه مجيدي دنبال بازيگر ديگري رفت...

سنم  من  بيفتد.  اتفاق  اين  داشتم  دوست  اصال  تخت.  تان  خيال  بابا.  نه 
باالست. به درد هر نقشي نمي خورم. شصت و پنج سالم است. 

-اصًال به تان نمي خورد. 
آره. همه مي گويند. آقاي مجيدي نگران بود كه از لحاظ فيزيكي كشش 
بازي در اين نقش را نداشته باشم. بهم گفت دنبال بازيگر 45-40 سال 
هاي  خيابان  در  يا  بدوم  شترمرغ  دنبال  نتوانم  ترسيد  مي  گردم.  مي 

شلوغ تهران و توي گرماي تابستان، موتورسواري كنم. 
مي  خودتان  فيلم  انگار  را  مجيدي  مجيد  فيلم  كه  شده  چي  -حاال 

دانيد؟
من عاشق فيلم مجيدي ام، يك؛ بعد هم اينكه مجيدي من را پيدا كرد. من 
يك بازيگر گمنام بومي بودم. اين مجيدي بود كه بهم پر و بال داد. توي 
برلين هم يك مصاحبه كرد؛ من پهلويش بودم ديگر، گفت؛ ناجي براي 
من يك گنج است. هر چقدر اين زمين را مي كنم، باز از ناجي سير نمي 
شوم. من را مي گويي، گريه ام گرفت. قبل از فيلمبرداري آواز گنجشك 
ها؛ آقاي مجيدي 9 ماه گشت، نزديك سه هزار نفر را تست زد. يكي از 
بچه هاي اكيپ مي گفت دنبال بازيگري مي گشتيم كه بازي رضا ناجي 
را داشته باشد، اما چهره اش فرق كند. خالصه يك روز آقاي مجيدي 

گفت ناجي بيا. گفتم باشد. رفتيم لوكيشن شترمرغ ها...
-شايد مجيدي هم ته دلش مي خواسته دوباره با خودتان كار كند...

شايد. ازم پرسيد شترمرغ ديده يي؟ گفتم از نزديك نه. توي فيلم ديده 
ام. بعد يك مدتي با كارگرهاي آنجا كار كردم. كًال بيوگرافي شترمرغ را 
آوردم توي دستم. گفتم مي خواهم بروم بين اينها. گفتند؛ نمي ترسي؟ 
گفتم؛ نه. رفتم به شترمرغ ها آب دادم. ازم فيلمبرداري كردند، بعد ظاهر 

نگاه كردند و گفتند؛ آها. خود جنسه. باهام قرارداد بستند. 
-مجيدي داستان فيلم را چطوري براي تان تعريف كرد؟ 

اگر كل داستان را براي تان تعريف كنم كه شما مي نويسيد مردم مي 
خوانند ديگر نمي روند فيلم ما را ببينند. 

-حاال آخرش را تعريف نكنيد. 
كريم، كارگر مزرعه پرورش شترمرغ است. اين سه تا بچه دارد. دو تا 
دختر و يك پسر. عاشق زندگي اش است. عاشق زن و بچه اش است. 
يكي از اين شترمرغ ها از دستش فرار مي كند. هر چه مي گردد پيدايش 
نمي كند. از كار اخراج اش مي كنند. سمعك بچه اش هم افتاده آب انبار، 
خراب شده است. هر جا مي رود مي گويند بايد يك سمعك ديگر بخرد. 

از اين جاي داستان گذارش به تهران مي افتد. مجيدي تا همين جا برايم 
تعريف كرد. 

-خودتان براي مان مي گوييد كريم چطور آدمي بود؟
مگر خودتان فيلم را نديده ايد؟ 

-چرا. ولي مي خواهيم از زبان شما بشنويم. 
خب، كريم در واقع دو تا شخصيت دارد. چهره اولش يك آدم مهربان 
آيد  مي  اش  قبل  كند.  مي  تقسيم  هايش  همسايه  با  دارد  چي  هر  است. 
به مش رمضان مي گويد؛ مش رمضان، من اخراج شدم. مش رمضان 

جوابش را نمي دهد. 
عوض اش مي گويد بيا يك چاي بخور. يك دانه تخم شترمرغ را هم كه 

سهم اش بوده، مي دهد به كريم. 
كريم هم عوض اينكه خودش و بچه هاش آن را بخورند، املت درست 
مي  وقتي  ولي  آدم  همين  خورد.  مي  هايش  همسايه  همه  با  و  كند  مي 
دروغگوي  هاي  آدم  با  تهران،  آيد 
يكي  مثًال  شود.  مي  آشنا  شارالتان 
به  شود،  مي  سوار  موتورش  پشت 
مشهد  كه  گويد  مي  تلفن  پشت  دروغ 
مي  را  چيزها  اين  كريم  خب،  است. 
خوبي  آن  و  محبت  آن  كم  كم  شنود. 

و پاكي از كريم مي رود.
وقتي  حتي  كه  رسد  مي  جايي  به 
همسايه  به  را  خانه  در  يك  همسرش 
برمي  را  آن  رود  مي  بخشد،  مي  اش 
همان  كه  كريم  اين  بابا.  اي  گرداند. 

كريم نيست.
آن وقت مي بيني كه وقتي كريم عوض 
مي  عوض  هم  فيلم  فضاي  شود،  مي 

شود.
رو به سياهي مي رود. آن سبز قشنگ 
اول فيلم، با همان كريم اولي، تمام مي 
كريم  پاي  وقتي  وجود،  اين  با  شود. 
مي  ها  همسايه  همان  باز  شكند،  مي 

آيند سراغش. كمك اش مي كنند...
-اينجا وقتي كريم با پاي شكسته مي 

نشيند و از الي در، بيرون را نگاه مي كند، چي مي بيند؟ 
اين  چرا  بودم؟  كي  بودم؟  كاره  چي  من  كند.  مي  فكر  دارد  كريم  آها... 
معرفت  و  اخالق  و  ادب  كم  كم  ها،  همسايه  كمك  از  بعد  شدم؟  جوري 
كريم مي آيد سر جاش. باز اين جاي فيلم دوباره لوكيشن ها سبز مي 

شوند. كريم چنين شخصيتي است...
-يك جاي داستان هم مي خواهد يخچال را بدزدد، بعد در شهر...

گردد  مي  چه  هر  بدزدد.  را  يخچال  خواهد  نمي  كريم  نكنيد.  اشتباه  نه. 
صاحب اش را پيدا نمي كند. هي دنبال آشنا مي گردد...

-چقدر كريم را دوست داريد. ازش دفاع مي كنيد...
نبودم،  ناجي  رضا  كه  فيلم  سر  ام.  كرده  زندگي  او  قالب  در  من  خب، 
هاي  بچه  مثل  گذارد،  مي  جا  به  خودش  از  چه  هر  هنرمند  بودم.  كريم 
خودش مي داند. خالصه ما توي فيلم دو تا كريم داريم. بيرون شهر و 

داخل شهر.
-بازي در كجاي فيلم براي تان لذت بخش تر بود؟

همه جاش. 
-كريم اولي را بيشتر دوست نداشتيد؟

نه، من كريم دومي را هم دوست داشتم. وقتي پاش مي شكند، به خودش 
مي آيد. در را باز مي كند و پرنده رها مي شود. ( ناجي اينجا كمي مكث 
مي كند و مي رود در نقش كريم ) ناگهان در مي زنند؛ - كيه؟ - منم. 
مش رمضون. - چي شده؟ - من خوبم. پام شكسته نمي تونم بيام در 
من،  جا  اين  شده.  پيدا  شترمرغ گمشده  خبر خوش.  يك  باز كنم. -  رو 
يعني نه من؛ كريم، به فكر فرو مي روم. اگر خوب به قيافه ام توي فيلم 
نگاه كنيد، اينجا يك تغيير حالت مي دهم. بعد با همان تغيير چهره نگاه 
مي كنم به گچ پايم كه از قبل دخترم، يعني دختر كريم، نقاشي آن درخت 

را رويش كشيده است.
سكانس آخر هم مي آيم و شترمرغ گمشده را مي بينم و لذت مي برم. 
بعد رقص شترمرغ را مي بينم و آه... ناگهان پايان فيلم... چه خوب بود. 

با اينها زندگي مي كردم. 
كجاها  كرد.  مي  تان  راهنمايي  بيشتر  مجيدي  مسير،  اين  -كجاهاي 

خودتان در مسير بوديد؟
كًال من با راهنمايي هاي مجيدي كار مي كردم. اگر غير اين باشد، لذت 
نمي برم. آن بازي كيف مي دهد كه كارگردان بهم بگويد چه مي خواهد. 
كه  است  چيزي  مهم  خورد.  نمي  درد  به  خواهم  مي  من  كه  چيزي  آن 
كارگردان ازم مي خواهد تا آن را ايفا كنم. وقتي هم كه خودم پيشنهاد 
مي كردم فالن كار را بكنم، جاهايي كه به نظرم خالي مي آمد، مجيدي 
فكر مي كرد و اگر قبول داشت، اجازه مي داد آن كار را بكنم. مثًال ترانه 
يي كه وقتي ماهي ها مي ريزند زمين، براي بچه ها مي خوانم، پيشنهاد 

خودم بود...
-براي ما هم مي خوانيدش؟

( با آواز ) پرپر اولوب گولعر يميز / آغلير سرگوزلعريميز ( 2 بار )
يادما هردن توشور / اوگعچن گونلعريميز ( 2 بار )

ياالن دنيا ياالن دنيا / عجب اولدون يامان دنيا يامان دنيا ( 2 بار )

-اين ها يعني چي؟
پرپر شده گل هاي ما / گريه مي كند چشم هاي ما

به يادم مي آيد / آن روزهاي گذشته مان
دروغ دنيا دروغ دنيا / عجب شده بد دنيا بد دنيا

آقاي مجيدي گفت يك آهنگ آذري مي خواهم كه به اين صحنه بيايد. من 
هم بچه ها را ديده بودم كه زحمت كشيده اند. دست هايشان تاول زده 
است. ماهي ها از دست شان رفته و حال شان گرفته شده. حاال من بايد 
تلويزيون  در  را  ترانه  اين  بدهد.  بهشان  حالي  كه  بخوانم  شعري  اينجا 

برلين هم ازم خواستند. براي شان اجرا كردم. خدا شاهد است. 
-راستي برلين چه خبر بود؟

همه  زدند.  دست  مان  براي  دقيقه  ده  حدود  كردند.  مان  تشويق  خيلي 
عكس  من  با  آمد  ساله،  پنج  و  هفتاد  خانم  يك  گرفتند.  مي  مان  تحويل 
گرفت و گفت در سي سال گذشته،چنين فيلمي نديده است. در خيابان ما 
را مي شناختند. بهمان تبريك مي گفتند. «آواز گنجشك ها» را كه ديده 
داورهاي  از  يكي  حتي  بودند.  شده  شاد  بودند.  شده  حال  سر  بودند، 

جشنواره آمد و گفت؛ بابا شما هم ما را خندانديد و هم گريانديد. 
-اين قضيه اش چه بود؟ خودتان مي دانستيد كه توي فيلم خيلي از 

واكنش هاي تان خنده دار است؟
صد درصد.

-يعني آگاهانه بود؟ مثًال آن جايي كه به آق اسداهللا...
آق اسداهللا نه، مش رمضان.

-آها مش رمضان. مي گوييد؛ مش رمضان من پام شكسته نمي تونم 
بيام دم در... خيلي دل ام برا ت تنگ شده. 

آره. خوب يادم هست.
-خب، اين يك ديالوگ معمولي است. چرا حاال به نظر من تماشاگر اين 

قدر شيرين و بامزه مي آيد؟
«مش  ببين؛  بگويم.  چطور  كه  است  مهم  است.  گويش  نوع  خاطر  به 
رمضان، من پام شكسته....» ( از خنده داريم ريسه مي رويم ) مي بينيد؟ 

موثر است. 
-خودتان موقع تماشاي فيلم از كجا بيشتر خنده تان مي گيرد؟

آن ماجراي سمعك و جايي كه دنبال بچه اش مي دود. ( كل صحنه را 
يك بار ديگر اجرا مي كند )

گفتم كه من در قالب نقش فرو مي روم. من ديگر رضا ناجي نيستم. توي 
همه فيلم هايم اين طوري ام. 

-مثًال خياط «باد در علفزار مي پيچد»...
من  كند  باور  بايد  تماشاگر  كردم؟  مي  خياطي  خوب  چه  ديدي  ديدي؟ 
يك خياطم. نه كه قيچي را اين طوري دستم بگيرم و... اگر بازيگر نقش 
را خواند و با بازيگر زندگي كرد، آن وقت مردم هم باورشان مي شود. 

-در برلين فيلم هاي ديگري هم ديديد؟
اسم هاي شان انگليسي بود، يادم نيست. يك فيلم برزيلي بود كه جايزه 
گرفت. فيلم چرتي بود. جايزه نقدي بهش دادند. دو تا فيلم امريكايي هم 

ديديم. توي يكيش دني...
-دنيل دي لوئيس...

بله. 
-مي دانيد اين آقا احتماالً اسكار امسال را مي برد و شما در حضور او 

بوده كه خرس نقره يي بهترين بازيگر را برديد؟ 
خب بله. ولي توي آن يكي فيلم، خانمي بازي مي كرد كه به نظرم چاپلين 
زمان بود. جايزه بهترين بازيگر زن را گرفت كه حق اش بود. اين قدر 

خوشگل چهره اش را عوض مي كرد... خيلي خوشم آمد.
بهترين  يي  نقره  خرس  بتوانيد  كه  كرديد  مي  فكر  خودتان  -حاال 

بازيگر را بگيريد؟
آقاي  كردم،  مي  بازي  كه  پالني  هر  فيلمبرداري،  سر  ولي  نه.  اش  قبل 
مجيدي مي آمد جلو و مي گفت؛ «ناجي به خدا نتيجه اش را مي بيني.» 

فيلمنامه خوب فيلم هم به من كمك مي كرد.
ديگر  يكي  و  شده  پاره  تان  پيراهن  كه  هست  فيلم  توي  يي  -صحنه 
بهتان مي دهند كه بپوشيد. يادتان هست؟ بعد پوشيدن پيراهن تازه 

چه نگاه خوب و به اندازه يي به آينه داريد...
تمام اش را دو برداشته گرفتيم. همان برداشت اول هم خوب بود. ولي 
ديگر  بار  يك  را  صحنه  كل  است. ( ناجي  دوم  برداشت  بينيد  مي  اينكه 
بازي مي كند از چند دقيقه قبل تا وقتي در آينه به خودش نگاه مي كند). 
وارد  كارش  به  هم  مجيدي  آقاي  كمتر.  نه  بيشتر،  نه  ديگر.  است  همين 
بار  دو  خواهد.  مي  بازيگر  از  صحنه  اندازه  به  ندارد.  زياد  و  كم  است. 
سر صحنه با موتور خوردم زمين. ولي اصًال نه خسته مي شدم و نه 

ناراحت بودم. چرا؟ چون كارگردان از من راضي بود. 
-درست مثل ما كه موقع تماشاي فيلم، نه خسته شديم. نه حوصله 

مان سر رفت...
خيلي ها به من همين را گفتند. گفتند فيلم را ديديم و اصًال به نظرمان 

خسته كننده نبود. به نظرمان خيلي كوتاه آمد.
-اينكه براي تان آن طور دماغي كار گذاشته بودند و زشت تان كرده 

بودند، اذيت تان نمي كرد؟
نه. چرا ناراحت شوم؟ تصميم كارگردان بود. فيلمساز فيلم مي سازد و 
فيلم هر چقدر بهتر باشد، به نفع بازيگر تمام مي شود. بازيگر ضايع نمي 

شود. شخصيت كريم، واقعًا بي نظير بود.
-حاال چرا سيمرغ بهتان ندادند؟

قسمت نبود ديگر
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خواستگارى ”همچنان“ نافرجام 
مايكروسافت از ياهو

آن  در  ادغام  براى  مايكروسافت  پيشنهاد  به  روز  ده  از  پس  ياهو  سرانجام 
شركت پاسخ منفى داد، اين در حالى است كه برخى از اعضاى هيئت مديره 
اشاره كرده اند كه ياهو ترجيح مى دهد با گوگل پيوند ببندد. گوگل در حال 
حاضر بخش اعظم بازار موتورهاى جستجو و تبليغات اينترنتى را در انحصار 

خود دارد.
با اين حال مدير ياهو خواستار افزايش قيمت پيشنهادى مايكروسافت شد كه 

بالفاصله با موافقت مايكروسافت روبرو شد.
ياهو اعالم كرده است كه در حال بررسى پيشنهاد جديد است اما برخى از 
نظر  ترفندها  اين  با  تا  است  درصدد  ياهو  كه  معتقدند  اقتصادى  كارشناسان 

گوگل را به سوى خود جلب كند.
در  اينترنت  از  استفاده  براى  جديدى  برنامه  عرضه  از  ياهو  حال  همين  در 
گوشى هاى موبايل خبر داده است كه در عين حال كه استفاده همزمان از پيام 
برهاى مختلف نظير ياهو، ام اس ان و گوگل تالك را به صورت يكجا امكان 
پذير مى سازد، امكان دسترسى همزمان به سايت هاى اجتماعى نظير فيزبوك 
و اى ميل را نيز فراهم مى آورد و در همين حال مى تواند از روى اى ميل 

اس ام اس بفرستد.
ياهو كه اين ابزار خود را در كنگره جهانى موبايل در بارسلونا عرضه كرده 
است از عرضه آن از ماه مارس با همكارى تى موبايل و نوكيا در اروپا خبر 

داده است.
توسط  ويدئو  پخش  برنامه  خريد  گذشته  هفته  در  ياهو  با  مرتبط  ديگر  خبر 
ياهو به مبلغ 160 ميليون دالر بود كه بزرگراه اين كمپانى براى ورود به بازار 

ويدئوى اينترنتى خواهد بود.
ياهو از اين فن آورى براى پخش اخبار، خبرهاى ورزشى و خبرهاى دنياى 
سرگرمى در سايت هاى خود و نيز كمپانى هاى آگهى دهنده استفاده خواهد 
كرد. اكنون ياهو با 14000 كارمندش در سراسر جهان، در هفته گذشته دست 
پر به بازار رسانه ها بازگشته است. در حال حاضر حدود هفتاد و پنج شركت 
عظيم رسانه اى در سراسر جهان وجود دارند كه همگى به ويدئوى اينترنتى 

روى آورده اند.

قيمت نفت از مرز 96 دالر 
هم گذشت  

 قيمت نفت در بازارهاي جهاني با عبور از مرز 96 دالر، بار ديگر به قلمرو 
100 دالري نزديك شده است. نگراني هاي ژئوپولتيك از وضعيت توليد نفت 
در نيجريه و ونزوئال باعث افزايش قيمت نفت تا 96 دالر شده است. بهاي نفت 
ماه  در  تحويل  براي  ـ  اينترمدييت  تگزاس  وست  ـ  امريكا  شيرين  سبك  خام 
مارس در بازار مبادالت نفتي نيويورك (نايمكس) با 43 سنت افزايش در هر 
بشكه به 96 دالر و پنج سنت رسيده است. در همين حال در لندن نيز هر بشكه 
مبادالت  بازار  در  مارس  ماه  در  تحويل  براي  شمال  درياي  برنت  خام  نفت 
نفتي اين شهر معادل 95 دالر و 35 سنت دادوستد شد. كارشناسان معتقدند 
ايجاد وقفه هاي گاه و بيگاه در توليد نفت برخي از توليدكنندگان موجب برخي 
نگراني ها در بازار شده است كه قيمت نفت را به سطح 100 دالر نزديك تر مي 
كند و در چنين شرايطي، كوچك ترين اتفاق نيز مي تواند باعث ثبت ركوردهاي 
صادركننده  كشورهاي  سازمان  دبيرخانه  همچنين  شود.  نفت  براي  يي  تازه 
نفت از افزايش بيش از يك دالري و عبور قيمت سبد نفتي اين سازمان از سطح 
90 دالر خبر داد. اين دبيرخانه عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك ـ متشكل از 12 
نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسي به 90 دالر و 79 سنت رسيده كه 

افزايش يك دالر و 14 سنتي را تجربه كرده است. 

ديدار مقام هاي مالي ايران و امريكا 
 

وزارت خزانه داري امريكا از ديدار يك مقام بلندپايه اين وزارتخانه 
با مقام هاي بانكي ايران خبر داد.

گفته مي شود اين گفت وگوها در ستاد يك نهاد بين المللي موسوم 
است.مقام  شده  انجام   (FATF) مالي»  اقدامات  كاري  «گروه  به 
اين  اند  كرده  تاكيد  سي  بي  بي  با  وگو  گفت  در  امريكايي  هاي 
ديدار محرمانه نبوده است.اصرار به محرمانه نبودن مذاكرات در 
حالي از سوي مقام هاي امريكايي صورت مي گيرد كه خبر اين 
ديدار 23 روز پس از برگزاري، روز جمعه از سوي خبرگزاري 
اين  كردند  اعالم  امريكايي  هاي  مقام  شد.  منتشر  آسوشيتدپرس 
نشست يك نشست چندمليتي گروه كاري اقدامات مالي بود و با 
ابتكار اين نهاد برگزار شد، نه ايران و وزارت خزانه داري نيز به 

عنوان رئيس مشترك اين گروه كاري در آن حضور يافت. 
اندرودي سوزا سخنگوي وزارت خزانه داري امريكا تاكيد كرد؛ 

«برخالف گزارش هاي مطبوعاتي، اين مالقات با ابتكار اف اي تي اف انجام شد، نه ايران.» به گفته وي نمايندگاني از بيش از 
10 كشور ديگر در آن نشست حضور داشتند.«اف اي تي اف» در روز 11 اكتبر براي اولين بار نسبت به عدم هماهنگي ايران با 
استانداردهاي بين المللي براي مقابله با پولشويي ابراز نگراني كرده بود. البته ابراز نگراني «گروه كاري اقدامات مالي» درباره 
هماهنگ نبودن قوانين ايران با استانداردهاي بين المللي براي مبارزه با پولشويي در حالي بيان مي شود كه شوراي نگهبان 
قانون مبارزه با پولشويي را هفته گذشته به تصويب رساند.اين گزارش حاكي است داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي 
در واكنش به خبر ديدار مقام هاي اقتصادي ايران و امريكا به ايسنا گفت؛ در پاريس موسسه يي به نام «گروه كاري اقدامات 
مالي» (FATF) وجود دارد كه موسسه بين المللي در ارتباط با مبارزه با جرم پولشويي است كه اين موسسه از مقامات ايراني 
در ارتباط با بحث پولشويي و روند اجرايي آن دعوت به عمل آورد. وي ادامه داد؛ ما براي روند اجراي كار قانون پولشويي 
شركت  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزارت  و  ايران  مركزي  بانك  نمايندگان  از  تعدادي  اجالس  اين  در  و  شديم  دعوت  ايران  در 
داشتند و بحث هايي در زمينه قانون پولشويي چه قانون جديد و چه قانوني كه به تصويب رسيد داشتيم. وزير اقتصاد درباره 
ديدار با مقامات كشور امريكا در اين اجالس اظهار كرد؛ ديدار خاصي انجام نشد، سازماني در زمينه فعاليت پولشويي وجود 
دارد كه به شكل بين المللي فعاليت دارد. آنها عالقه مند بودند مذاكراتي درباره قانون جديدي كه ايران درباره پولشويي دارد 
اطالعاتي داشته باشند كه يك كارشناس بانك مركزي و يك كارشناس از وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه شركت 
كرده و تبادل نظري انجام شد كه در سطوح باال هم نبود.وي افزود؛ چون اين سازمان وظيفه مبارزه با پولشويي در سطح همه 
كشورهاي دنيا را دارد، هيچ اطالعاتي در زمينه فعاليت ايران نداشته اند كه با اين اقدام در مورد ايران نيز اطالعاتي دريافت 

كرده اند.
دانش جعفري افزود؛ قرار است يك سمينار ديگر در يك يا دو ماه آينده نيز در اين زمينه برگزار شود كه در آن هم شركت 

مي كنيم. 

پالتين در مرز 2100 دالر

نوبت به ركورد شكنى پالتين رسيد
سال جديد ميالدى، سال ركوردهاى متفاوت براى كاالهاى در معرض توجه بود. طال خود را به مرز 1000 دالر نزديك كرد، نفت 
از 100 دالر گذشت، هرچند براى لحظاتى كوتاه گذشت و در آخر پالتين براى نخستين بار به 2100 دالر براى هر انس رسيد.

هزار  آستانه  در  طال  قيمت  افزايش  موج  كه  اين  از  پس 
دالر فروكش كرد، اين عطش به طور كامل فروكش نكرد 
اتمى  جدول  در  كه  ديگرى  گرانبهاى  فلز  به  را  آن  بلكه 
نزديك طال قرار دارد، يعنى همان پالتين به ارث گذاشت. 
پالتين كه با عدد اتمى ،78 در كنار طال با عدد اتمى 79 
جاى گرفته است، اين روزها در قيمتى نزديك به 2100 
دالر رسيده است. يعنى در 33 روز كارى كه از ابتداى 
يك  روزى  ميانگين  طور  به  گذشته  ميالدى  جديد  سال 
 1530 از  و  است  كرده  تجربه  را  قيمت  افزايش  درصد 
دالر براى هر انس در اولين روز سال به 2088 دالر در 
روز 18 فوريه رسيده و در اين مدت بهايش 33 درصد 

افزايش يافته است.
براساس اطالعات در دسترس بهاى اين فلز گرانبها در 
انس  هر  براى  دالر   400 به  نزديك   1992 سال  ژانويه 
بوده و آن سال ها قيمتش با طال تفاوت چندانى نداشت 

بهاى اين فلز تا دسامبر 1999 در مرز 400 دالر نوسان داشت و در سال 2000 با يك جهش 200 دالرى براى يكسالى قيمتش 
را به مرز 600 دالر رساند.

براساس اين بررسى پس از يك نزولى موقتى از دسامبر 2001 حركت رو به رشدش را با يك شيب تند آغاز كرد و در سال 
2005 براى نخستين بار از مرز هزار دالر گذشت. پس از آن با افزايش تقاضا و محدوديت عرضه به رشد تند و صعودى اش 
ادامه داد تا اين كه از اوايل سال ميالدى جديد روند صعودى اش به طور كامل عمودى شد.كشتى آراى نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر در توضيح اين جريان مى گويد: «پالتين از فلزات گرانبهايى است كه مصارف كمى در ساخت جواهرات و زيورآالت 
دارد اما مصارف پزشكى و صنعتى آن بسيار زياد است و پيوسته تقاضا براى اين فلز گرانبها در حال افزايش است.»وى ادامه 
مى دهد: «باتوجه به رشد بهاى انرژى در بازارهاى جهانى هزينه سرمايه گذارى و استخراج اين فلز افزايش يافته است. ضمن 
اين كه ميزان فلزى كه از معادن در هنگام استخراج، استحصال مى شود بسيار محدود است.»وى اين گونه سخنانش را تكميل 
مى كند: «پالتين در معادن طال، سرب، پاالديم و حتى مس يافت مى شود اما به ميزان درصد خلوص اين محصول بستگى دارد، 
اما همانطور كه اشاره شد هزينه استخراج آن بسيار باال است.كشتى آراى حركت به سمت صنعتى شدن جهان و افزايش تقاضا 
براى اين محصول را مدنظر قرار مى دهد و مى گويد: «روسيه نخستين توليد كننده پالتين در جهان است و پس از آن استراليا 

و ساير كشورها قرار دارند.»
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خرس نقره اى برلين براى 
بازيگر آواز گنجشك ها

  
 

محمدرضا ناجى با پيروزى غير مترقبه خود در جشنواره فيلم برلين به عنوان نخستين بازيگر 
ايرانى جايزه معتبر خرس نقره اى بهترين بازيگر مرد را براى سينماى ايران به ارمغان آورد.

به گزارش منابع مختلف خبرى خارجى در حالى كه پيش بينى مى شد جايزه بهترين بازيگر مرد به 
دانيل دى لوئيس، رقيب قدر او براى فيلم «خون به پا خواهد شد» برسد به ناجى بازيگر نام آشناى 
اهل آذربايجان كه بازى هايش با آثار مجيد مجيدى گره خورده است براى ايفاى نقش «كريم» 
شخصيتى در فيلم تازه مجيدى به نام «آواز گنجشك ها» كه كارگر مزرعه پرورش شترمرغ است 
خرس نقره اى اين جشنواره درجه الف سينمايى را از آن خود كرد. محمدرضا ناجى كه سادگى 
در  او  هاى  ويژگى  جمله  از  بازيگرى  بدنى  شرايط  فيزيك  از  راحت  استفاده  و  كالم  صراحت  و 
ايفاى نقش است كانديداى بهترين بازيگر در جشنواره بيست و ششم فجر بوده است و بجز «آواز 
گنجشك ها» بازى در فيلم هاى «بچه هاى آسمان»، «بيد مجنون»و«باران»، را در كارنامه حرفه 
اى خود دارد.و براى فيلم «او»ديپلم افتخار بهتربن بازيگر جشنواره فجر بيست و دوم را گرفته 
است. ناجى به هنگام دريافت جايزه اش گفت: «اين جايزه را به كشورم كه آن را دوست دارم و به 

سينماى ايران هديه مى كنم. از مردم برلين هم كه هنردوست هستند تشكر مى كنم.»
وى در مصاحبه اى با خبرنگار روزنامه ايران در پاسخ به اين پرسش كه با چه حسى به سراغ 
كريم در فيلمنامه رفته بود گفت: « به نظر من بازيگر بايد به طور عميق فيلمنامه را بخواند، آن 
را در فكرش جاى دهد و شخصيت و ديالوگ ها را مال خودش كند يعنى از شخصيت خودش 
دربيايد و به جلد شخصيت فيلمنامه برود.» ناجى همچنين در مورد انتخاب شدنش براى بازى در 
اين فيلم افزود: «مجيدى به دنبال بازيگرى مى گشت كه چهره اش تكرارى نبوده و بازى اش هم 
مثل بازى من نباشد به طورى كه گشتن به دنبال بازيگر حدود 9 ماه طول كشيد و به گفته بعضى 
ها 12 ميليون تومان هم در اين مدت خرج شد، بعد به سراغ من آمدند. اگر به چهره من در اين 
فيلم دقت كرده باشيد براى من بينى گذاشته اند و چهره ام عوض شده است.»برپايه اين گزارش 
جشنواره  كليت  اما  بود  يمن  خوش  ايران  سينماى  براى  برلين  هشتم  و  پنجاه  جشنواره  هرچند 
امسال به خاطر حضور فيلم هايى نه چندان درخشان و با ارزش در بخش مسابقه، نمايش فيلم 
هايى همچون «خون به پاخواهد شد» كه قبًال در جشنواره هاى ديگر به اكران افتتاحيه گذاشته 
شده بودند و ديگر رمز و رازى براى منتقدان و حتى داوران نداشتند و يا حتى پذيرش نخستين 
تجربه كارگردانى يك خواننده معروف موسيقى پاپ كه چندان واجد ارزش هنرى يا سينمايى نبود 
زير سؤال رفت وحتى با اهداى جايزه خرس طالى بهترين فيلم به يك اثر پر خشونت برزيلى به 

نام «گروهان برتر» به اوج خود رسيد.
 اين فيلم كه در حال حاضر در برزيل سر و صداى زيادى به پا كرده است و جزو فيلم هاى 
پرفروش روز در آنجاست درباره خشونت، فساد و جنايت در ميان گروهى از مأموران پليس 
پايتخت اين كشور است كه با فروشندگان مواد مخدر درگير مى شوند. اگر چه برخى منتقدان از 
اين فيلم به خاطر نشان دادن دشوارى كار نيروهاى پليس و تالش شبانه روزى آنان براى مهار 
جرم تقليد كرده اند اما بسيارى ديگر اين فيلم برزيلى ساخته كارگردانى به نام «خوزه ياديال» 
را بزرگنمايى توأم با احترام خشونت رفتارى مأموران پليس قلمداد كرده اند و حتى گروهى از 
مخدوش  بخاطر  فيلم  اين  با  رسمى  مقامات  جدى  برخورد  خواستار  برزيل  در  پليس  نيروهاى 

كردن چهره اين قشر و خشن جلوه دادن آنها شده اند.
 Stendard operating» مستند  اثر  به  فيلم  بهترين  دوم  جايزه  جوايز  اعطاى  مراسم  ادامه  در 
procedure» از كارگردانى به نام ارول موريس درباره شكنجه زندانيان عراقى توسط سربازان 
آمريكايى در زندان ابو غريب رسيد در حالى كه خرس نقره اى بهترين كارگردانى به «پل توماس 
اندرسن» براى فيلم تحسين شده «خون به پا خواهد شد»- كانديداى 8 جايزه اسكار- اهدا شد. 
همچنين در مقابل محمدرضا ناجى هنرپيشه بريتانيايى «سالى هاوكينز» براى بازى در تازه ترين 
فيلم مايك لى به نام «الكى خوش» و در نقش يك معلم مدرسه خيلى مثبت انديش جايزه خرس 
نقره اى بهترين بازيگر زن را گرفت.گفتنى است در جشنواره 11 روزه فيلم برلين امسال 21 اثر 
سينمايى در بخش مسابقه شركت داشتند در حالى كه در حدود 400 فيلم ديگر در بخش هاى 

مختلف به نمايش درآمدند.

وقت كلوزه و بينوش 
به هم نخورد! 

  
  ساخت «رونوشت برابر اصل» كيارستمى به تعويق افتاد 

سينمايى  پروژه ى  فيلمبردارى   
عباس  اصل»  برابر  «رونوشت 
كيارستمى يك  و نيم سال به تعويق 

افتاد. 
بود،  قرار  كه  پروژه  اين 
اسفندماه  اواخر  از  فيلمبردارى اش 
 87 سال  فروردين ماه  يا  امسال 
وقت  مشكل  دليل  به  شود،  آغاز 

بازيگران به تأخير افتاد. 
وقت دو بازيگر فيلم، فرانسوا كلوزه 
هم خوانى  با  بينوش،  ژوليت  و 
تا  پروژه  دليل،  همين  به  و  نداشته 
ارديبهشت سال 88 به تعويق افتاده 

است. 
قديمى  بازيگران  از  كلوزه  فرانسوا 

حضور  است.  شده  قطعى  به تازگى  پروژه  اين  مرد  بازيگر  به عنوان  حضورش  كه  است،  فرانسه  سينماى 
ژوليت  بينوش - ديگر بازيگر فرانسوى - نيز پيش از اين قطعى شده بود. ژوليت بينوش دى ماه امسال براى 
دومين بار به ايران آمد. او با اشاره به پروژه ى مشتركش با عباس كيارستمى، يكى از داليل سفرش را به 
ايران، شناخت بيش تر اين كارگردان سينماى ايران عنوان كرد و گفت: وقتى با كسى كار مى كنى، بايد شناخت 

داشته باشى. 
چهره هاى  و  هنرپيشه ها  از  اين بار  دارد،  قصد  فيلم سازى اش  كارنامه ى  برخالف  كه  كيارستمى  عباس 
شناخته شده براى فيلم جديدش استفاده كند، اين فيلم را بر اساس قصه ى يك شخصيت واقعى در كشور 

ايتاليا و منطقه ى توسكان شهر San gimignano مى سازد. 
او در كارنامه ى فيلم سازى اش، ساخت فيلم هاى كوتاه «نان و كوچه»، «زنگ تفريح»، «تجربه»، «دو راه حل 
كجاست؟» 1365،  دوست  بلند «گزارش» 1356، «اولى ها» 1362، «خانه ى  فيلم هاى  و  و...  مسأله»  يك  براى 
«مشق شب» 1366، «كلوز آپ، نماى نزديك» 1368، «زندگى و ديگر هيچ» 1370، «زير درختان زيتون» 1373، 

«طعم گيالس» 1376، «باد ما را خواهد برد» 1377 و «ABC آفريقا» 1379 را دارد. 
با  اين بار  و  كارنامه  مؤسسه ى  در  ايران  در  يك ساله اش  كارگاه  برگزارى  حال  در  روزها  اين  كيارستمى 

موضوع «باد» است. 

”نيكول كيدمن“ براى فرزند خود فيلم مى سازد
حال  در  استراليايى  هنرپيشه  كيدمن“  ”نيكول 
تالش براى بهتر كردن تعادل زندگى اش از طريق 
ساخت فيلم هايى است كه فرزندش از آنها لذت 

مى برد. 
باردار  اكنون  هم  كه  نيكول  رويترز؛  از  نقل  به 
”قطب  فانتزى  فيلم  پيشرفت  براى  ژاپن  در  است 
نماى طاليى ” تالش مى كند و گفت: عمدا نمايش 

اين فيلم را انتخاب كرده است.
وى در يك كنفرانس خبرى افزود: ”بال“ و ”كونار“ 
من 13 و 15 ساله هستند. بنابراين فيلم تماشا مى 

كنند و از تماشاى آن لذت مى برند. 
كيدمن، متولد 20 ژوئن 1967 بازيگر استراليايى 
نيز  خوانندگى  به  كه  اسكار،  جايزه  برنده  و 
يك  مادرش  و  ايرلندى  يك  او  پدر  پرداخته است. 

اسكاتلندى بود، كه هردو در استراليا به دنيا آمده بودند. 
مليت  هردو  داراى  دليل  همين  به  و  شده است  متولد  متحده)  (اياالت  هاوايى  هونولولو  در  ولى  نيكول  خود 

آمريكايى و استراليايى مى باشد.
پدرش «آنتونى» متخصص شيمى بالينى بود و مادرش ”جانًال آموزشيار پرزستار بود.در سال 1993 ميالدى 
يعنى در 6 سالگى نيكول آنها به واشنگتن دى.سى جهت ادامه تحقيقات پدر نيكول درباره سرطان سينه سفر 

كردند كه نيكول در انجا اولين نقش خود را در جشن كريسمس تجربه كرد.
وى در زندگى خود دو بار دست به ازدواج زده است كه يكى از آنها با تام كروز در سال 1990 بود و در 
سال 2001 كار آنها به طالق كشيده شد در اين بين آنها دو فرزند به نامهاى ايزابال جين (1992)و كانرآنتونى 

(1995) را به فرزند خواندگى قبول كردند.و ديگر ازدواج وى با كيث اوربان در 25 ژوئن سال 2006 است.
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فهرست اعطاكنندگان جوايز اسكار  
 

در حالي كه كمتر از دو هفته به برگزاري مراسم اسكار باقي مانده، آكادمي اسكار اسامي ستارگان حاضر در هشتادمين دوره اين مراسم و 
اعطاكنندگان جوايز برگزيدگان را اعالم كردند كه در بين آنها اسامي چهار برنده رشته بازيگري دوره پيش در كنار مارتين اسكورسيزي و 
جرج كلوني به چشم مي خورد. خبرگزاري فرانسه اعالم كرد در حالي كه تا چند روز پيش به واسطه اعتصاب سراسري نويسندگان سينما 
و تلويزيون در اياالت متحده برگزاري مراسم اسكار 2008 در هاله ابهام بود، اما پايان رسمي اين اعتصاب سه ماهه دست برگزاركنندگان 
اسكار هشتادم را براي برنامه ريزي بهتر مراسم روز 24 فوريه باز كرد. بر اين اساس چهار برنده بخش بازيگري اسكار هفتاد و نهم شامل 
فورست ويتكر، هلن ميرن، آلن آركين و كيت هادسن در روز برگزاري مراسم اسكار در سالن كداك تيه تر براي اعطاي جوايز برگزيدگان 
حاضر خواهند بود. كيت بالنشت كه امسال در دو بخش اسكار بهترين بازيگر زن و نقش مكمل نامزد شده و جرج كلوني ديگر نامزد جوايز 
امسال هم جزء جايزه دهندگان هستند. ايمي آدامز، جسيكا آلبا، جاش برولين، استيو كارل، پنه لوپه كروز، كامرون دياز، كالين فارل، جنيفر 
گارنر، آن هاتاوي كاترين هيگل، كوئين لطيفه، مارتين اسكورسيزي برنده اسكار سال قبل، جان تراولتا و زني زلوگر هم از ديگر ستارگاني 

هستند كه براي اعطا جايزه برندگان اسكار 2008 روي صحنه حاضر مي شوند. 

كن ايچيكاوا  

 وصيتنامه يك مرد  
هاي  فيلم  سازنده  ايچيكاوا  كن 
تحسين شده مانند «چنگ برمه يي» 
و «المپياد توكيو» روز چهارشنبه 
سالگي   92 در  الريه  ذات  اثر  بر 
ايچيكاوا 20  درگذشت.  توكيو  در 
تا  و  آمد  دنيا  به   1915 نوامبر 
پيش از تشكيل كمپاني فيلمسازي 
مدتي   ،1940 دهه  اوايل  در  تاهو 
به  فيلمسازي  استوديو  يك  در 
فعاليت  كارگردان  دستيار  عنوان 
فيلم  اولين   1946 در  او  كرد.  مي 
يك  كه  ساخت  تاهو  در  را  خود 
نام «دختري  به  عروسكي  نمايش 

كه  شد  آشنا  وادا  ناتو  با  تاهو  در  او  داشت.  نام  دوجو»  معبد  در 
مترجم استوديو بود. آنها پس از آنكه ايچيكاوا اولين فيلم خود را 
فيلمنامه  عنوان  به  وادا  پس  آن  از  و  كردند  ازدواج  هم  با  ساخت 
نويس با او كار مي كرد. نخستين همكاري ايچيكاوا و وادا در 1949 
با دو فيلم «طراحي يك انسان» و «دلبستگي بي پايان» رقم خورد. 
ايچيكاوا تحسين شده ترين فيلم هاي خود را در فاصله سال هاي 
مدت  اين  در  وادا  كرد.  كارگرداني  وادا  همكاري  با  تا 1965   1950
34 فيلمنامه براي او نوشت كه بيشتر آنها اقتباس بودند. ايچيكاوا 
در اين دوران با دو فيلم ضدجنگ «چنگ برمه يي» كه سال 1957 
نامزد اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي زبان بود و «آتش هاي دشت»، 
همين طور فيلم «انتقام يك بازيگر» در سطح بين المللي به شهرت 
رسيد. «چنگ برمه يي» كه بر مبناي يك رمان ساخته شد، داستان 
يك سرباز ژاپني در پايان جنگ جهاني دوم است كه تحت تاثير مرگ 
همقطاران خود در جنگ، راهب مي شود و اجساد مردگان را دفن 
مي كند. انسان گرايي اساس تمام فيلم هاي ايچيكاوا بود. او بر اين 
باور بود كه بايد نشان داد خوبي در همه آدم ها هست، اما نشان 
ايچيكاوا  بود.  فرد  به  منحصر  جنگي  فيلم  يك  در  مساله  اين  دادن 
ژاپن  المپيك 1964  مسابقات  درباره  توكيو»  مستند «المپياد  فيلم  با 
كه در بخش خارج از مسابقه جشنواره كن پخش شد بسيار مورد 
توجه قرار گرفت. همكاري موثر ايچيكاوا و وادا با «المپياد توكيو» 
ژاپني  فيلمساز  كاري  مسير  بعد  به  زمان  آن  از  و  رسيد  پايان  به 
كامًال تغيير كرد. به اعتقاد بسياري از منتقدان فيلم هايي كه ايچيكاوا 
چند  جز  ساخت،  خود  كاري  دوران  پايان  تا  دهه 1960  اواسط  از 
استثنا در سطحي پايين تر از فيلم هاي قبلي او قابل ارزيابي هستند. 
مشخصه آثار فيلمساز فقيد ژاپني فضاي تلخ و حزن انگيز است كه 
با بارقه هايي از انسانيت همراه مي شود. ايچيكاوا آخرين فيلم خود 
را سال 2006 ساخت كه بازسازي يكي از فيلم هاي خودش به نام 
«خانواده اينوگامي» بود. «پل ژاپن» 1956، «مردان توهوكو» 1957، 
«وصيتنامه يك زن» 1960، «تنها در اقيانوس آرام» 1963، «من يك 
ماه»  از  «پرنسسي  و   1978 شيطان»  «جزيره   ،1975 هستم»  گربه 
1987 از ديگر فيلم هاي ايچيكاوا است كه به عنوان كارگردان حدود 
90 فيلم در كارنامه دارد. او سال 1960 براي فيلم «وسوسه غريب» 
برنده جايزه هيات داوران جشنواره فيلم كن شد و در 1960 براي 
فيلم «آتش هاي دشت» جايزه جشنواره فيلم لوكارنو را برد، ضمن 
اينكه در سال 2001 جايزه يك عمر دستاورد هنري جشنواره فيلم 

مونترال را دريافت كرد.  

مردم جهان هنوز فيلم هاي درام را ترجيح مي دهند 
 

فراتر از اسكار 
 

 فروش نه چندان موفق آثار كمدي در مقايسه با فيلم هاي درام 
تا  روند  مي  سينما  به  دنيا  مردم  كه  دهد  مي  نشان  ترسناك  و 
تحت تاثير فيلم ها قرار گيرند و از زندگي روزمره فاصله بگيرند. 
همين هاست كه سبب مي شود تا فيلم هاي خوبي مثل «جونو» 
زير  در  فليت»  خيابان  صفت  شيطان  آرايشگر  تاد؛  «سوئيني  و 
نام فيلم هايي همچون «جهنده» و «قدم گذاشتن به خيابان ها 2» 
قرار گيرند. فيلم «جهنده» به كارگرداني داگ ليمان داستان جواني 
است كه پي مي برد از طريق «تله پورت» مي تواند به هر جا كه 
امريكا  در  فروش  دالر  ميليون   8/33 با  فيلم  اين  برود.  بخواهد 
فرانسه،  استراليا،  اسپانيا،  بريتانيا،  در  فروش  سطح  باالترين  و 
بلژيك و چند كشور ديگر توانست به خوبي خود را مطرح كند، 
هر چند كه برخي از كارشناسان پيش بيني مي كنند فروش آن 
اين  فروش  داشت.  خواهد  چشمگيري  كاهش  آتي،  هاي  هفته  در 
هاي  فيلم  ديگر  فروش  مجموع  از  بيشتر  جهاني  سطح  در  فيلم 
موفق اين هفته شامل «گنجينه ملي؛ كتاب اسرار»، «27 لباس» و 
«كالورفيلد» بود. «قدم گذاشتن به خيابان ها 2» ساخته جان چو 
در  يكشنبه  پايان  تا  نيز  اويگان  برايانا  و  هافمن  رابرت  بازي  با 
2470 سينما تقريبًا 3/26 ميليون دالر فروش داشت و رده دوم 
نكته  اين  و  كرد  خود  آن  از  را  شمالي  امريكاي  سينماي  جدول 
در حالي صورت گرفت كه فيلم فانتزي خانوادگي «وقايع نگاري 
تازه  فيلم  ديگر  واترز،  مارك  كارگرداني  به  اسپايدرويك»  هاي 
سوم  رده  در  دالر  4/21ميليون  با  هفته،  اين  درآمده  نمايش  به 
قرار گرفت. از ديگر فيلم هاي موفق سينماي امريكاي شمالي مي 
خوشامدي  خانه  «به  شايد»،  «قطعًا،  ها»،  احمق  «طالي  به  توان 
راسكو جنكينز» اشاره كرد. فيلم اسكاري «جونو» ساخته جيسن 
ريتمن تنها 17درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 6/4 
ميليون دالر فروش فيلم هفتم شد. اين فيلم تاكنون 124 ميليون 
دالر فروخته است. «فهرست خداحافظي» با بازي جك نيكلسن و 
مورگان فريمن با از دست دادن 22 درصد تماشاگران خود به 
در  اينكه  ضمن  و  يافت  دست  دالر  ميليون   1/4 حد  در  فروشي 
رده هشتم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 18 ميليون دالر 
رساند. با اين همه «جونو» همچون دو فيلم ديگر اسكاري، «جايي 
براي پيرمردها نيست» و «خون به پا مي شود»، فروش موفقي 

در سطح جهان داشت. 

مارتين اسكورسيزى مستندى از 
زندگى ” باب مارلى“ مى سازد

زندگى“باب  درباره  مستندى  دارد  قصد  اسكورسيزى  مارتين 
مارلى“ يكى از بزرگ ترين موسيقى دانان تاريخ بسازد. 

اين فيلم كه توسط استوديوهاى فيلم سازى ”تاف گانگ“ و ”شانگ 
رى ال“ تهيه ميشود هنوز نامى ندارد و قرار است روز ششم فوريه 
2010 در شصت وپنجمين سالگرد تولد ”باب مارلى“ اكران جهانى 

شود. 
باب مارلى در جوانى با وينسنت فورد كه يك سرآشپز بود زندگى 
مى كرد و به آموختن و تمرين گيتار مشغول بود. به دليل همين 
 No ،دوستى بعدها در سال 1975 يكى از زيباترين آهنگهاى خود
Woman No Cry را با نام او منتشر كرد و حق بهره بردارى از 

اين ترانه را به وى سپرد. 
خود،  دوستان  از  تن  دو  با  را   The Wailers گروه  مارلى  باب 
بانى ليوينگستون و پيتر تاش پايه گذارى كرد. بعد از پراكنده شدن 
گروه، هر سه آنها خوانندگان سوليست (َتكى) معروفى در سبك 

رگى شدند.
باب مارلى در 10 فوريه سال 1966 با آلفاريتا كنستانتيا آندرسون 
(ريتا مارلى) كه خود خواننده است ازدواج كرد و داراى سه فرزند 
شدند. ريتا پيش از باب هم دو فرزند داشت كه باب آ نها را به 

فرزند خواندگى گرفت و نام خانوادگى مارلى را گرفتند. وى 
جامائيكا،  وزير  نخست  ناموفق  ترور  جريان  در   1976 سال  در 
مايكل َمنلى مجروح شد و در سال 1981 در اثر بيمارى سرطان 

درگذشت .
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خوزستان، 
بهشت گمشده

با  خوزستان  سرزمين 
و  هزار   63 حدود  مساحتى 
آثار  با  مربع  كيلومتر   634
زمينه هاى  در  وسيعى  بسيار 
هنر،  فرهنگ،  تمدن،  تاريخى، 
طبيعى  جاذبه هاى  و  صنعت 
مى تواند به خوبى عطش سليقه 
فرو  را  گردشگرى  هر  ذائقه  و 

نشاند.
از  يكى  امروزه  گردشگرى 
كشورها  درآمدزايى  منابع 
در  چند  هر  مى رود.  شمار  به 
چشم  به  گردشگرى  به  ايران 
با  نمى شود  نگريسته  صنعت 

اين همه شناسايى و اطالع از نقاط گردشگرى استانى چون خوزستان خالى از لطف نيست، شايد شما 
نوروز امسال مهمان مناطق گردشگرى خوزستان باشيد. سرزمين خوزستان با مساحتى حدود 63 
هزار و 634 كيلومتر مربع با آثار بسيار وسيعى در زمينه هاى تاريخى، تمدن، فرهنگ، هنر، صنعت و 

جاذبه هاى طبيعى مى تواند به خوبى عطش سليقه و ذائقه هر گردشگرى را فرو نشاند.
چغازنبيل،  و  شوش  در  شهرنشينى  تاريخى  آثار  كرخه،  و  دز  حاشيه هاى  در  بشرى  تمدن  آثار 
اراضى  در  انگيز  حيرت  طبيعى  جلوه هاى  دز،  و  كارون  سرچشمه هاى  در  انرژى  بزرگ  صنايع  آثار 
دامنه هاى زاگرس آثار و نشانه هاى سلحشورى در دوران دفاع مقدس همه و همه قادرند سال ها مقصد 

گردشگران بسيار داخلى و خارجى قرار گيرند. 
آمارها از منابع مختلف حاكى از حضور ساالنه بيش از 4 ميليون نفر گردشگر مسافر به خوزستان 
است كه با توجه به شرايط خاص آب و هوايى، عمده سفرهاى در فصل بهار به ويژه ايام تعطيالت 

فروردين ماه صورت مى گيرد. 
به  ورودى  مبدأ  مهم ترين  حال  هر  به  باشيد،  قطار  يا  اتوبوس  شخصى،  ماشين  با  نمى كند  فرقى 
خوزستان در مسير سراسرى كشور، شهرستان انديمشك است. سدهاى دز و كرخه در اين منطقه با 
ايجاد درياچه هاى طبيعى، جلوه هايى بى نظير را به نمايش مى گذارند. طبق يك آمارگيرى فقط در نوروز 
سال 83 بيش از 200 هزار نفر از سدهاى دز و كرخه و مناظر طبيعى آنها ديدن كردند. كاروانسراى 
قلعه زره متعلق به دوره صفوى امامزاده شاهچراغ منسوب به نزديكان امام كاظم در دشت الله پارك 

ساحلى از ديگر جلوه هاى ديدنى اين شهر است.
باستانى  شهر  بقاياى  است.  انديمشك  كيلومترى   35 حدود  در  خوزستان  شهرهاى  از  يكى  دزفول 
جندى شاپور و اولين دانشگاه جهان به همين نام متعلق به دوره ساسانى در 10 كيلومترى دزفول 
از مكان هاى تاريخى ديدنى محسوب مى شود. پل دزفول پل جهان است كه هنوز تردد بر آن جريان 
دارد. آبشار شوى كه به گفته شاهدان بلندترين و زيباترين آبشار كشور است با ارتفاع بيش از 80 
متر و پهناى 50 متر در 100 كيلومترى دزفول در بخش سردشت از جذابيت هاى طبيعى گردشگرى 

اين شهر تاريخى به شمار مى آيد. 
به ياد ماندنى ترين و معروفترين اثر تاريخى باستانى كشور و شايد جهان موسوم به چغازنبيل و معبد 
زيگورات متعلق به 3200 سال پيش كه ساالنه هزاران توريست و باستان شناس خارجى را به سوى 

خود فرا مى خواند از لحاظ مساحت زمانى يك ساعت با دزفول فاصله دارد. 
كاخ آپاداناى هخامنشى، كاخ اردشير ساسانى، آرامگاه دانيال نبى، قلعه شوش و رودخانه شاوور از 
ديگر جذابيت هاى كهن  ترين شهر جهان است كه در طول تاريخى بارها مورد هجوم واقع شده است. 

شوشتر  بهتر،  اقليمى  و  جغرافيايى  موقعيت  سبب  به  كه  است  شهرى  شوش  كيلومترى   70 60، در 
ناميده مى شود. مسجد جامع، قلعه سلماس، پل بند شادروان كه از 18 قرن پيش تاكنون سنگينى ترين 

طغيان هاى رود عظيم كارون را تحمل كرده است. 
آسياب هاى باستانى سيكا و مجموعه آبشارهاى شوشتر كه در فهرست آثار ملى و بين المللى يونسكو 

ثبت شده همه و همه گواه ديدنى بودن اين شهر كوچك است. 
مسجد سليمان در 110 كيلومترى شوشتر نخستين شهر نفتى منطقه است و با اكتشاف نفت در سال 
1287 در اين شهر، تحول عظيمى در اقتصاد خاورميانه پديد آمد. ساختمانهاى زيباى اين شركت، مبعد 
برنشانده (قديمى ترين عبادتگاه روباز ايرانى)، آبشارهاى بابا روز بهان، دشت شيرين بهار و درياچه 

سد شهيد عباسپور از مناظر ديدنى اين شهر محروم است. 
كه  سرزمينى  نيست.  لطف  از  خالى  اما  است،  سخت  ايذه  سليمان-  مسجد  كوهستانى  جاده  پيمودن 
كوه هاى  از  پوشيده  زاگرس،  دامنه هاى  از  قلمروى است  مى نامند،  بختيارى  خاك  را  آن  بختيارى ها 
مرتفع،  رودخانه هاى پر آب، دره هاى تنگ و دشت هاى حاصلخيز و جنگل هاى بلوط و چنار نقش هاى 
كول فرج و اشكفت سلمان از بناهاى عظيم تاريخى با جاذبه هاى طبيعى است كه چشم هر بيننده اى از 

مشاهده شكوه و عظمت آنها به وجد مى آيد. 
سلطان ابراهيم منطقه اى پوشيده از مراتع سرسبز و كوهستانى كه دسترسى به آن از طريق رودخانه 

كارون به وسيله قايق امكان پذير است و بناى آرامگاه امام زاده سلطان ابراهيم است كه نزد مردم 
بختيارى از تقدس احترام خاصى برخوردار است. ساالنه هزاران نفر ضمن بهره معنوى از اين آرامگاه 

از مناظر دلفريب و بكر سواحل كارون و آبشارهاى فراوان منطقه بهره مند مى شوند. 
در جنوب ايذه، باغملك واقع است، با چندين منطقه گردشگرى ثبت شده كه سازمان ميراث فرهنگى در 

حال ايجاد امكانات و سايت هاى تفريحى و گردشگرى است. 
مناطق گردشگرى مال آقا با وجود رودخانه ابوالعباس و رباط حضرت سليمان در حاشيه رودخانه 
مذكور و 3 كيلومترى مال آقا و امامزاه عبداهللا در كوه منگشت ساالنه هزاران نفر را از زيبايى هاى 
طبيعى خودبهره مند مى كند. ترافيك سنگين خودروها از جاده هاى تنگ و باريك منتهى به اين مناطق 
به ويژه در بهار و تابستان بيانگر جاذبه هاى طبيعى و لطافت خاص هواى منطقه حتى در اوج گرماى 

تابستان است. 
ويژگى  كه  است  خوزستان  جنوبى  شهرستان  اين  طبيعى  جاذبه  مهم ترين  شادگان  بين المللى  تاالب 
منحصر به فرد پوشش گياهى آن موجب جلب هزاران پرنده مهاجر از شمال اروپا، كانادا و سيبرى به 
اين منطقه مى شود. در شرح اهميت تاالب از لحاظ اكولوژيكى، زيست محيطى و معيشت مردم منطقه و 
جذابيت هاى طبيعى آن همين بس كه حيات مردم شادگان و روستاهاى اطراف كامًال به اين اكوسيستم 

وابسته است. 
عالوه بر آن ساالنه هزاران گردشگر و محقق علوم زيست محيطى از جذابيت هاى بصرى و مواهب 
تاالب  يونسكو،  در  شده  ثبت  بندى  رتبه  لحاظ  از  قبل  سال هاى  در  مى گيرند،  بهره  تاالب  اين  علمى 
برهم  و  كشاورزى  و  صنعتى  فاضالب هاى  ورود  دليل  به  اما  داشت،  را  جهانى  پنجم  رتبه  شادگان 

خوردن اكوسيستم طبيعى منطقه مرتبه بين المللى آن به رده بيست و دوم تنزل يافته است. 
از شادگان تا خاطره انگيزترين شهر ايران 45 دقيقه بيشتر راه نيست.اگر چه نام آبادان با ياد دفاع 
نيز  ديگرى  جاذبه هاى  جنگ،  و  سلحشورى  نشانه هاى  بر  عالوه  شهر  اين  اما  شده،  عجين  مقدس 
دارد. پااليشگاه آبادان كه در سال 1945 ميالدى بزرگترين پااليشگاه جهان معرفى شد. اروند رود 
كه  جايى  تا  را  گردشگران  كه  لنج هايى  و  طول  كيلومتر  با 175  انگيزش  دل  غروب  و  زيبا  ساحل  با 
مقررات بين المللى اجازه مى دهد به گردش بر پهنه آبهاى اروند مى برند، كليساى ارامنه، و گورستان 

آمريكايى ها، شاهد مدعاى استعدادهاى گردشگرى آبادان است. 
غالبًا هر كجا نام آبادان است، بال فاصله پس از آن خرمشهر به ميان مى آيد انكار نام اين دو شهر در 
كنار هم معنا پيدا مى كند شايد به جرأت بتوان مهم ترين جاذبه گردشگرى خرمشهر را مسجد جامع آن 
نام برد، با قدمتى 120 ساله بناى قصر فيليه در كنار اروند رود، زيارتگاه سيد غريب در جزيره مينو، 
پل ارتباطى آبادان خرمشهر از ديگر آثار ديدنى اين شهر جنگ زده است. جاذبه هاى گردشگرى جنگ 
در خرمشهر ساالنه ميليونها عاشق حسينى را در مناطق عملياتى و يادمان هاى دفاع مقدس به ويژه 

شلمچه به سوى خود فرا مى خواند. 
مركز خوزستان، شهر ناصرى كه از سال 1304 به فرمان رضا شاه پهلوى به اهواز تغيير نام يافت 
در فاصله 130 كيلومترى خرمشهر واقع است. شهرى كه از ديرباز كشتيرانى و تجارت و بازرگانى 
آن از رونق فراوان برخوردار بوده و امروز اگر چه كشتيرانى در كارون به علت وضعيت فعلى آن 

امكان پذير نيست، اما جاده هاى ساحلى زيبا با پهناى فراوان چشم هر بيننده اى را خيره مى كند. 
عمًال  سال  از  ماه   9 در  هوا  زياد  گرماى  علت  به  شب  شهر  به  معروف  نخل،  و  كارون  شهر  اهواز، 
رودخانه كارون و سواحل آن در شب هنگام از شور و هيجان بيشترى برخوردار است به گونه اى كه 
شبهاى كارون در بين مردم يادآور خاطرات شيرين فراوانى است. وجود پلهاى بر رودخانه كارون 

در اين شهر يكى از ويژگى هاى منحصر به فرد محسوب مى شود. 
پل سياه اولين پل اهواز كه در سال هاى 1306 ساخته شد. پل سفيد، نماد شهر اهواز در سال 1315 
جهان  معلق  پل  چهارمين  پل  اين  شد،  احداث  اروپا  معمارى  شيوه  با  سوئيسى  شركت  يك  توسط 
است. پل سوم در سال 1346، پل چهارم در سال 1350، پل پنجم 1374، پل ششم 1385، (در آستانه 

بهره بردارى) پل هفتم 1379 و پل هشتم نيز كه در مرحله ساخت قرار دارد. 
بناى معين التجار در جوار رودخانه كارون، منزل ماپار با تزئينات خاص دوران پهلوى، آرامگاه على 
بن مهزيار اهوازى در كنار ساحل كارون و مجاور پل هفتم از جمله جاذبه هاى توريستى اين كالن 

شهر به شمار مى روند. 
جايى  اهواز  غرب  در  واقع  آزادگان  دشت  شهرستان  در  خاورميانه  در  پرندگان  زيستگاه  بزرگترين 
است كه به علت وسعت زياد آن را هور العظيم مى نامند. 150 هزار هكتار آن در خاك ايران و 350 

هزار هكتار ديگر در خاك عراق واقع است. 
در طول فصل زمستان و اوايل بهار حضور دسته دسته پرندگان مهاجر كه در ميان آنها گونه هاى 
نادر و در معرض انقراض كم نيستند، واقعًا جاذبه اى طبيعى است مناظر زيبايى كه بدين سان خلق 

مى شود از ديد دوستداران طبيعت پنهان نمى ماند. 
آرامگاه شهداى هويزه و مزار شهيد دكتر چمران در روستاى دهالويه مهم ترين جاذبه هاى گردشگرى 

جنگ در اين ديار عشق و ايثار است. 
ديگر شهرهاى خوزستان نظير اميديه، ماهشهر، هنديجان، بندر امام خمينى و بهبهان نيز جاذبه هاى 
تك  تك  در  فراوان  تفرجى  و  گردشگرى  جاذبه  همه  اين  با  خوزستان  كلى  طور  به  هستند.  فراوانى 

شهرها كه در اين گزارش فقط به گونه اى از آنها اشاره شد هنوز ناشناخته است.
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گاهشمارى در 
ايران باستان

سرزمين ايران با تمدن كهنسال خود در تاريخ 
ارزنده  بسيار  جايى  جهان  گاهشمارى  دانش 
دارد و تقويم كنونى ما كه يكى ازكم نظيرترين 
تقويم هاى  منطقى ترين  احتماًال  و  دقيق ترين  و 
صورت  تا  پيموده  دراز  بس  راهى  دنياست، 

كنونى را به خود گرفته است. 
به  خود،  تاريخ  طى  در  ايرانى  گاهشمارى 
جشن ها  سرگردان،  ماههاى  عديده،  داليل 
نامنظم  سال هاى  و  چرخان  نوروزهاى  و 
كبيسه اجرا نشده، بسيار داشته است. بزرگان 
بسيارى، غالبًا ناشناس، به جان كوشيده اند تا 
درنورديده  فراز  و  پرنشيب  راه  اين  سرانجام 
شود وتقويمى به صورت كنونى از گذشتگان 
آن  به  بتوانيم  كه  برسد  ما  دست  به  نامدار 
بنازيم و چون ميراثى گرانبها، به فرزندان خود 

بسپاريم. 
اما تنها سرزمين ما ايران نبوده است كه براى 
از  زمان،  سنجش  براى  درست،  راهى  يافتن 
سنگالخ ها گذشته است. اين مسئله از دير باز 
و از هزاره هاى پيشين ذهن انسان ها را به خود 

مشغول كرده است. 
بشر نخست شب و ماه را مالك قرار داده است (3) و شايد دليل آن اين باشد كه غالبًا ماه را نماد 
جامعه شبانى و خورشيد را نمادجامعه كشاورزى مى دانند و جامعه شبانى، در بسيارى از فرهنگ ها، 
بر جامعه كشاورزى تقدم داشته است. از سوى ديگر، دسترسى به تغييرات ماه، براى سنجش زمان 
آسان و عملى بوده است. هر كسى مى توانسته با چشم خود تغييرات ماه را در شبها ببيند و با ماه از 

هالل  يا ُغّره تا بدر و از بدر تا ناپديد شدن ماه يا َسلخ پيش برود (4) 
اما دگرگونى هاى خورشيد و آگاهى از تغييرات زمانى آن مى توانست فقط در انحصار گروهى ويژه 

باشد. 
يك  و  شب  يك  بابليها  بود؛  شب  نيمه  شبانه روزى  هر  پايان  و  آغاز  قمرى،  يا  ماهى  گاهشمارى  در 
روز كامل را به عنوان روز كامل  حساب مى كردند (5) و در ميان اقوام آريايى اصل واحد زمان براى 
مركز  رسيدن  خورشيدى،  گاهشمارى كامًال  در  كه  حالى  در  است.(6)  بوده  شب  كوتاه،  مدت  حساب 

قرص خورشيد به محاذات نصف النهار، آغاز و پايان محسوب مى شد. 
در سرزمين ما هم گاهشمارى نخست بر مبناى ماه بوده است، هم چون هند و هم چون  بين النهرينى 
كه ميراث فرهنگ غنى سومرى و سپس بابلى را با خود دارد. جاى پاى اين موضوع  را در اوستاى 

كهن نيز مى بينيم. 
كه احتماًال  خورشيدى  گاهشمارى  با  ماه  مبناى  بر  گاهشمارى  ميالد،  از  پيش  قرن  پنج  حدود  در 

رهاوردى از مصر، بود در آميخت(7) 
براى دوره هخامنشى، هرودوت (كتاب سّوم، 90) اشاراتى به سال 360 روزه دارد.(8) او از360 اسب 
سفيد داريوش سخن مى گويد كه به ازاى هر روز از سال خراج مى گرفته است. پلوتارك نيز روايتى 

(احتماًال نادرست) را نقل مى كند كه اردشير دوم 360 زن به شمارش 360روز سال داشت(9) 
پس اين دوره، دوره دوازده ماهِ سى روزه است كه نياز به اجراى كبيسه دارد تا با سال خورشيدى 
ماه  دوازدگانه  به  عنوان  ماههاى  بر  اضافه  ماهى  بار  يك  سال  شش  هر  رو  اين  از  يابد،  همسانى 

سيزدهم بر سال افزوده مى شد.(10) 
وبخصوص  هخامنشى  سنگنوشته هاى  مبناى  بر  را  هخامنشى  دوره  تقويم  دوازده گانه  ماههاى  نام 
سنگنوشته بيستون مى توان مورد بحث قرار داد. نام نه ماه از اين ماهها مستقيمًا در اين  كتيبه ها ذكر 
شده است و بازسازى نام سه ماهى كه در روايت فارسى باستان نيست، از روى  متن هاى ايالمى و 

بابلى امكان پذير هست. ترتيب اين ماهها چنين است: 
ماه اول ژdu kanaiكa ناميده مى شود(11) كه مطابق با ماه فروردين زردشتى و Nisann بابلى است. 
اين واژه را تركيبى از du6 -به معنى «راه آب» و - kan در مفهوم «كندن» مى گيرند.(12) اين مفهوم 
نشان دهنده از سرگيرى فعاليت هاى كشاورزى در آغاز بهار است. احتماًال اين فعاليت ها ازماه پيش 

يعنى آخرين ماه سال آغاز مى شود، چون مفهوم نام ماه دوازدهم نيز با اين معنى  هماهنگى دارد. 
ماه دوم در كتيبه هاى هخامنشى quravahara ناميده مى شود.(13) كه هم زمان ارديبهشت ماه است 
و در بابلى Ayyaru ناميده مى شود. ارتباط نام فارسى باستان اين ماه با واژه Vahara، كه نياى واژه 
«بهار» است، كامًال روشن است. بخش اول آن مى تواند هم به معنى «جشن و سور» باشد و هم به 
معنى «نيرومند». پس مفهوم نام اين ماه هخامنشى مى تواند «بهار كامل»، «اوج بهار» يا «بهار نيرومند» 
تقويم  بوده»  «بهار  به جشن  بعد  صفحات  در  گرماست.(14)  اوج گيرى  از  حاكى  خود  كه  دهد  معنى 

زردشتى كه در همين ماه است، اشاره خواهد شد.(15) 

بابلى  در  و  است  خرداد  ماه  با  برابر  دارد(16)،  نام   qaigarci هخامنشى  كتيبه هاى  در  كه  سوم  ماه 
Simmannuناميده شود. يافتن مفهوم قابل قبولى براى نام اين ماهسانى نيست. برخى آن راتركيبى 
از واژه qaigar - به معنى «سير» و ci - به معنى چيدن مى دانند.(17) به جشن «سيرسور» كه در دوره 

ساسانى احتماًال در اين ماه انجام مى شده است اشاره خواهد شد 
ماه چهارم garmapada ناميده مى شود(18) كه هم زمان با تير ماه است و در بابلى ناميده مى شود. 

در نام اين ماه تركيبى از garma - به معنى «گرما» و Pada - به معنى «زمان» رامى توان ديد.(19) 
نام ماه پنجم كه هم زمان مرداد ماه است در كتيبه هاى هخامنشى نيامده است و از روى متن هاى ايالمى 
به صورت qurnabaxكi يا Drnabaji بازسازى مى شود.(20) اين ماه در بابلى ناميده مى شود. در 
بخش دوم تركيب نخستين (qurnabaxكi)، واژه baxكi - را مى توان به معنى بخشيدن و در قسمت 
دوم تركيب دوم (Drnabaji) واژه - baji را مى توان به معنى «باج و خراج» گرفت و براى قسمت اول 

هر دو تركيب مفهوم قابل قبولى نمى توان عرضه كرد. 
است.  Ululu آن  بابلى  نام  است.  نشده  ذكر  كتيبه ها  در  است،  ماه  شهريور  برابر  كه  ششم  ماه  نام 

از روى متون ايالمى به صورت Garmabaxكi يا Xaropaكiya بازسازى مى شود.(21) در بخش 
اول تركيب دّوم مى توان واژه - Xara «خار» را ديد با واژه Paكiya - به معنى به هم بستن. يعنى 
ماهى كه در آن خار را دسته مى كنند. اين مفهوم چندان منطقى به نظر نمى رسد. در تركيب اّول نيز 
Garma «گرما» و baxكi «بخشيدن» مشخص است، ولى مفهوم اين تركيب نيز با زمان ماه هم آهنگى 

چندانى ندارد. 
نام ماه هفتم Bagayadi كه نام بابلى آن Taكritu است، بسيار مورد توجه و بحث پژوهشگران قرار 
گرفته است.(22) آن را تركيبى از واژه baga - به معنى «خدا» و yadi - به معنى «به جاى آوردن آيين 
نيايش خدايان» دانسته اند و نشانه اى از راه يابى عنصر دينى در گاهشمارى هخامنشى. اين ماه برابر 
ماه مهر است و اين سؤال پيش مى آيد كه آيا منظور از baga ايزد مهر است ؟. اين احتمال نيز داده 
جشن پارسى  از  بازمانده اى  و  است  بوده  شيرينى ها  و  هدايا  تقسيم  ماه  صرفًا  ماه  اين  كه  مى شود 
bagyazرا شايد بتوان در آن ديد. ضمنًا baga - را به عنوان نياى واژه «باغ» كه مفهوم «سهم» و 

«بخشى از زمين» را دارد، نمى توان از نظر دور داشت.(23) 
قرائنى نيز وجود دارد مبنى بر اين كه آغاز سال در اعتدال پائيزى، يعنى در آغاز اين ماه قرارداشته 

است(24). جشن معروف مهرگان نيز در اين ماه اجرا مى شده است. 
نام ماه هشتم كه برابر ماه آبان است، در كتيبه هاى هخامنشى وجود داشته است ولى در اثرمرور زمان 
پاك شده. نام بابلى اين ماه Arahsamna است. بازسازى نام اين ماه در فارسى باستان به صورت 
Vrkazana* يا Vrkajana* است(25) كه واژه اول آن Vrka - به معنى «گرگ» و واژه دوم آن اگر 
zana - خوانده شود، يعنى ماهى كه در آن گرگ زائيده مى شود و اگر jana - گرفته شود،يعنى ماهى 

كه در آن گرگ شكار مى شود.(26)   

ميراث فرهنگى و تاريخى

هر آنكه فارسى شناسد و بهاى او 
همايش آموزش زبان فارسى در لندن براى واكاوى پيشينه 
آموزش زبان فارسى در انگلستان، از گذشته تا امروز، و 
اهميت دو زبانگى و چگونگى پاسخ به آن برگزار مى شود.
اين همايش به صورت سخنرانى و كارگاه هايى درباره ى 

مواد درسى شيوه هاى آموزش و ارزيابى و نيز مشكالت و 
تنگناهاى زبان آموزى است.

حضور و شركت هم دالنه تمام آموزگاران، دست اندر 
كاران آموزش و مادران و پدران بر بازدهى آن مى افزايد.
زمان: شنبه 23 ماه فوريه 2008 ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر

مكان: كتابخانه مطالعات ايرانى
The Woodlands Hall, Crown Street,Action

London W3 8SA, Tel:020 8993 6384
ايستگاه آندرگراند:

(Acton Town(District & Piccadilly Line
اتوبوس هاى:207 و 607 از شپردبوش و ايلينگ، E3از 

Acton Town ايستگاه
(PTA) انجمن آموزگاران زبان فارسى – انگلستان

براى آگهى بيشتر با نشانى زير تماس بگيريد.
E mail: ptauk05@gmail.com-   07930560462
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پايان نيم قرن حكمرانى
بسيار  هاى  ترديد  و  شك  از  پس 
ماه   18 در  كه  متناقضى  اخبار  و 
سرانجام  شد،  مى  منتشر  اخير 
و  كوبا  نامدار  رهبر  استعفاى  خبر 
را  سيراماسترا  هاى  كوه  پير  چريك 
دو  واگذارى  كرد.  مخابره  جهان  به 
و  جمهورى  رياست  كليدى  پست 
فرماندهى ارتش آخرين نشانه هايى 
را  سياست  از  كاسترو  وداع  كه  بود 
 82 كاستروى  فيدل  بخشيد.  واقعيت 
را  پيرى  هاى  سال  حال  كه  ساله 
رهبرى  قرن  نيم  از  پس  گذراند،  مى 
كوبا  جمهورى  رياست  مسند  در 
ديروز استعفاى خود را تقديم حزب 
بيانيه  متن  در  كرد.  كوبا  كمونيست 
اشتياقى  نه  «ديگر  است.  آمده  فيدل 
پذيرم  مى  نه  و  دارم  حكومت  به 
ارتش  فرمانده  و  جمهور  رئيس  كه 
اش  بيانيه  متن  در  او  باشم.»  كشور 

كه نسخه اى از آن را نيز براى روزنامه گرنما كه همواره به نوشته هاى فيدل مزين بود، فرستاد و تأكيد كرد كه ديگر هرگز به 
حكومت باز نخواهد گشت.

كاسترو اين تصميم را پس از 18 ماه حاشيه نشينى گرفت. 31 جوالى 2006 بود كه او به دليل بيمارى شديد گوارشى، مجبور 
شد، با سپردن امور كشور به برادرش رائول خود در حاشيه بنشيند وتنها كار نظارت بر كشور را برعهده بگيرد.با اين حال 
شاگردان كاسترو ديروز در كوبا همچنان بر پيمان خود با وى پاى فشردند و گفتند فيدل كه همواره به عنوان سد راه سلطه 

جويى رؤساى جمهورى آمريكا در حوزه كارائيب بوده است، به عنوان يك رهبر معنوى در صحنه خواهد ماند.
* يك عمر مبارزه

فيدل كاسترو در خانواده اى متمول زاده شد اما تفاوت آشكار وضعيت خانواده او و فقر شديد مردم اطرافش او را به سمت 
انقالبيون ماركسيست لنينيست سوق داد. 

27 ساله بود كه براى مبارزه با رئيس جمهور وقت كوبا باتيستا سالح در دست گرفت و به همراه صد تن ديگر به مقر نظامى 
مونكارا در سانتياگوى كوبا حمله كرد. در اين حمله همه كشته شدند جز فيدل و رائول كاسترو كه هر دو زندانى شدند. فيدل 2 
سال بعد آزاد شد اما به مبارزه ادامه و خود گروهى قوى تشكيل داد كه به مبارزه با رژيم باتيستا برخيزند. آنها سرانجام موفق 
شدند، پس از جنگ هاى چريكى گسترده در كوه هاى سيرا ماسترا كه در ركاب «چه گوارا» انجام مى شد، به پيروزى برسند. 
به اين صورت كوباى آزاد در دست انقالبيون قرار گرفت. اگر چه «چه گوارا» براى آزادى آمريكاى التين كارائيب را ترك كرد 
اما فيدل در كوبا ماند تا حافظ انقالبى باشد كه خون رفقايش به پاى آن ريخته شده بود. در ميان رهبران سياسى جهان، ايام 

رياست جمهورى 47ساله كاسترو يكى از پرماجراترين سرگذشت هاى رهبران سياسى بوده است.
گفته مى شود سازمان سيا تاكنون 638 بار اقدام به ترور وى كرده اما هر بار ناكام مانده است. رؤساى جمهور آمريكا جدا از 

سوءقصد به جان وى بارها قصد براندازى حكومت وى را داشته اند.
  

اولين بار در آوريل 1961 دولت آمريكا تالش كرد با كمك به نظاميان تبعيدى كوبا با به راه انداختن كودتا در اين كشور، فيدل را 
از قدرت خلع كند و جزيره را از آن خود سازد اما موفق نشد يك سال بعد از ماجراى «خليج خوك ها» دولت آمريكا به رياست 
جمهورى جان اف كندى با ادعاى اين كه شوروى سابق در خاك كوبا پايگاه هاى موشكى ايجاد كرده و قصد حمله به آمريكا 
را دارد، زمينه به راه انداختن جنگ اتمى را به اجرا گذاشت . دو ابر قدرت در بيخ گوش كاسترو چشم در چشم هم ايستادند و 
سرانجام نيز شوروى به رياست جمهورى نيكيتا خروشچف وقتى متوجه استقرار سالح هاى آمريكا در تركيه شد، موشك هاى 
خود را از خاك كوبا خارج كرد. پس از اين آمريكا تبديل به دشمن شماره يك فيدل شد. كاسترو با آنكه پس از دوران جنگ 
سرد روابط گسترده خود را با ساير كشورهاى ليبراليستى آغاز كرد اما مناسبات او با واشنگتن به حالت تيره ماند، حتى سفر 

ميانجيگرانه پاپ ژان پل دوم به كوبا كه ژانويه 1998 به وقوع پيوست، گره اين ماجرا را نگشود.
فروپاشى شوروى آزمون سخت ايام زمامدارى فيدل كاسترو بود. كوبا كه تا سال 1989 از كمك هاى اقتصادى شوروى بهره 
مند بود، پس از فروپاشى اين ابرقدرت ناگاه با ضربه اى اقتصادى مواجه شد. اما كاسترو كوشيد با رونق انداختن صنعت 

توريسم كوبا را از اين بحران خارج كند.
كوبا تحت رهبرى 47ساله فيدل كاسترو با آن كه روزهاى زيادى را در تحريم غرب گذرانده اما توانسته به موفقيت هاى بسيارى 

دست يابد و در بسيارى از زمينه ها نه تنها خودكفا كه خود صادر كننده باشد. 
* جانشينان احتمالى

حاال كه فيدل كاسترو قدرت سياست را ترك كرد. اين سؤال مهم مطرح است كه اكنون چه كسى جاى فيدل را خواهد گرفت. 
پارلمانى كه چندى پيش در اين كشور انتخاب شد، يكشنبه آينده براى اولين بار تشكيل جلسه مى دهد و به عنوان يكى از نخستين 
كارهاى خود، رسيدگى به اين استعفا را برعهده خواهد داشت و درباره استعفاى او تصميم خواهد گرفت. اما خود فيدل تأكيد 
كرده كه «ديگر قدرت عالقه اى را در من بر نمى انگيزد.» اما كسانى كه نامشان براى جانشينى كاسترو تاكنون مطرح شده اين 

افراد هستند.
رائول كاسترو (متولد 1931): برادر و همرزم قديمى فيدل كاسترو. او اواخر دهه 90 نيز نامزد جانشينى برادرش شد. رائول كه 

وزير دفاع سابق كوبا هم هست، در 18 ماه اخير به طور موقت به جاى برادرش فعاليت مى كرد.
كارلوس الگه داويال (متولد 1951): او هم اكنون نيز جانشين رئيس جمهور در شوراى وزيران و شوراى كشور است. به نوعى 
از او به عنوان نخست وزير ياد مى شود. او به خاطر روابط گسترده اش با هوگو چاوز و مذاكرات خود با وى براى آوردن 

نفت ونزوئال به كوبا شهرت دارد.
فيليپ پرز روگه (متولد 1965): او جوانترين فردى است كه نامش براى تصدى پست رياست جمهورى مطرح شده است، روگه 
به عنوان وزير امور خارجه نيز، جوانترين وزير كابينه كوبا به حساب مى آيد. ويژگى اى كه او را از ديگر نام هاى مطرح جدا 
مى كند، اين است كه او بعد از انقالب كوبا زاده شده است و در چگونگى رابطه با آمريكا از ديد ماليم ترى نسبت به ديگران 

برخوردار است.

دو روز خونين در افغانستان  
خونين  انفجار  قربانيان  سپردن  خاك  به  مشغول  ها  افغاني  كه  حالي  در 
روز يكشنبه بودند، ديروز انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در جنوب 
افغانستان 35 غيرنظامي را كشته و 28 تن را مجروح كرد. هدف اين حمله 
يك گروه نظامي كانادايي بود. گفته مي شود دو سرباز كانادايي نيز زخمي 
كشته  يكصد  آمارها  آخرين  طبق  افغانستان  يكشنبه  روز  انفجار  اند.  شده 
دربر برداشت. اين انفجار با محكوميت جهاني مواجه شد و امريكا، فرانسه و 
سازمان ملل متحد هر كدام آن را جداگانه محكوم كردند. گرچه هنوز طالبان 
مسووليت انفجار روز يكشنبه را بر عهده نگرفته است، اما غالب منابع خبري 

اين انفجار را به شبه نظاميان طالبان منتسب مي كنند.  

كنترل خشونت ها در لبنان  
در پي مجروح شدن 14 نفر در درگيري هاي بين طرفداران گروه هاي اكثريت 
بيروت  در  را  مشتركي  نشست  گروه  دو  اين  نمايندگان  لبنان،  در  اقليت  و 
تاكيد  ثبات  و  آرامش  حفظ  بر  مشترك  يي  بيانيه  صدور  با  و  كردند  برگزار 
كردند. نمايندگان اين گروه از ارتش خواستند كه با اخاللگران برخورد كند و 
اجازه ندهد اغتشاشي رخ دهد. در يك خبر ديگر عمروموسي دبيركل اتحاديه 
عرب تصميم گرفته است روز يكشنبه آينده براي ادامه رايزني هاي خود وارد 

بيروت شود.  

در  خياباني  هاي  آشوب  سردسته   33 دستگيري 
فرانسه  

يي  حمله  با  دوشنبه  آغازين  ساعات  در  فرانسه  پليس  فرانسه؛  خبرگزاري   
غافلگيركننده 33 تن از سردسته هاي آشوب هاي خياباني را دستگير كرد. 
اين افراد كه با عمليات هزار تن از نيروهاي ويژه پليس در وييرلوبل در 20 
حومه  هاي  شورش  هستند  متهم  اند،  شده  دستگير  پاريس  شمال  كيلومتري 

پاريس در سال گذشته ميالدي را رهبري كرده اند.  

 عربستان ؛ به لبنان سفر نكنيد  
عربيه؛ عربستان سعودي به اتباع خود توصيه كرد به خاطر بي ثباتي سياسي 
و امنيتي جاري در لبنان از سفر به اين كشور خودداري كنند. بي ثباتي لبنان 
تا حدودي جنبه داخلي دارد كه نشانه آن درگيري هاي مكرر ميان طرفداران 
و مخالفان دولت است و در تازه ترين درگيري ها در منطقه صبرا در بيروت 
يك فلسطيني به ضرب گلوله كشته شد كه در نتيجه آن گروه هاي «جريان 
المستقبل»، «حزب اهللا» و «جنبش امل» براي بررسي راه هاي از بين بردن تنش 
داخلي تشكيل جلسه دادند. اما از نظر خارجي نيز پيامدهاي ترور عماد مغنيه 
فرمانده نظامي حزب اهللا بر سر لبنان سايه افكنده است و هر لحظه بيم اقدامات 

تالفي جويانه حزب اهللا و واكنش متقابل اسرائيل وجود دارد.  

فروپاشي يك شبكه تروريستي در مغرب  
 الجزيره؛ منابع رسمي روز دوشنبه اعالم كردند مقام هاي مغربي يك شبكه 
اقدامات  انجام  براي  ريزي  برنامه  حال  در  كه  را  خطرناك»  «تروريستي 
تروريستي در مغرب بود در هم كوبيده و 23 نفر از اعضاي آن را دستگير 
شدند  موفق  مغرب  امنيتي  نيروهاي  كرد  اعالم  مغرب  خبرگزاري  اند.  كرده 
يك شبكه تروريستي خطرناك را كه داراي تفكر جهادي بود و خود را براي 
انجام عمليات تروريستي در خاك وطن آماده مي كردند، در هم بكوبند. بنابر 
اين گزارش پيگيري هاي جدي نيروهاي امنيتي به دستگيري و حبس اعضاي 

اصلي فعال در شبكه از جمله عبدالقادر بلعراج رهبر آن منجر شد.  

بوش خواستار برگزاري انتخابات در زيمبابوه شد  
برگزاري  خواستار  امريكا  جمهور  رئيس  بوش  جرج  فرانسه؛  خبرگزاري    
انتخابات در زيمبابوه شد. بوش كه در جريان سفرهاي آفريقايي خود روز 
در  منصفانه  و  آزاد  انتخاباتي  «بايد  گفت؛  بود،  شده  تانزانيا  وارد  گذشته 
كه  بياورند  كار  سر  بر  را  دولتي  كشور  اين  مردم  تا  شود  برگزار  زيمبابوه 
به منافع آنها و حقوق بشر احترام مي گذارد.» بنابر اظهارات بوش برگزاري 
انتخاباتي آزاد در زيمبابوه به نفع مردم اين كشور و كل جهان خواهد بود.  

 برگزاري انتخابات در قبرس  
خبرگزاري فرانسه؛ با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در بخش يوناني 
راي  هاي  صندوق  پاي  به  گذشته  روز  جزيره  اين  جنوب  مردم  قبرس  تبار 
رفتند. اين انتخابات از آن جهت كه مي تواند روح تازه يي به تالش ها براي 
ترك  منطقه  دو  به  است  دهه  سه  از  بيش  كه  بدمد  جزيره  اين  مجدد  اتحاد 
نشين و يوناني نشين تقسيم شده بسيار حائز اهميت است. در اين انتخابات 
«تاسوس پاپادوپولوس» رئيس جمهور فعلي بخش يوناني نشين، «دميتريس 
كريستوفياس» رئيس مجلس و «آيونيس كاسوليدس» وزير خارجه با يكديگر 
كه  جهت  اين  از  انتخابات  اين  باورند  اين  بر  كارشناسان  كنند.  مي  رقابت 

كانديداها رقابت فشرده يي با يكديگر دارند به دور دوم كشيده شود.  
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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
ُمشرف باخت 

 
حزب حاكم پاكستان شكست را پذيرفت. حزب مسلم ليگ قائد اعظم كه با افول پرويز مشرف رئيس 
جمهور پاكستان شاهد كاهش محبوبيت خود بوده است در انتخابات عمومي 18 فوريه پس از حزب 

عنوان  به  نواز  ليگ  مسلم  حزب  و  مردم 
كه  يافت  راه  پارلماني  به  حزب  سومين 
در  آن  هاي  كرسي  اكثريت  سال  هشت 

اشغال نمايندگانش بود.
پس از اين شكست كه به مثابه راي مخالف 
بود  مشرف  اخير  هاي  سياست  با  مردم 
و  اسبق  وزير  نخست  شريف  نواز  محمد 
از  قاطعيت  با  نواز  ليگ  مسلم  حزب  رهبر 
جمهوري  رياست  كرسي  خواست  مشرف 
اين  از  پيش  گفت؛ «مشرف  او  كند.  ترك  را 
گفته بود در صورتي كه مردم بخواهند او 
كه  گفتند  وضوح  به  مردم  امروز  رود.  مي 
چه چيزي مي خواهند.» شريف در حالي اين 

مساله را مطرح كرد كه مشرف پيشاپيش اعالم كرده بود آماده است با هر حزبي كه در انتخابات پيروز 
شود، همكاري كند.

چودري شجاعت حسين رهبر حزب مسلم ليگ قائد اعظم در مصاحبه يي با تلويزيون آسوشيتدپرس 
درباره شكست حزب متبوعش گفت؛ «ما اين نتيجه را از صميم قلب مي پذيريم و از اين پس در مقام 
اپوزيسيون در پارلمان حاضر خواهيم شد.» سخنان حسين اشاره يي به تهديد هاي مشرف پيش از 
برگزاري انتخابات دارد كه به رهبران احزاب مخالف هشدار داده بود نتايج انتخابات را هر چه باشد 
بپذيرند و از تهييج عمومي و اعتراض و آشوب بپرهيزند. اكنون اين هشدار براي هواداران خود مشرف 
كانديداهاي  بين  در  شريف  نواز  حضور  عدم  رغم  به  نواز  ليگ  مسلم  حزب  است.  كرده  پيدا  مصداق 
انتخابات پس از اعالم نتايج اوليه توسط كميسيون انتخابات تا بعدازظهر سه شنبه با 30 درصد آرا در 
راس قرار دارد، حزب مردم با 27 درصد در رده دوم و حزب مسلم ليگ قائد اعظم با 12 درصد پايين 
تر از اين احزاب قرار گرفته است. اين آمار مربوط به شمارش آراي 127 كرسي از مجموع 342 كرسي 
پارلمان ملي پاكستان است. شريف به رغم قانون منع تعقيب پرونده هاي فساد مالي مخالفان مشرف 
كه 5 اكتبر توسط خود مشرف توشيح شده است، به خاطر اتهامات مربوط به هواپيماربايي و اقدام عليه 
امنيت ملي در سال 1999 هنوز پرونده هاي متعددي دارد و به همين خاطر توسط كميسيون انتخابات 

از حضور در رقابت 18 فوريه بازماند.
شبكه خبري ژئو از معتبرترين شبكه هاي تلويزيوني پاكستان ساعت 6 بعدازظهر به وقت محلي (30/16 
به وقت تهران) به نقل از منابع غيررسمي آمار ديگري از شمارش آرا را منتشر كرد كه تنها سرنوشت 
20 كرسي در آن مشخص نشده بود. بر اساس اين آمار حزب مردم با 86 كرسي در صدر قرار دارد 
و مسلم ليگ نواز با 65 كرسي پس از آن قرار گرفته است. مسلم ليگ قائد اعظم با 37 كرسي با فاصله 
زيادي پس از دو حزب اول ايستاده است. 70 كرسي پارلمان پاكستان براي زنان و اقليت هاي مذهبي 
در نظر گرفته شده و ساير كرسي ها نيز بين نامزدهاي مستقل و نمايندگان احزاب كوچك تر و محلي 
تقسيم شده است. اما فارغ از اينكه نتيجه نهايي شمارش آرا دقيقًا چه باشد، آمار به دست آمده تا اين 
لحظه نشان مي دهند كه دو حزب مخالف مشرف در مجموع بيش از نيمي از كرسي هاي پارلمان را 

به خود اختصاص داده اند.
عرصه  در  جديد  تحولي  استقبال  به  مختلفي  تيترهاي  با  پاكستاني  هاي  روزنامه  آمار  اين  انتشار  با 
سياسي پاكستان رفتند. روزنامه پاكستاني داون گزارش سقوط حزب حامي مشرف را با تيتر «سنگين 
وزن ها ضربه فني شدند» منتشر كرد و ديلي تايمز باالي صفحه اول خود نوشت «همه مردان شاه 
رفتند». تيترهاي اين دو روزنامه نه فقط اشاره يي به شكست حزب قائد اعظم به تنهايي است بلكه به 
شكست سخت ياران نزديك مشرف در اين انتخابات اشاره دارد. چودري شجاعت حسين رهبر حزب 
حاكم، وزير خارجه دولت مشرف و وزير راه آهن از جمله متحدان سياسي مشرف بودند كه كرسي 
هاي خود را از حوزه پنجاب در پارلمان اين دوره از دست دادند. اما با وجود شكست حزب مسلم ليگ 
به خاطر اشتباهات متعدد مشرف در اعالم وضعيت فوق العاده و ديگر خطاهاي  قائد اعظم كه ظاهراً 
اوست، حزب قائد اعظم همچنان به او وفادار مي ماند. پرويز الهي، دبير اين حزب در استان پنجاب در 
مصاحبه يي با شبكه ژئو در اين باره با اشاره به مشرف گفت؛ «ما به او احترام مي گذاريم و با او 

خواهيم ماند.»
از  پس  ديگر  بار  شريف  نواز  حزب  سخنگوي  الفاروق  صديق  احزاب،  رهبران  هاي  واكنش  ديگر  در 
انتشار خبر پيروزي اپوزيسيون تاكيد كرد «مشرف بايد برود.» او البته افزود اگر قضات ديوان عالي 
كه پس از اعالم وضعيت فوق العاده از كار بركنار شده، به پست هاي خود بازگردند و پروسه دادرسي 
انتخاب مجدد مشرف به رياست جمهوري در اكتبر سال گذشته را قانوني تشخيص دهند، حزب وي 

نيز اين نتيجه را خواهد پذيرفت.
اما همان طور كه بر اساس نظرسنجي هاي قبلي پيش بيني شده بود، به رغم پيروزي احزاب مخالف 
مشرف هيچ يك از آنها اكثريت مطلق پارلمان را براي تشكيل كابينه بعدي به تنهايي به دست نياورده 
اند و دولت آتي پاكستان دولتي ائتالفي خواهد بود. اما مساله اين است كه سه حزب اصلي كه هم اكنون 
باالتر از ساير احزاب قرار گرفته اند هيچ يك به لحاظ موضع گيري فعلي و پيشين خود در موقعيتي 
قرار ندارند كه با يكديگر موتلف شوند و از سوي ديگر ساير احزاب كوچك تر نيز فاقد قدرت و كرسي 
هايي هستند كه در يك ائتالف دوحزبي به هيچ يك از اين سه حزب اجازه تشكيل دولت را بدهند. اين 
مساله آينده سياسي پاكستان را با پرسشي اساسي مواجه خواهد كرد كه تا پايان رايزني هاي احزاب 
و حتي شايد تا پايان برگزاري جلسات اوليه پارلمان پاسخ داده نخواهد شد. شريف به رغم اختالف 
هاي تاريخي اش با بي نظير بوتو، پيشاپيش براي مذاكره با آصف زرداري، همسر بوتو و رهبر فعلي 

حزب مردم اعالم آمادگي كرده است. 
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«كلمه ها»ي اسالمي ندوشن چهارجلدي 
مي شود 

جلد چهارم «كلمه ها» حاوي مسائل اجتماعي، 
ندوشن  اسالمي  محمدعلي  از  ايران  و  فرهنگي 
نوشته  منتخب  مجلد  اين  شود.  مي  منتشر 
هايي  كتاب  از  ندوشن  اسالمي  كه  است  هايي 
استخراج  اند،  شده  منتشر  او  از  تاكنون  كه 

كرده است.
 

رادي  اكبر  آثار  و  زندگي  سالشمار 
منتشر مي شود 

تخصصي  نشست  برگزاري  با  همزمان 
انديشه  و  آثار  بررسي  و  «تحليل  پژوهشي 
هاي اكبر رادي» در روز پنجشنبه، ويژه نامه 
برجسته  نويس  نمايشنامه  اين  درباره  يي 

ايراني منتشر خواهد شد.

نصيريان  علي  نوشته  ترين  تازه 
اجرا مي شود 

نوشته  آخرين  گيره»  مي  خوابش  «آدم  نمايش 
علي نصيريان با كارگرداني خسرو شجاع زاده 
رود.  مي  صحنه  به  تئاتر  اداره  نمايش  خانه  در 
كه  است  پيرمردي  و  پيرزن  درباره  نمايش  اين 
آخرين روزهاي عمر خود را سپري مي كنند و 

كاري كمدي به حساب مي آيد.

مجموعه شعر جديد حافظ موسوي 
در انتظار است 

مجموعه شعر جديد حافظ موسوي در انتظار 
ايسنا،  گزارش  به  است.  نشر  مجوز  دريافت 
«خرده ريز خاطره ها و شعرهاي خاورميانه» 
حدود چهار ماه است كه از سوي نشر آهنگ 

ديگر براي دريافت مجوز ارائه شده است.

پيامبر  سمفوني  خالق  از 
تقدير مي شود 

پيامبر  سمفوني  خالق  و  آهنگساز  فرهت  شاهين 
28 اسفند از سوي فرهنگستان هنر مورد تجليل 
سلسله  ادامه  در  مراسم  اين  گيرد.  مي  قرار 
نشست هاي فرهنگستان هنر با حضور درويش 
اهالي  از  چند  تني  و  صراف  امير  منظمي،  رضا 

موسيقي برگزار مي شود.

روايت عباس كيارستمي از 
سعدي به زودي مي آيد 

به  آيد.  مي  كتاب  بازار  به  ديگر  هفته  دو  تا  سعدي  از  كيارستمي  عباس  روايت 
شعرهاي  گزيده  شامل  فرياد»  خويشتن  دست  از  «سعدي  كتاب  ايسنا،  گزارش 

سعدي به انتخاب عباس كيارستمي است.

ادبيات و انديشه
نگاهي به رمان «آخرين سفر زرتشت» 

 

هيجانات زندگي جست وجوگر  
 
 

اميد سليمي

«يكي از اينها شخصيت عجيبي است كه من اسمش را گذاشته ام عشق انتشار. دوست دارد به هر قيمت چيزي از او منتشر 
شود. او از خويشاوندان نسبتًا دور ادبيات است و گرچه به اهالي اين سرزمين ارادت دارد، اما هميشه در حاشيه بوده... 

چيزي مرموز و قابل بررسي او را به اين جهان غادبياتف پيوند مي دهد.» 
(مستعارنويسي و شبه ترجمه، دكتر احمد اخوت)

شناسان،  باستان  هاي  يافته  اساس  بر  كه  است  اينجا  جالب 
در  را  كهن  فرزانه  اين  زندگي  شرح  كه  چنداني  مكتوب  متن 
آنچه  تمامي  بهتر،  تعبير  به  ندارد.  وجود  باشند،  نوشته  آن 
در خصوص زندگي اين مرد در روزگاران باستان به تحرير 
كه  نيز  متني  ترين  نزديك  رسد.  نمي  صفحه  دو  به  درآمده، 
و  «گاتها»  اند،  كرده  كتابت  وي  هاي  آموزه  از  زرتشتيان 
«ونديداد» شمرده مي شود كه تاريخي نزديك به 7 سده پس 
از  متفاوت  زباني  با  نه  هم  آن  دارد،  خود  بر  را  او  مرگ  از 
گويش آن روزگار. با اين حساب اگر نويسنده يي بتواند با 
رادمرد  اين  زندگي  از  رماني  خود،  تخيلي  دنياي  از  استفاده 
بلكه  بود،  نخواهد  زمين  روي  پايش  تنها  نه  الجرم،  بنويسد، 
يافته  و  ذهني  انفعاالت  و  فعل  به  اتكا  با  تنها  است  مجبور 
هاي تاريخي خود از دوراني كه بايد گفت در گذر ايام غبار 
پيوند  بتواند  تا  كند  ساز  يي  قصه  نشسته،  آن  بر  فراموشي 

خود را با جهان ادبيات مستدام دارد. 

بر همين پايه، حاصل تخيالت فرهاد كشوري، رماني است در 
73 فصل كوتاه كه سعي دارد سلوك، انديشه و آموزه هاي 
زرتشت را ترسيم كند. ولي خواننده به جاي اينكه با داستاني 
عمل  با  توأم  تصاويري  با  شود،  رو  روبه  محور  انديشه 
داستاني پرهيجان و تعليقاتي برپايه اكشن مورد خطاب قرار 
مي گيرد. كافي است شروع كتاب را با ريتم و آهنگ سكانس 
روياسازي  كارخانه  چندم  دست  هاي  فيلم  از  يكي  آغازين 

امريكايي مقايسه كنيم؛«از باالي شانه هايشان كارد را ديد. 

خون گرم بر تيغه اش مي لغزيد. مرد گاوكش مي خنديد. گاو سياه بوره مي كشيد. هلهله شادي در زير سقف معبد پيچيد. 
زرتشت گفت؛ جان مي كند، مردان و زنان را كنار زد و پيش رفت. شنيد؛ كجا مي روي؟ كسي مچ دستش را گرفت. ايستاد. 
مردي كه لباس سپيد زرباف بزرگان را به تن داشت به او نگاه مي كرد. زرتشت دستش را پس كشيد.» ترفند شروع قصه 
با رويداد متحيركننده يي كه سيد فيلد فيلمنامه نويس حرفه يي هاليوود در كالس هايش بر آن پافشاري مي كند، در قصه 
پردازي كشوري از زندگي زرتشت، عينًا رعايت شده است. همچنين است رعايت ساير جنبه هاي خلق داستان هاي پهلواني 
و حماسه هاي جاده يي رمان هاي «پيكارسك» بر اساس شرح حوادث و ماجراهايي كه بر قهرمان داستانش مي رود. گويي 
زرتشت به روايت كشوري، قهرماني است كه نه تنها در جستن خويش جنبه هاي هيجاني زندگي يك جست وجوگر آفاق 
را تجربه مي كند، بلكه صرفًا با ماجراپردازي و كنش هاي داستاني نويسنده، به سمت و سوي ماجراجويي در دنياي كهن 
«ايران ويج» مي تازد. فصول متعددي كه نويسنده به شرح فرار پرماجراي قهرمان خود از «شيز» به سمت «باكتريا» (بلخ) 
پرداخته، نشان مي دهد دغدغه ذهن پردازشگر اين تخيالت، گونه يي ماجرانويسي و روايت آفريني به سبك و سياق مرحوم 
ذبيح اهللا منصوري بوده، وگرنه دليلي ندارد زرتشت نيك پندار و نيك گفتار و نيك كردار به افسون دخترك خدمه يي در معبد 
ميتراپرستان گرفتار آيد و در صفحات انتهايي كتاب، ماجرا با خبر مرگ دلدار، ماست مالي شود. آيا به جز ماجراافكني و 
گره اندازي خواننده محور و توجه به ايجاد هيجان و تعليق در مخاطب، توجيه ديگري براي اين موضوع وجود دارد؟ همين 
طور دليل و منطقي در طرح و توطئه ماجراهاي «آخرين سفر...» ديده نمي شود تا بپنداريم پيامبر قهرمان اين روايت، حقانيت 
مكاشفات خود را در دربار گشتاسب شاه، با آزموني مبتذل و نامفهوم اثبات مي كند؛ آزموني كه تنها علت حضور مخلوق 

تخيل كشوري در آن، خواب نما شدن پادشاه است و پس از آن ورق به يكباره برمي گردد. (ص275)
غگشتاسب شاه گفتف؛ «اكنون كه ما پيامبري تو را پذيرفتيم، تو يي زرتشت سپيتمان بگو چه سخني داري.» زرتشت گفت؛«مي 
خواهم پيام اهورامزدا را به گوش مردمان ايران ويج برسانم و آنان را به پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك دعوت كنم. 
مي خواهم هيچ سياهچالي براي دربند كردن آدميان در اين سرزمين نباشد... مي خواهم.» استفاده فراوان از گفت وگوهاي 
نويسي  خطابه  سوي  و  سمت  به  قهراً  را  كتاب  ويج»  ايماني «ايران  جغرافياي  در  مختلف  اشخاص  و  زرتشت  بين  طوالني 
نويسنده يي پيش برده كه تمايلي غيرقابل كتمان به افزايش بار مفهوم و انديشه اثر خود دارد، ولي راه پياده سازي مطالعات 
خود در كتاب را تنها در ديالوگ نويسي يافته است. فصول مربوط به مسافرت چهارساله زرتشت به معابد مختلف، مشحون 
از چنين گفت وگوهاي فراوان و بي شماري است كه طبعًا با حوصله خواننده كتاب هايي مانند «سينوهه» و «عقاب الموت» 
جور درمي آيد، پس شايد به تعبير مترجم و محقق فرهيخته، دكتر احمد اخوت، «عشق انتشار» را هم مي توان خويشاوند 
دور ادبيات فرض كرد، به شرط آنكه پيوند مرموز او را با اين وادي كشف كرد. البته نبايد بيش از اين نيز انتظار داشت زيرا 
چفت كردن قصه يي 350 صفحه يي در 15 روزي كه كشوري مي گويد صرف نوشتن اين كار كرده، اندكي مشكل به نظر 
مي رسد. براي همين است هر يك از عناصر و ابزار كتاب وي ساز خود را مي زنند تا «آخرين سفر زرتشت» در حد و اندازه 
روايتي ناهمگون و غيرادبي نظير رمان هاي پيكارسك قرون گذشته اروپا، حول محور گشت و گذار ماجراجويانه قهرماني 

ذهني بچرخد و بچرخد و بچرخد.  

چهره ها
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

مارگريت دوراس  

رمان گمشده  
 

دوراس»  «مارگريت  به  منتسب  اسرارآميز  رمان  يك   
سرشناس  نويسنده 
از  يكي  در  فرانسوي 
پاريس  هاي  كتابفروشي 
با  كتاب  اين  شد.  پيدا 
داغ»  هاي  «ساعت  عنوان 
دوناديو»  «ام  قلم  به  و 
در  دوراس)  مستعار  (نام 
 195 در  و   1941 سال 
منتشر  پاريس  در  صفحه 
«دومينيك  است.  شده 

اين  يافتن  از  بعد  فرانسوي  فيلسوف  و  نويسنده  نوگز» 
دوراس  مارگريت  مستعار  نام  دوناديو»  «ام  گفت؛  كتاب 
در  و  دوم  جهاني  جنگ  طول  در  را  كتاب  اين  او  است. 
در  وي  است.  نوشته  تغذيه  نامساعد  شرايط  توصيف 
يك  از  را  كتاب  من  گفت؛  اثر  اين  يافتن  چگونگي  مورد 
كتابفروشي خريدم. «ساعت هاي داغ» از جمله كتاب هاي 
نايابي است كه در همان سال انتشار تمام شد. من از نام 
اطالعات  كتاب  خود  از  همچنين  و  نويسنده  اين  مستعار 
دقيقي داشتم و به محض ديدن كتاب 25 فرانك پرداختم 
و آن را خريدم. در همان لحظه هم به فروشنده گفتم كه 
اين اثر متعلق به دوراس است و او از فرط تعجب سرش 
را تكان داد. مارگريت دوراس در سال 1914 در ويتنام 
به دنيا آمد. او تحصيالتش را در رشته علوم سياسي در 
فرانسه به پايان برد و از سن 27 سالگي كار نويسندگي 
هايي  كتاب  نوشتن  با  و  كرد  آغاز  يي  حرفه  طور  به  را 
مانند «هيروشيما عشق من» و «عاشق» به شهرت جهاني 
دست يافت. در كارنامه كاري او ساخت 20 فيلم هم ديده 

مي شود. او در سال 1996 درگذشت.  

احمد آرام 
 كاتب 

شرجي دريا  
مي  كه  را  آرام  احمد  اسم   
دريا،  شرجي  ياد  شنوم، 
بخار نمك، سينماي فيلم هاي 
هر  خالصه  و  عربي  قديمي 

آنچه كه با جنوب و آداب و رسوم و مردمش ربط دارد، 
مي افتم. او نويسنده يي است كه در نوشته هايش فضاي 
بومي جنوب را با نت ها و باورهاي مردمش به تصوير 
دو  در  توان  مي  را  نگاه  اين  خوب  هاي  نمونه  كشد.  مي 
كتاب «غريبه در بخار نمك» و «مرده يي كه حالش خوب 
است» مشاهده كرد؛ دو كتابي كه اتفاقًا به تازگي توسط 
نشر افق تجديد چاپ شده است.احمد آرام كه اتفاقًا سينما 
از  رماني  براساس  دارد  قصد  روزها  اين  خوانده،  هم 
اين  بنويسد.  سينايي  خسرو  براي  يي  فيلمنامه  خودش، 
نام  به  رماني  روي  از  و  دارد  نام  دريا»  «سايه  فيلمنامه 
اش  نوشته  اين  در  آرام  شود.  مي  نوشته  ماهي»  «بيوه 
رفته  كشور  جنوب  زنان  هاي  سختي  و  مصائب  سراغ 
است تا با بيان برخي باورهاي نادرست، رنج هاي زنان 
را به نمايش بگذارد. نقطه اشتراك سينايي با موضوع از 
همين جا شروع مي شود. او در فيلم «عروس آتش» هم 
تم مشابهي را مطرح كرده بود. گفته مي شود فيلمبرداري 

اين كار تابستان سال آينده آغاز مي شود.
اين نويسنده مجموعه داستان «كسي ما را به شام دعوت 
كتاب  چند  و  است  سپرده  افق  نشر  به  هم  را  كند»  نمي 
هم آماده چاپ دارد تا وضعيتش به عنوان يك نويسنده 
تثبيت شود؛ نويسنده يي كه كار نوشتن را با انتشار قصه 
يي به نام «آن روز شوم» در نشريه فردوسي آغاز كرد. 
آرام در سابقه كاري اش همكاري با نشريه فيلم، برپايي 
چند نمايشگاه گرافيك در شيراز و بوشهر و تحصيل در 
دارد.  نيز  را  آزاد  دانشگاه  كارگرداني  بازيگري-  رشته 
صادقي  بهرام  كوتاه  داستان  جايزه  برنده  نويسنده  اين 

نيز بوده است.  

دارندورف و تفكر آزادي 
 

زهير مصطفي بلوردي

ساكن  سياسي  يي  خانواده  در   1929 سال  در  دارندورف  گوستاو  رالف 
هامبورگ به دنيا آمد. تحصيالت دانشگاهي را در دانشگاه هامبورگ با ادبيات 
كالسيك آغاز كرد و در جريان به پايان رساندن رساله خود با آثار ماركس 
آشنا شد، اين عاملي شد كه بعد از اخذ دكتراي فلسفه از هامبورگ، به انگلستان 
وي  كند.  مكان  نقل  لندن  سياسي  علوم  و  اقتصاد  آكادمي  در  تحصيل  جهت 
يكي از معدود متفكران اجتماعي است كه در دوره زندگي خود وقايع برجسته 
تاريخي را لمس كرده؛ آثار و نتايج جنگ جهاني اول، بحران اقتصادي 1930 
اروپا، جنگ جهاني دوم و پديده فاشيسم، نتايج جنگ جهاني دوم و ليبراليسم، 
سوسياليسم و سقوط آن از جمله مهم ترين آنها هستند. اين وقايع از اصلي 
ترين شرايط شكل دهنده حيات علمي وي به عنوان يكي از صاحب نظران بزرگ 
جامعه شناسي است. عمده شهرت وي در مسائل جامعه شناسي سياسي است 
و عالقه اش به مساله «آزادي» چشمگير است چرا كه در بيشتر آثار خود اين 
مفهوم را مورد تاكيد ويژه قرار داده، «آزادي جديد» به سال 1957، «جامعه و 
دموكراسي در آلمان» 1960 و تاليف درخور و شايسته «ژرف نگري در انقالب 
اروپا» كه در آن به تحوالت اجتماعي- سياسي اخير به ويژه بعد از فروپاشي 
شوروي سابق پرداخته، آثار برجسته او در اين زمينه هستند. وي تحت تاثير 

استاد برجسته خود 
و  باز»  «جامعه  «آزادي»،  به  يي  ويژه  توجه  «كانت»  همچنين  و  پوپر»  «كارل 
«عدالت» مبذول داشته. تالش اين نوشته نيز پرداختن به مقوله آزادي در آراي 

دارندورف است.
به طور كلي يافتن تعريفي تدقيق شده از آزادي در نظريات دارندورف كاري 
است مشكل اما ويژگي ها و مراحلي براي جامعه آزاد يا مدني بيان كرده كه به 
سادگي مي توان به برداشت وي از آزادي دست يافت. دارندورف الزمه رسيدن 
به آزادي و جامعه مدني را طي كردن مراحلي مي داند كه اولين و مهم ترين آنها 
آزادي  پشتيبان  بايد  اساسي  قانون  «محتواي  است.  اساسي»  قانون  «محتواي 
قرار گيرد. طرح و شالوده قانون اساسي براي حفظ آزادي و عدالت در جامعه 
است. بايد قوانيني به تصويب رساند كه آزادي و عدالت را در جامعه تضمين كنند و راهي براي تجاوز به حقوق عمومي و انحصارطلبي و قدرت 
گرايي باقي نماند.» البته اين روند به مجرياني خوب نياز دارد تا قوانين را به اجرا درآورند چرا كه «قانون خوب به مجريان پاك، درست و عادل محتاج 
است كه به اصول و قواعد معتقد باشند و اين خود بايد برنامه يي در صدر اصالحات باشد.» دومين مرحله در تفكر وي، انتخاب نماينده پارلمان 
با انجام همه پرسي هاي سراسري است. «همه پرسي براي عدم تمركز قدرت و دادن اختيارات بيشتر به انجمن هاي شهري و استاني و تجديدنظر 
قضايي در مسائل مربوط به امور اداري است و امتيازات پارلماني راه استحكام بخشيدن به دموكراسي محسوب مي شود.» اما مرحله سوم و آخر 
نيل به آزادي فراهم آوردن مقدمات تهيه و تدارك بنيادهاي اجتماعي و اقتصادي است تا «در شرايط مساعد به نحوي به كار افتند، انجام وظيفه كنند 
و اثرات بد و نامطلوب تغييرات و شورش ها و انقالب هاي ناشي از عوامل داخلي و خارجي را محو و زايل كنند.» اين مراحل براي جامعه يي كه مي 

خواهد به آزادي برسد، ضروري است. در اين راستا، عمده ترين ويژگي هاي جامعه آزاد را نيز ارائه مي كند؛ 

-1 نبود تماميت خواهي و انحصارطلبي؛ «در جامعه آزاد انحصار وجود ندارد و در آن از عموميت يافتن انحصار به هر شكل ممكن ممانعت به عمل 
مي آيد. اگر هم انحصارطلبي حامياني دارد آنها بايد داليل خود را به طور صريح براي عموم ارائه كنند اما اصل را بايد بر ممنوعيت انحصار قرار 

داد.»
-2 همگاني بودن رسانه هاي جمعي؛ «در جامعه باز، رسانه هاي جمعي در عملكردشان بايد منافع عمومي را مدنظر قرار دهند و صرفًا به پيشبرد 

منافع شخصي نپردازند.»
-3 استقالل احزاب سياسي؛ «احزاب سياسي بايد استقالل عمل نسبت به دولت داشته باشند. اهداف آنها بايد در راستاي منافع جمعي سوق يابد، 
چون حقوق شهروندي و جامعه مدني از پايين و از ميان جامعه برمي خيزد و نه از باال، وابستگي ها به ويژه وابستگي مالي احزاب به دولت باعث 

مي شود آنها عملكرد خود را با دولت هماهنگ كنند و تحت سيطره اوامر آن باشند.»
-4 حق آزادي و انتخاب؛ «در جامعه مدني، امور با رغبت و ميل افراد و نه در پوشش زور و اجبار انجام مي شود. حتي در راي گيري نبايد از اهرم 
فشار استفاده شود تا افراد در انتخابات شركت كنند. حق راي ندادن به اندازه حق كار نكردن اهميت دارد. شهروندان بايد بتوانند آگاهانه با حفظ 

حق گزينش در امور مشاركت كنند.»
-5 وجود مدنيت و شهروندي؛ «رقابت بين گروه ها بايد به دور از هرگونه خشونت باشد. شهروندان جامعه آزاد بايد مدني باشند يعني مودب، 

بانزاكت، بردبار و باالتر از همه اينكه فاقد روحيه تهاجمي و به عبارتي متمدن واقعي باشند.»

بنابراين دارندورف آزادي را ركن اساسي جامعه به شمار مي آورد و تهديد آن را غيرقابل گذشت مي داند. آزادي چيزي نيست كه آسان به دست 
آيد، آن مرهون تالش و رنج فراوان، ازخودگذشتگي هاي بي شمار است و بايد آن را به وجود آورد. «انسان ها از بدو تولد آزاد به دنيا نمي آيند. هر 
يك از آنها جزء طبقه، اجتماعي مذهبي و جنسيت خاصي هستند كه در آنها ممكن است آزادي در سطوح گوناگوني وجود داشته باشد. هرچند انسان 
ها تحت تاثير موارد فوق هستند ولي همه آنها اسير شرايطي نيستند كه در آن قرار دارند، بلكه سعي در كسب آزادي مي كنند، پس آزادي ساختني 
است.» به رغم برشمردن اين مراحل بايد به اصلي ترين دغدغه ذهني دارندورف در مبحث آزادي نيز توجه كنيم و آن مقوله «آسيب شناسي وضعيت 
آزادي» است. او به اين مورد نيز پرداخته و وضعيت هاي تهديدكننده آزادي را به پديده هايي چون فاشيسم، عدم ترويج قانون و قانون گرايي، 
خشونت و دولتي شدن زمينه ها و شرايط مربوط به آزادي، مرتبط مي داند. در مورد اولويت آزادي و عدالت، معتقد به اولويت آزادي است. گرايش 
به آزادي در برابر گرايش به آسايش و رفاه مادي بايد در مقطعي از زمان بيشتر شود تا بتوان شرايط الزم براي اجراي دموكراسي و نهادهاي 
وابسته به آن را برقرار كرد. اگر مشاهده مي شود كه دموكراسي بي ثبات است، دقيقًا به اين خاطر است كه تمايل به رفاه و آسايش مادي بيشتر 
شده، بهترين راه حل، رشد و شكوفايي تاسيسات و بنيادهاي دموكراتيك و رفاه اقتصادي به طور همزمان و مقارن است. به باور دارندورف وظيفه 
برپايي جامعه سالم مدني بسيار شاق و محتاج يك قدرت عظيم است ولي مي توان با اجراي تدابيري كه ذكر شد آن را تحقق بخشيد و تضادها را 

در جهت رهايي و انسجام نظام سامان بخشيد. 
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چون شب بيست و هشتم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت من به دالل گفتم كه گردن بند بستان و هزار درم بده. دالل چون سخن من بشنيد دانست كه گردن بند َقضيَّتي دارد دشوار. در حال 
گردن بند را پيش والي برد و با او گفت: اين گردن بند از من دزديده بودند، اكنون او را دست بازرگان زاده اي يافتم. من در دكة دالل نشسته بودم و خبر از 
جائي نداشتم. ناگاه خادماِن والي بر من گرد آمده مرا گرفتند و پيش والي بردند. والي حكايت گردن بند از من پرسيد. من آنچه با دالل گفته بودم با والي 
نيز گفتم. والي بخنديد و گفت: راست نگفتي. آنگاه جامه من بركندند و تن مرا با ضرب تازيانه مجروح ساختند. من با خود گفتم اگر به دزدي اعتراف كنم 
اين را در بستِر من كشته اند. ناچار به دزدي اعتراف كردم. در حال دست مرا بريده به روغِن گداخته اش فرو بردند كه  بهتر است از آنكه گويم خداوندِ 
خونش باز ايستد. من بيهوش شدم. شربتي به من نوشانده بهوشم آوردند. من دست بريدة خود برداشته به خانه آمدم. خداوند خانه بنزد من آمده گفت: 
اكنون كه ترا به دزدي گرفته اند و دست ترا بريده اند خانه اي ديگر پيدا كن و از اين خانه بيرون شو. من سه روز مهلت خواستم و پيوسته به حالت خويش 

گريان بودم. 
روز سُيم خادماِن وزيِر دمشق بيامدند و مرا گرفته در زنجير كردند و گفتند سه سال پيش از اين، دختر وزير با همان گردن بند ناپديد شده. من از بيم 
بلرزيدم و با خود گفتم كه به يقين مرا خواهند كشت و من نيز ناگزيرم كه حكايت خويش با وزير بازگويم « گر ُبُكشد حاكم است ور بنوازد رواست ». چون 
مرا پيش وزير بردند گفت: همين است آنكه گردن بند مي فروخت و شما به ستمگري دست او را بريده ايد؟ گفتند: آري همين است. آنگاه وزير شيِخ سوق را به 
زندان فرستاد و گفت: اي شيخ ستمكار دَيِت دست اين مظلوم به دست تو است. آنگاه وزير فرمود كه بازوان مرا بگشوده زنجير از من برداشتند و خادمان 
نيز برفتند. كس جز من و وزير در خانه نماند. با من گفت: اي فرزند حديث به راستي بازگو كه تو اين گردن بند چگونه بدست آورده اي؟ من ماجراي خويش 
كه آن دختر بزرگ چگونه آمد و اين يكي را به چه سان بياورد، همه را باز گفتم. چون حكايت بشنيد سر به زير افكند و دستارچه به دست گرفته بگريست. 
پس از ساعتي گفت:  اي فرزند، آن دختر بزرگ دختر من بود، به كابيِن پسر عمش در آورده به مصر فرستادم. چون شوهرش بمرد بدينجا بازگشت ولي 
از زنان مصر َقحبِگي آموخته بود دو سه بار پيش تو آمد. پس از آن دختر كوچك مرا نيز فريب داده با خود آورده بود. چون دختر كوچك ناپديد شد 
يك چندي بي خبر بوديم. پس از چند گاه دختر بزرگ راز به مادر آشكار كرد و مادرش نيز با من بگفت. ما پيوسته گريان بوديم و خواهيم گريست. اي 
فرزند، سخن تو راست است. پيش از آنكه تو بگوئي من از واقعه آگاه بودم و اكنون همي خواهم كه دختر خردسالتر از او را كه از مادر ديگر است به كابين 
تو بياورم و مهر از تو نستانم و تو در پيش من جاي فرزند باشي. من گفتم: فرمان تراست. در حال كس به موصل فرستاده مالي كه از پدرم بميراث مانده 

بود بياوردند و دختر به من كابين كرد و خواستة بي ُشَمر به من داد و من اكنون بسي نيك بختم و به رفاهيت همي گذارم.
طبيب يهودي گفت:  اي پادشاه زمان، من از حكايت او شگفت ماندم. چندي ديگر بنزد آن جوان بودم، او مال بسيار و ِهدَيتها به من باز داد. من از آنجا 

مسافرت كردم و بدين شهر آمدم. روزگاري خوش داشتم تا دوش با احدب بدانسان گذشت كه گفتم.
ملك چين گفت: اين عجب تر از حكايت احدب نيست، ناچار شما را بايد كشت، خاصه خياطي را كه او سر همة گناهان است. و به خياط گفت: كه اگر عجبتر 
از حديث احدب حديثي گفتي از همه شماها درگذرم وگرنه همه را بكشم. در حال خياط زمين ببوسيد گفت: اي ملك آنچه به من گذشته عجبتر از حديث 

ياران است و آن اين است كه :
قصه عاشق و دالك

من پيش از آنكه احدب را ببينم، به خانة يكي از خياطها مهمان بودم و از خداوندان صنايع همه كس در آنجا بودند. هنگام برآمدن آفتاب خوان گسترده 
خوردني حاضر آوردند. هنوز دست به طعام نبرده بوديم كه ميزبان، جواني ماهروي و نيكو شمايل را كه جامه اي بس فاخر در برداشت به مجلس آورد 
و آن جوان را هر عضوي از عضو ديگر خوبتر بود، مگر اينكه پايش لنگ بود. پس بر ما سالم داد و ما ردِّ سالم كرده برپاي خاستيم. چون جوان خواست 
بنشيند مرد دالكي را كه در ميان آن جماعت بود،  بديد. ننشست و خواست بازگردد. ما نگذاشتيم و ميزبان بنشستن سوگندش داد و سب بازگشتش بپرسيد. 

جوان گفت: راه بر من مگيريد و مرا نيازاريد، سبب بازگشتن من،  اين مرد دالك است.
چون ميزبان اين بشنيد، عجب آمدش كه اين جوان از اهل بغداد است چگونه در اين شهر از دالكي پريشان خاطر گرديده. آنگاه حاضران روي به آن جوان 
آورده حكايت باز پرسيدند و از سبِب نفرت او از دالك حيران شدند. گفت:  اي جماعت! مرا با او در بغداد حكايتي غريب روي داده و سبب لَنگِي پاي من 
اوست و من سوگند ياد كرده ام كه در هرجا كه او نشيند ننشينم و در هر شهري كه او باشد نباشم. چون او به بغداد اندر بود من از آنجا به در شدم و در 
اين شهر جا گرفتم، اكنون كه بدانستم او در اين شهر است من امشب از اين شهر خواهم رفت. ما چون اين حديث بشنيديم او را سوگند داديم كه حكايت 

باز گويد. ديديم كه گونة دالك زرد شد.
جوان گفت: اي جماعت بدانيد كه پدر من از بازرگاناِن بزرگ بغداد بود و بجز من فرزندي نداشت. چون من به سّن رشد رسيدم پدرم درگذشت و مال و 
رمه و غالمان و كنيزكان به ميراث گذاشت. من هر روز يك گونه جامة قيمتي پوشيده خوردنيهاي لذيذ مي خوردم و به هر گونه عيش و طرب مايل بودم. 
ولي زنان را دوست نمي داشتم تا اينكه روزي در بغداد از َمَحلَّتي مي گذشتم. گروهي از مستان را بر من بگرفتند. به كوچة بن بستي گريختم. در آخر كوچه 
به خانه اي پناه بردم و در گوشه اي خزيدم. ساعتي ننشسته بودم كه از منظرة غرفه اي از غرفه هاي خانه، دختر آهو چشم زهره جبيني كه در همة عمر 
چنان ُلعبتي نديده بودم سر به در آورد و بر چپ و راست نگاهي كرده بازپس نشست و منظره را فروبست، ولي آتش عشقش در من گرفت و خاطرم به 
محبت او مشغول شد و از ناخوش داشتِن زنان بازگشتم و دل به مهرشان ببستم. در همان مكان تا هنگام شام بنشستم. قاضِي شهر را ديدم كه سوار 
است و غالمان و خادمان از پس و پيش او همي آيند. چون به خانه رسيدند از اسب فرود آمده به سوي همان غرفه كه دخترك در آنجا بود برفت. من 

دانستم كه آن پري پيكر دختر قاضي است.
آنگاه برخاسته غمين و ملول به خانة خويش بازگشتم و به بستر افتادم. كنيزكان بر من گرد آمدند و سبب ماللت من نمي دانستند من نيز راز به ايشان 

آشكار نكردم و هر چه پرسيدند پاسخ نگفتم. همه روزه بيماري من سخت تر مي شد و مردم به عيادت همي آمدند.
روزي پيره زني به عيادت آمد. دلش بر من بسوخت و بر بالين من بنشست و مهرباني كرد و با من گفت: اي فرزند ماجراي خويش بيان كن. من ماجرا بدو 
گفتم. گفت: اي فرزند، اين كه تو ديده اي دختر قاضي بغداد است و آن خانه غرفه اندر غرفه از آن دختر است. قاضي خانه اي جداگانه در پهلوي آن خانه 

دارد. من بسي روزها پيش دختر آمد و شد مي كنم. تو وصال او را جز من از ديگري مخواه.
من از شنيدن اين سخن فرحناك شدم و ناتوانيم به توانائي بدل گشت و خانِگيان خرسند شدند. عجوز برفت. دگْر روْز بامداد برخاستم، چندان سستي بر 
جا نمانده بود و به بهبودي و تندرستي بسي نزديك بودم. چون عجوز بيامد گونه اش دگرگون بود گفت: اي فرزند از آنچه ميان من و دختر گذشت مپرس 
زيرا كه چون من قصد بدو آشكار كردم برآشفت و گفت: اي پليدك اين سخنان چيست؟ چون او را خشمگين يافتم بازگشتم. ناچار بار ديگر به سوي او 

بايد رفت.
چون من از عجوز اين خبر بشنيدم بيماريم عود كرد و چند روز به حالت مرگ چشم به راه پيِر زال بودم تا اينكه عجوز بيامد و گفت: اي فرزند مژدگاني 

ده. گفتم: هر چه خواهي مضايقه نكنم، گزارش بازگو.
گفت: ديروز نزد دختر رفتم. چون مرا شكسته خاطر و گريان ديد گفت: اي مادر چونست كه تو را دلتنگ همي بينم. چون اين بگفت بگريستم وگفتم: اي 
خاتون، من چند روز قبل پيغام جواني با تو گفتم كه او ترا دوست مي دارد و از عشق تو به مرگ نزديك شده، تو برآشفتي و بر من خشم گرفتي. اكنون 
من از بهر آن جوان گريانم كه او زنده نخواهد ماند. دخترك چون اين بشنيد مهرش بجنبيد و بر حال تو رحمت آورد، پرسيد كه: اين جوان كجاست؟ گفتم: 
او پسر من است. ترا چند گاه پيش از اين از منظرة غرفه ديده عاشق تو گشته و تيِر محبِت تو خورده بيمار بود. چون من نزد تو آمدم و خشم تو با آن 
بازگفتم بيمارَيش سخت تر گرديد، ناچار خواهد مرد. دختر چون اين بشنيد رنگش پريد و گفت: از براي من به چنين روز افتاده؟ گفتم: آري. گفت:  نزد آن 
جوان رو و از من سالم رسانيده بگو كه چون روز آدينه شود، ساعتي پيش از نماز جمعه بدين خانه آيد. من مي گويم كه در بر وي بگشايند و او را به 

خانه آورند تا زماني با وي بنشينم.
چون اين مژده از عجوز بشنيدم اندوه و بيماريم چنان رخت بست كه گفتي هرگز در تن من بيماري نبوده است. آنگاه جام هاي خود را به پيرزن به مژدگاني 

دادم و خانِگيان و ياران بسالمت من شادان گشتند و من به عيش و نوش گرائيده خرسند همي بودم تا روز آدينه برآمد.
عجوز پديد شد، از بيماريم باز پرسيد. من ُشكِر عافيت گذاردم. برخاسته جامه هاي فاخر پوشيدم و منتظر وقت بودم. عجوز گفت: برخيز و به گرمابه اندر 

شو. سر بتراش و كسالِت بيماري از خويشتن دور كن. گفتم: نكو گفتي، ولي نخست سر بتراشم و آنگاه به گرمابه شوم.
 پس خادم را گفتم كه دالكي خردمند و كم سخن كه از پرگوئي، مرا نيازارد بياور. خادم برفت و همين دالك را بياورد. چون در آمد سالم كرد. جواب گفتم. 
گفت: خداي يگانه و بي همتا و دانا َغم و َهم و اندوه و ُحزن را از تو دور گرداند. گفتم: خدا دعوتت را اجابت فرمايد. پس از آن گفت: منت خداي را كه ترا 
از بيماري خالص داد و اكنون چه قصد داري؟ سرخواهي تراشيد و يا َرگ خواهي زد كه از ابن عباس رسيده « َمن َقَصَر َشْعَرُه َيوَم الُجمعه ال يأَمن َذهاَب 
الَبَصر ». گفتم: سخناِن بيهوده بگذار. همين ساعت برخيز و سر من بتراش. برخاسته دستارچه در هم پيچيده از پيش بند به در آورده و دستارچه بگشود. 
اُصُطرالب از آن بيرون آورد و هفت لوح اُصُطرالب را دست گرفته به ساَحِت خانه رفت و رو به آفتاب بايستاد. از ديرگاهي بدو نگاه كرده گفت: اي آقاي 
من، بدان كه امروز روز آدينه، دهم ماه صفر، سال چهار صد و شصت و سيم هجرت َنَبوّيه است. « َعلي هاَجرها اَْفَضَل الَصلَواِت َو الَتحّيه » و طالَِعش 
چنانچه از علِم ُشمار دانسته ام مّريخ است كه هفت درجه و شش دقيقه گذشته و ُمقاِرنه اي با َعطاُرد و همه اينها َسْر تراشيدن را عالمتي است مبارك و باز 
چنين مي نمايد كه تو مي خواهي كه به شخصي بزرگ و نيك بخت برسي و چگونگي آن را با تو بازنگويم. گفتم: مرا بيازردي و روان مرا كاستي. من از تو 
جز سر تراشيدن چيزي نخواستم،  برخيز و سر مرا بتراش و سخن دراز مكن. گفت به خدا سوگند كه اگر تو حقيقت كار بداني به سخنان من طالب شوي 
و هرچه گويم چنان كني. و مصلَِحِت تو در اين است كه ُشكر خدا بجا آري و با من مخالف نكني كه من نصحيت گوي مهربان توام و همي خواهم كه يك 
سال به خدمت تو قيام نمايم و مزد از تو نستانم. چون اين سخنان شنيدم گفتم: امروز تو مرا خواهي كشت.   چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد 

لب از داستان فرو بست.           ادامه دارد ...

هزار و يكشبداستانهاى 
مم

گ گ گگفففتفت لاللاللاللالل مم م منننن   ببهببهبهبه د د دد تختتتختختختختختختخت جج جواواواواوانننبنبنبنبنبنبنبنب مم ملككلكلكلكلك فگفگگفگفگفگفففتتتت تتت ت ت ت ::::: ااياياي
تفتفتفتفتت وو وو ب ب ب اا ا اواواواو گگ ر ر ر رااااا ا پيپييپيپيپيپيپيششششش ش ش ش  وواواواواوواواليليليليليليليليليلي بب ب ب ب ببرررردردردرد ددندندندندندند ررگگررگگرگرگرررگردددندندندندنببب ب بب ب
داداداااداداددادادماماماماننِننِنِن و و ووووالللاللي ي ي ي ببببربر م ممم خخخخخ خخ خخخ گاگاگاگاگاگاهاههاهاهاههه ن نننن ن ادداداداااشششتشششتشتشتشتمم.م.م.م.م.م. نننننن ن جاجاااجاجاجاجاجااجائئيئيئيئيئيئيئيئي
ننن ن نن تتتفتتفتفت::  ررراراستسستستتست گ گگگ ووو ووو وو تفتففتفتفتفتفتفتم.م.م.مم.م.م.م.م. وووو و و وو والالالللالالالالاالييييي ي ي ببخبخبخبخبخبخبخخندندندندندندندديديددديديديديديد گگگ گ گگ گ گگگ ننننيززززززيزيززيز

ِِِ

رر رر ررر نينينين ا ا اا ِِددِدِ مميميممييميميم خخ خخددادادادداداداونونونونونون تتههتهتتهتهتتتترر ر ررر ر ااساستت تت ازازاززااازازاز آ آ آ آ آ آ آنكنكنككنكنكنكنكنكنكهههه هه ه گوگوگوگوگگوگوگوگگوگوگوگو بببب
شش شششش يييايايستستستستدد.د. مم منن ن ننن ن ن ن ن بببيببيبيهوهوهوهوششششششش ش ش شششدشدشدشدشدم.ممم.م.م. ننوننننونونونوننننونشششششششش ش ش شش ش ببابابازززز  خخخخخ
دد د ددددسسسسسسس گگگ گگرفرفرفرفرفرفتههتهتهتهاا ا ا اندندندندند و و و ييييييديييييي بببب ب ب ب به ه ه دددزدزدزدز ت ت ت تتررارارررارراراراررا ككاكاكاكاكاكنونوونونونونونونوونننننننننن كهكهكهكه

ممدمدمدمدمدمدمدمدمدمدم.. .  رررررگرگرگررگرگررياايايايايايايايانننننننننن ن بوبوبوبو
ببببب ب ب بيييايايايايايايايايايامددمدمدمدمدمدمدنننن اخاخاخاخخاخخاخاخاخاخاخاخادمدمددمدمدمدمدمدمدمدمدمااانااناناناناناناننن وووزوووزوزوزوزوزوزيريريرير   ددمددمدمدمدممشقشقشقشقشق سسسس س س سسسسس س سييييييُيُيُُيمممممممم م  زوزوزوززوزوزوزوزوز رررر
ررمررمرمررررررااااا ي يي ي ي يقيييقييقييقيقيقيقيقيقيقيننننننن ن  كك ك ككككههههه ه بهبهههبهبه ممتمتمتمتمتمتم فگگگفگفگفگفگف وووو و و ووو بب ب ب ب ب ب ب بب باااا ا ا ا ا خوخخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوددددددد د  مدددمددمدمدمدمدمدمدمدم زيززيزيزيزيزيزيزيزيزي بببلررلرررلرلرللرللرلرل

بببببببييييييي ققققق ريريِرِ وزوزوزوززوز ننننننِنِِ يييييييممممممممم ررروزوزوزوزز

تستستست آآآآ آ آ آ آآن گ گگگگفتفتفتتتفت:: : همهممهمهمممهمهميينينينينينينينينينينن ا ا دندندندد درردرردرردردردردردرد ببب ب ب ب بب ب ب مرمرمراا پپيششش شششش ش شش شش ووزووزوزوزوزوزوزوزوزوزوزيريريريريرريرير
دددد د د د ييشششيششيشيشيشيشيخخخخخخخخخخخخ ستستستستمككمكمكمكمكمكككارارراراارارارار اا اييي ي  دد د وو و وووووو گگفگفگفتت:ت:تت: ف فرسستتتتتاتاتاتت ززززندندندندانانان
خخ خ خخ خخ خخ خ خاننانااناناناناناناننهههه هههه ه  نننننننن وو ووززيزيزيزيزيزيززيررررررررررر در وو و و سسسسكسكسكسكسككسكسكسكسكسكسكسكسججج ج جج ج زززززز مممنمنمن ربربربرففففتفتند.  نينينينيزز ز ز 

رر نينننننن ي يي ي يكيكييكيكيكي ددممدمدددمدد و ا آآآ آ آ آآ كككهههه آنآنآن دختختختتختختختر ر ببببببببزبزبزبزرگگرگگگرگرگ چچ چچ چگوگگوگونهنهنه
ددددددد دخخخخختختختخترررررر بزبزبزبزبزبزبز دندندندننندندندنددد، آن ف فرزررزرزززز ااسااسااسسساساسااعععتعتععتععتععتعتتعتعتتعتيييييييييييي گفگفگفت:ت:ت:  اااياياياي پسپسپس ازز 
ب بب ب ب ب ب ددد ددد و  سههسسهسهسهسهسهسه بب ب ب ببود بحبححبحبگگگِگِگِگيييي ييي آمآآموخوخوخوخوخوخخختتتتتتتتتهتهتهته صمصمصممصمصصمصمصصمصصمصرررررررر ر ر ققق ز ز زنانانا  نن    ززازاز
دددد د دددخخ گگگگگ گ گ گگاهاهاهاهاهاهااااهاه دندندندند چ  چ چ چچ چچ پ پ پ پپپسسسسسسسسسسس ازززز بخخخببخبخخخخبخبخبخبر رررررر بوبووبوووبوبودددديدديدييديديم.م.م.م. ببببب ب ب ب بببيييييييي يي  يديديددددييدييدي ييك ك ك چننچنچنچنچنچنچن

ِِ

آآآآ آآآ آ آآ آنكنكنكننككنكنكنكنكنكنكهههههههه ززززززززازازازاز تتتتتستستستستستتتست.....  پپپيشششش ش ش ش  تستستتتستستستست ا ت تتت ت ت توووووووو و و ررارا س سسسسخنخنخننخن فرففرفرفرزننزننزندددددددد،
وتوتوتتتوتوتوتوتوتوتوتو دددددد د د ددرررر ر رررر ر  ر پيپيپپيپييپيپيپيپيپيپيشش تتستستتسستستستستتانانانااننانانانمممم مم م م ووو و و و ووو  نن ن ن نن ممم ممممههرههرهههرهر ازز ز ز توتوتوتوتووتوتو تتت   و و و ببببببيياواواوواوررمرمرم و

وووخوخوووخوخوخوخو ككككاكاكاكاكاكابيبيبيبيبيبيبيبيبيبيننن نن ن ننن ككركرككركركركركرددددددد د د ووو وووو وو و  م ممممنن ننن و وو د د دختختختختختررررر بهبهبهبههه دنندندندندند دردردرددد يبياواواواو بوبوبوبوبوبوبوبوبودد 
پپپپپپپ مممممممم مم

منمنمننننمنمنمننن ا اااااازززززززززز ، اااشاشاشااشاه ههه  زززمزمزمزمزماناناناناانااا دااداداداد پ پ پ پپ ييياياياياي يببيبيبيبيبيييبب بب ببب ب ببب يهيهيهههيهييهيهيهيهيهيهووووووودوديييي گگفگفگفت:ت:تت:    طططططططط
دمدمدمددم و ووو ب ب بديديديديننن نننن ششهشهشهشهشهشهشهشهر ر ر  آمآمآمآآممآآآآآآمآممدممدمممممدمدمدمدمدم. مممممممساسااسساساساساساسافففرفرفرتتت ت ت ككركركركرككك

نينينين ع ع عجبجبجبتت تر ر اازاز حكاكاكاايتيتيتيتيتييتيتيتيت فففگفگفگفت:ت:تتت: ا ا ا ممممملململململك ك ك چچيچييچيچينن ن 
ه همه زززازاز تفتفتيي ي  ح ح حدديديثيثي گ بدبدبدب حح ح ح حدددديديديث ث ث ااحاحاح زازازاز

: ::: آ آ آ آن ن ن اياياينن ن اسساست ت ت ككهكهكه و و و يييييارارارانانانن اا ااستستست
كككالككالكالكالكالكالكالك وو و و و د د د صقصقصقصهه  عاعاعااعاششششقشقشق

خ خ خ خانننانننن منمنم، بببه اااا ا احدححدحدحدحدحدحدحدحدحدبببببب ب ب رارارا ببيبي ا اا اززز ز ز آآآنآنآنكهكهكه شششيشيشيشيشيش پ پ پ نمنمنمن
سسدسدسدسدسدسدسدستتتتتتت  ت بهبههبهبهبهبهبهبهبه ندندننددندندندندند.د.د.د.د. ه ه ه ه ه هنونونونونونونونوززززز زز ز  آآآ آآ آ آآآووروورووورورورورورورورور رورورردندددندنيي ي ي ححححاحاحاضضرضرضرضرضر خخخ
ررگرگگرگرگرگرگرگرگرگرگر يدييديييديديديي ضضضضعضضعضعضعضو و ووو وو  ييويوويوييويييويوي ااااااازززز ز ز  ااواواواواننننن نن ررررارارا ه ه هررررررررر ر عضعضعض ججج ججج نآآنآن ووووو وو و 
ج ج ج ج ج جمممامامامامامامااع نآنآنآنننن م م ممممييييييييايايان ن ن  ررردردرررررر ك ك كك ككهههه  د د دالككككالككالككالككييييييييي رارا مم ممردردردرد نبنبنبنبنننشيشيششيششيندنددند
م مرررا ن ن نييايازززززززززاززا گگگگگگگگمگگييريريريريريييييدييديديد و و و رررربربرررررر م منن  گگگ گفتفتفتفت: :: راراراراهههه ه  ججوجوجوووجوجوانننان
بجبجبجبجبجبجبببب آمدش ش ش كهكهكه ا ععع ع ععع يايينن ن بشببششبشبشبشبشبشبشبشنيد، م ممييييزيزيزيزبااباباباننننن  چچچچوونوونونونون
رفرفرفرففففرفر ن ن بسببببِبِب ا ا ا اااازززززززز  دندندندندندندندند و و و و پپپ پپپپررررررسرسرسرسرسيديديد ح ححححككككايتيت ب بازاز رورروردددددهدهددهده آآآآ
هددهددهدددههههه ا ااام م ككككككككه در  هرههرهرهررججججججججج ركركر اياياياددد د  ووو و م من ن ن سوسوسوگنگنگنددد  تتتستستستستتتت اواواواو

ِ

متم ا ا اووو و دددددد ككاكككنونونونونو ن نن ن ن كهكككههكهكههكهككهكههه ب ببداداداننسنسسنسننننسنسنسس ممتمتمتم،،،  فرفرف گگ گ گ ههششهشهشهشهشهشهشههشهرررر ججااججا ااياياياينن نن 
.دد. شش ش ش ززززززززز زززررردرردرددرد دد دد دالالالالالالالالكالكالكالك ةةةنةنةنةنة ك ك ككههههه گگوگوگو مممميميم گ گگگ گوييويويويوييييددددد.د. د ديديدييد بببباازازاز

ززازازاززز م من ن  پ پپپدردردر اداداادادددادادانينيد كههككهككهكهكهكههكه ببببب بب اماماماماعتععتعتعتت ججج ج ياياياي وجوجوجوانانانان گگ گگفتففتفتففففتفتففتت: : 
تتتشتشتشتشت.. مممممم مممممممييرييريريرااثثاثثثاث گ گ گ گذاذاذااا اكاكاكاكاكااكانننننننننن ن ببه الالغالالغالغالغالالالالمممماممامانن ووو كنكنكنيزييز رمرمرمرمهه ه ه و و وو 
ززززوزوزوزززززز نينينينينكهكهكهكهكه ر ر ر ر ر ر ا ا ا ممنممنمممي ي ي ي داداداااداششششششتشششتشتشتشتشتشتمم  م تتاتاتااتاتا د دد د د ددد دوووسوسوسوسوسوستت  اااارااا ووووليليليلي ز ززنانانانانن ن

يريريرير ببب نننننن ييز وو ن ووو ررر

خخ خخخ خزززيزززززييدمدمدم.. ييايايي گ گگ گوشوشوشوشهههه  ررردردردر ب ب برردردردردم م م م م ووووو و  هههااااهه نپنپنپن ببببه ه خاخاخاخاننهنهنها اييييي ي 
ب ب ب ببررررر ددد در ر ر ر آوآوآوآوردردردرد و وو سسسس سسسر ر ر ر بهبهبهبه وبوبوبوبوبوبودمدمدمدم دديييديدههه ه  دددددندد لل لُلعُعُععبتبتبتبتيي  چچنچنچنچنچنانانانان
ممم زيززييي يي وووو رررر ووو مممممم ببرر پپپ ييي ببب

زز ز ززز اا از ززز زز ننناناخوخوخوخوشش ش شش دددداشششتششتشتشتشتننِنِِن شمشششششمشمششششغوغغغوغغغوغول  للل ل ل ل ل شدشدششششدشد و و و و ا ااا وو و  تتبتبتبتت محمحمح
ووواواواووو يپيپيشششششش ش ش  پپ پسسسسس س س ووووو  اامامامامامانن ن ن ازازاز داداداد خخخخ خ وو وو وو و نننانااانننن غغ غالمالمالمالم وو ووو و استستستستست
ِِِ

ررترترترتر ق ققاضاضاضييييي ي ي اساساساسسسسستتت.ت.ت. خدخدخدخ پپ پ پ پ پيكيكيكيكيكيكيكرر ر ر  يييريريريري پپپ پپ ننآنآنآنآنآنآنآنآن تمتمتم ك ك كهه  دداداداداداداداداداداننننسنسنسننسنننن
خ خ  خخخخويوويويويشششششششششش غ غ غ غميمييمميميمي ن نننن  و وو و مملململولولولولولول ب ب ب به هه خاخاخاننننةنةنةنة ب برخخرخاااستههتتهتهتهته گنگنگنگنگاهاهاه آآآآ
ن ننگگگفگفگفتتتتتتتتتت نددندندند د د د پاپاپاپاسسسخسخسخسخسخ آشآشآشكاكاكاكارررر نكنكردردردمم ممم ووووو هرهرهرهر چ چ چ چهههه پرپرپرپررپرپرسيسيسيسي
مم منننن دددمدمدمد... . دددلددلدلدلششششششش بررربربربربر آ آ آآ عععع ع عيييياياياياددتدتتتدتت ررريريريرههههه ه زززنزنزنزنزنييييي ببهبهبهبه پ پ پ وروررووروززيزيزي
دد دخخخخخخخخ ك ك ك كه ه ه ه توتوتوتو د د د ديديديدد ههه اياايايي ا ا اااااييييي ي يييي يي فرففرفرفرفرفرففرفرززنززنزنزنزنزند،د،د،د،د، ا اااا ايييينينين ممتتتمتم . گفگفگگفگفگفگفگفگفگفت:ت:تت:ت:ت:ت: گگفگفگف
تتختختختررر ر آمآمآمآمآمدددد وو ششششششششششش ددد د زوووووزوزوووزوزوزوزوزههااهاهاهاها پ پپ پيششيشيشيشيش ر رر ببب بسسسيسسسيسيسيي نمنمننمنمنمنمنمن دردرددرد.... . .  دادا
اناناناناكك  ك كك ك ششدشدشدممم  و نننننن ففف ففرحرحررحرح نندندننندنن ايينننين سسسخخخخخنخنخخنخنخنخنخن ممننن ازاززاززز شش ششششششنينينننيني
ببب ب ببببس تتت ت تندننندندندرسسرسرسرسستتي وو و و و وووبوووووووديدي ببببب ب ب ببب ب بب بوووودوودووددودوودودودود و و به به هدهدهدهده جججج ااا نمنمنمنمنمنمنمانانانانان
كك كردمممممممممممم راارار آآآ آ آ آ آششكشكشكشك ب   ب بببببدددودودودو كككك كككه هههه چچووچوچچچچوچوچوچوچوچوننن من قصدصد ززززيزيزيرارارررارا

يااايايايددد ددددد د رفرفرففففففت.تت. ببببب
مميمميميمماااااااا ب ب زاززازززاز عجوز اين خخبخخخخخخبخبخبخبرررررر بببشببشبشبشنينينينيدددددمدمدم ممم مم م منننن  ننونونونونونننن چچچچچ
يييهيهيهيييي ممضضضضضضاضاضاضايقيقيقيقههههه نكننكنم، گگگگ گگگگ گگ گگ گفتفتفتتففتفتتفتتمممممم:مم: هر چچه خوا ددددهههه.
رمررمررااااااااا ممتمتمتممتمم.. چچچوچووووونن  تختر رررررر رفرف دد د ديرييريريروزوز ن نززد د :تت:تت:ت:ت:ت:: فگگگفگفگف
وتوتوتوتتتتوتوتوتوتونن،ن،ن،نن،ن، مممم م ممنننننن چنچنند روزز ززززززز ققب  ل پيپيپيپيييغغغغااغا مممم جججوانييييييييييي خاخاخاخخخاخاخاخا
ك ك ك كههههه ااوووو زندههههههههه ججججججج ج ج جوواواواوواوااانننننن ن گرگرگريايايانننمنمنم نآنآآنآنآنآنآنآن هبهبهبههبهر رر رررررر  نمنمنمنمنمنمنمنن اا از ز ز 
ززززززازززززز ااگگاگاگاگاهههه   پيپپپيپيپييشش  رترترترا ا ا چچنچنچچنچنچنددد  تستتستستستتت.  نننمن ا ااا ااااووووو و وو پپپپپپپسپسپسپسرررر 
گگگگ گ گردردردردييييديديد، ناناچچچچچچچچچچ خسخسخخخسخ تت ت ت تترترتر ررررراراراراريَيََيَيََيشش  بب ب بييميم ممتمتمتمتمتم بببازازازززازازازگگفگگفگگفگگفگگگگفگفگفگفگف
گگگگگگبگبگگگگ ننانانننانانيديدييديديدهه  ازازاز م   ن ن سسسسسالسالسالسالمم م م رسررسررسرس رر ر ر ر روو و و و وو وو و نانانننانن ججججو
.م.م.. بب ب ببنشننشنشنششينين ببب بااا ويويييويي ينيننينيني ز زز ز زز زماماماماا اتاتاتاتاتا خخخخخخان  ه آوآآورنرنرند 
ودوددودووو ب ب بببب ب ب ببششنشنشنشنشنشنشنيديديديدمممم م اان زوزوزززوز چچچچون ن ن اياياين ن ن مژمژمژددهده ا از ز ز ععجعج
مم م ممممممنن السالسالسالسالسالسالمممممتمتمت ب بب ب بببب ننانانانان رارارارار ي ييي دادمم م وو وو خاخاخاخاننننگگيگيگيانان و وو ووو دددددد
رپررسسسسسسسس يييرييريريييمممم م م م بباببابابابازززز  ،د،د،، ا ا ازز ز ززز بببيبيبيمامماماماما عععععععجوجوجوززز ز ز پدپدپديديدديديد ش ش ش

ِِِ ممم

ييريريرييي يبيبيبيبييمماما تتتتلتلتلتتتِتِ  ِ  كك ك ك كساساساساسا و ووو و شششوشوشو.. . سسسرسرسر ب ببترترترششاشاشش
ككالكالككككالككيييي خخخرخرخرددمدددددمدمم د د ددد گ گ گ گفتفتفتفتمم مم ككهكهكه  پسپسپسخخ خ خخ خادادادادم م م رارارارا
ننناانااانانن د د د د و   و ممهمهمممممهمتتاتاتا وو و و ب ب بيي ي ي  ي ي ي يييگگگاگاگانننهنهنه ياياياياي تفتفتفت::: خخخخخدخدخد گگگگگگ

مم مم

ككااكاكككاكننونونووو ن ن چچچچچچچچچ الخالالالخالخالصصصصصصص دادادادد د د و و و  مميميماراررارري يييي  ب ب ب ب زززاززاز
ببب بب ببگگ ييبيبيبيييهههوههوهوهودددددهدهده نانانان   سسس سخنخنخن گ گگ گ گفتفتفتمم:م:م:م:م: لالالاللالبببَبَبَببصصَصََصر ر »»».».».
آآآآآ آ آ آآوووورورررددد ووو نونوونونون اُاُصصصصطصصصطصطصطررررالبالالبالبالبالبالب ا ا اززززز ز آننآنآنآن بببيريريرير
ببببببببب يبيبيبييهههههوهو نننِنِِ ممممم رر ببببب

،ههه، ك ك ك كههه ه ه اماممامروروروروززززز رروروروروز زززز آدآدآدآديينينين ناناناننان نننمننمنننن،،، ببدبد
سسنسسسسنستههتهتهههاا اممم مم ع عععع عللملممملم  ششُشُشُشُُشممامامار ر ر ر دادادا زازازازز چننچنچههه  چچچناناننناانا
يميميميميمي خ خخخخ خوووواااههيهي هككهكهكهكهكه ت ت توو وو  يااياييددد د د  مم ممييي ي ي ننننمنمنم نچچنچنچننيييينينين

ِِِِ

سساساساسس ن نننخخخوخوخوخو يچيچيچيزيزيزيزيزيزي شاشاشششاشيديديديديدنننن ن ن  رترترترترتر سس س س سرر ر ر  زجزجزجزز
صصمصصمصمصص ينينينيني. ووو و  كك كك ك گگ گ گويوييم م م چچنچنچنچنچنااننان هچهچهچه وو و هههرهرهر

چچچ

مم مممم مميميممم و و و نن ن نماممماماما مامامام ت تت ت توو وو قيقيقيقيقي ب ب بههه خدخخخدخدخدمتمتمتمت للالالللل سس
بب ببستستست.....           نناانانان ف ف فرورورورورورو لبلب اااززز ز ز داداداستسستستست
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب

برگردان: مهوش قويمي    قسمت دوم

روايي  جملة  بطن  در  روانشناسي  حذف  مرحله  اين  در 
نيز  جمله ها  بين  روابط  شبكة  در  اما  مي گيرد  انجام 
يك  وقتي  مي شود.  بارزتر  و  مي يابد  ادامه  حذف  اين 
را  عليت  اين  باشد  حادثه اي  مسبب  اخالقي  خصوصيت 
به دو روش نشان مي دهند: عليت بي واسطه يا بالعكس 
 x“:عليت با واسطه. عليت بي واسطه آن است كه بگوييم
آن كه  حال  مي رود“.  هيوال  با  جنگ  به  پس  است  شجاع 
عليت را زماني ” با واسطه“ مي خوانيم كه جملة اول، در 
نداشته  دنبال  به  آني  نتيجه اي  اما  شود  يافت  ادبي،  اثر 
باشد بلكه در ضمن داستان،x واكنش هاي يك فرد شجاع 
را از خود نشان دهد. اين نوع عليت در همة داستان پخش 
و عليتي مقطع است: تنها يك كنش آشكار نمي شود بلكه 
يكديگر  از  اغلب  كه  حوادث،  سلسله  يك  نوعي  جنبه هاي 

فاصله دارند، بيانگر آنند.
يافت  اثري  عليت  نوع  دومين  از  هزار و يك شب  در 
حسادت  حس  از  راوي  آن كه  محض  به  نمي شود. 
آن ها  كه  مي بينيم  مي كند،  صحبت  سلطان  زن  خواهران 
سگي، گربه اي يا تكه  چوبي را به جاي فرزندان آن زن 
و  پول  دنبال  به  پس  است:  طمعكار  قاسم  مي دهند.  قرار 
ثروت مي رود. همة خصوصيات اخالقي بالفاصله سببي 
مي شوند.  موجب  را  حادثه اي  پيدايش  محض  به  هستند، 
حادثه  و  اخالقي  خصوصيت  ذكر  بين  فاصلة  وانگهي 
واقع  در  حال  اين  در  مي رسد.  حداقل  به  آن،  از  منتج 
نمي توان تقابلي بين خصوصيت اخالقي و حادثه فرض 
كرد. تقابل در حقيقت بين تداومي ولحظه اي بودن حادثه، 
سفر  سندباد  دارد.  وجود  آن،  بودن  مكرر  غير  يا  مكرر 
را دوست دارد(خصوصيت اخالقي) بنابراين سندباد به 
سفر مي رود(حادثه): حد فاصل بين اين دو به تقليل كامل 

گرايش دارد.

مي توان  فاصل  حد  اين  تقليل  بررسي  و  مشاهده  براي 
اسنادي  جملة  يك  آيا  ديد  بايد  برگزيد.  ديگري  روش 
باشد  متفاوت  نتايج  داراي  داستان،  طول  در  مي تواند 
 “x“يا خير؟ در يك رمان مربوط به قرن نوزدهم، جملة
نسبت به ”y“ حسود است ” نتايج گوناگون دارد:“ x از 
دارد  سعي   x” ،“مي كند خودكشي   x” ، مي گزيرد“  مردم 
ثبات  مي زند“.  لطمه   y به   x“،“آورد دست  به  را   y دل 
رابطه بين دو جمله، هر نوع مفهوم نامتعدي يا استقالل 
را از مرجع سلب مي كند. حوادث منتج از يك خصوصيت 
اخالقي همواره يكسانند، در حالي كه اگر عواقب گوناگون 

باشد مرجع ارزشي خاص و برتري پيدا مي كند. 
در اين جا با ويژگي عجيبي از عليت روانشناختي مواجه 
حادثه،  هم چنين  و  اخالقي  خصوصيت  يك  مي شويم: 
قتل  به  را  همسرش   x  ” معلولند.  هم  و  علت  هم  هردو، 
مي رساند زيرا مردي بي رحم است ”، اما در عين حال 
مي توان گفت:“ او بي رحم است زيرا همسرش را به قتل 
رساند“. بررسي سببي داستان ما را به يك منشا اوليه، 
بعدي  تصويرهاي  مفاهيم  و  قواعد  شامل  ناپذير  تغيير 
رهنمون نمي شود. به ديگر سخن، الاقل از ديدگاه نظري، 
اين عليت بايد خارج از تصوير خطي- زماني داستان ها 
بلكه  نيست  اساسي  و  اوليه  ركن  يك  علت،  شود.  كشف 
تنها يكي از دو عنصر مجموعه“ علت و معلول“ است كه 
تر  صحيح  بنابراين  ندارد.  برتري  ديگري  بر  كدام  هيچ 
خواهد بود اگر ادعا كنيم كه در اين جا عليت روانشناختي 
زير پوشش عليت حادثه اي قرار گرفته است ولي منشا آن 
نيست: حوادث از يكديگر سرچشمه مي گيرند و در كنار 
آن ها، يك مجموعه علت و معلول روانشناختي نيز وجود 
دارد، اما در قالبي آشنا. حال، مسئله انسجام روانشناختي 
مطرح مي شود: آيا نكاتي كه دربارة خلق و خوي اشخاص 
داستان گفته شده است، نظام كاملي را تشكيل مي دهند؟ 
آميز  اغراق  و  شگفت  نمونه هايي  حاوي  هزار و يك شب 
است، مثًال حكايت معروف ” علي بابا“ را در نظر بگيريم. 

....... ادامه دارد
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گويشهاى زبان 

ُكردى
 

برگرفته از: قاموس زبان ُكردى، عبدالرحمن ذبيحى چاپ؛ 1988

زبان ُكردى گويشهاى گوناگونى دارد كه با يكديگر تفاوت دارند. اما اين بدان معنا نيست كه به اين 
ترتيب (با داشتن گويشهاى مختلف) از زبانهاى ديگر دنيا، جدا مانده است. كسانى كه با زبان و دانش 
زبان شناسى سر و كار دارند، به خوبى آگاهند، كه حتا پيشرفته ترين زبانهاى دنيا داراى گويشهاى 

متنوع هستند. 
نزديكترين زبان به ُكردى، فارسى است. آيا اين زبان فاقد گويش است؟ دكتر معين در ديباچه اى كه 

از  بيش  نوشته،  قاطع  برهان  بر 
پنجاه گويش را برشمرده است.2 
زبان انگليسياى كه در لندن، ولز 
ميكنند  تكلم  آن  با  اسكاتلند  و 
تفاوت  يكديگر  با  حد  تابدآن 
كه  را  كسانى  ميتواند  كه  دارند، 
آموختهاى،  انگليسى  جا  آن  در 

سردرگم كند. 
زبانهاى  در  گويش  وجود  اگر 
در  باشد،  طبيعى  نشانهاى  ديگر 
بودن  طبيعى  اين  ُكردى  زبان 
كه  چرا  ميرسد.  خود  اوج  به 
خدمات  وجود  با  زبانها،  برخى 
بيشمارى كه به خود و زبانهاى 
چنان  هم  كردهاند،  خود  همتاى 
ديگر  متنوعند.  گويشهاى  داراى 
كه  داشت  انتظار  ميتوان  چگونه 
تنگنا،  همه  اين  با  ُكردى  زبان 
اكنون  چه  آن  از  بهتر  وضعى 
دارد، داشته باشد. وجود گويش 
است  عواملى  معلول  زبان  در 
افراد  كوشش  با  برخى  شايد  كه 
من  باور  به  اما  شوند،  برطرف 
برخى از اين عوامل چنين نيست، 
در  يا  و  كنونى  شرايط  در  كه 

آيندهى نزديك، بتوان ازقيد آنها رها شد. فراتر از اين ميتوانم ادعا كنم كه نه تنها زبان ُكردى، بلكه 
پيشرفته ترين زبان زندهى روى زمين نيز توان آن كه خود را از قيد گوناگونى گويشها رهاسازد، 
ندارد. من اگر شاهد آن نبودم كه برخى از محققان كرد، از گويشهاى زبانمان همچون مصيبتى بزرگ 
و نقصى غير قابل رفع ياد مى كنند؛ اينگونه اظهار نظر نميكردم. از ميان برداشتن گويش هاى مختلف 
زبانمان؛ كارى نيست كه چون ضرورتى ملى فراروى انديشمندان و پژوهشگران خود قرار دهيم؛ بلكه 
آنچه همانند يك ضرورت، آن هم ضرورتى بزرگ و رسالتى خطير خود را نشان ميدهد؛ ايجاد يك 
زبان نوشتارى واحد است كه، هم چنان كه پيش از اين نيز در جاى ديگرى از اين پيش گفتار به آن 
اشاره كردم؛ از آغاز سدهى بيستم تاكنون گامهاى بزرگى در اين راه برداشته شده است. موسسات 
مختلفى براى زبان ُكردى تاسيس شده است كه خدمات شايانى از آنها انتظار ميرود تا در برابر اين 
وظيفهى ملى به انجام رسانند. اينك با گذشتن از اين مقوله به موضوع تنوع گويشهاى زبان ُكردى 

باز مى گردم. 
گفتيم كه زبان ُكردى گويشهاى مختلفى دارد وپيدايش گويشهاى گوناگون هم عللى دارد كه پرداختن 
به آنها در حوصلهى اين مقاله نيست. تنها يك علت هست كه به زعم من تاثير شگرفى بر پيدايش اين 
توجهى  قابل  تاثير  منشا  يا  نكند،  صدق  ديگر  زبانهاى  درمورد  اصال  كه  است  ممكن  و  دارد  گويشها 
نبوده باشد، و بدين جهت تنها از همين علت سخن مى گويم. ليكن فعال اجازه دهيد پيش از اين ببينيم 
زبان  مورد  در  رفت.  خواهيم  ها  آن  پيدايش  علل  سراغ  بعداً  كه  چرا  كدامند.  ُكردى  زبان  گويشهاى 
و هر كس به شيوهاى با آن مواجه شده است، اما از  ُكردى ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است 
ديدگاه من بخش عمدهى آن چه تاكنون در بارهى گويشهاى زبان ُكردى ارائه شده، به نحوى متاثر 
از اراء و انديشه هاى شرق شناسان فرنگى بوده است، و آن چه از همهى اين بررسيها و تالشهاى 
گويشهاى  همهى  مورد  در  جانبه  همه  پژوهشى  كه؛  است  آن  ميآيد،  دست  به  انديشمندان  وقفهى  بى 

زبان ُكردى نياز است، كه تاكنون انجام نگرفته است. چرا كه اكثر اين پژوهشگران در خارج زيستهاند، 
و با وجود تالشهاى فراوان؛ با روح زبان و لحن و آهنگ واقعى گفتگوى صحيح آشنا نبوده، و آن 
دقت  و  دادن  گوش  اندكى  به  گويش؛  يك  مورد  در  پژوهش  براى  چنين  هم  درنيافتهاند.  خوبى  به  را 
درآن گويش بسنده كرده و جنبه هاى ديگر آن را ناديده ميانگاشتهاند. بنابراين آن چه در مورد هر 
گويش به ذهنشان مى رسيده، تنها ميتوانسته يك جنبه از جنبههاى آن را بازگو كند. به همين دليل 
سردرگم  را  مخاطب  نيز  گاهى  و  گمراه  را  محققان  اوقات  برخى  و  ميمانده  ناتمام  كارهايشان  اغلب 
ميساختهاند. با اين همه انكار نميتوان كرد كه شيوهى پژوهش و روش كار آنان بسيار پسنديده و با 
ارزش بوده است، و اگر اهل همان زبان، راه و شيوهى آنان را در پيش ميگرفتند، نتايج به دست آمده 

هزار چندان مى بود.3 
نظر دكتر مكرى در اين مورد كامال صائب است كه؛ اگر دانش پژوهان ُكرد به شيوهى فرهنگ شناسان 
پا به ميدان نهند و دربارهى گويشهاى زبان ُكردى ويا هر موضوع ديگرى به تحقيق پردازند. به شرط 
آن كه خود را از تاثير فكر و انديشهى فرنگيان برحذر دارند و به تحقيقاتى ميدانى دست زنند، به چنان 
نتايجى دست خواهند يافت كه بسيار ارزشمندتر از نتايجى خواهد بود كه دانشمندان فرنگى به دست 
آورده اند . اگر براى دورى جستن از اطناب نبود، در بارهى نكاتى سخن ميگفتم كه ممكن است هريك 

از آگاهترين شرق شناسانرا، چنان به خطا برد كه بدون هيچ نظر بدى به نتيجهاى غلط دست يابد. 
اينك ببينيم گويشهاى زبان ُكردى كدامند. اگر به حوزهى گشترش و قلمرو زبان ُكردى دقت كنيم، از 

نظر شيوهى گفتگو و سخن گفتن به سه منطقهى جداگانه برخواهيم خورد. 
از كرانه ى درياچهى اروميه ودقيقا از حد فاصل مناطق ”ديزه دولى“ و ”سيندوس“ خط بريدهاى را 
آغاز و پس از عبور از پشت ”اشنويه“ آن را به شمال ”رواندز“ متصل ميكنيم، و پس از آن به سمت 
مغرب، تا رسيدن به ”اكيرى“ ، ”دهوك“ ، ”زاخو“ و ”شينگار“ وعبور از حد واسط ”قميشلى“ و“هسكه“ 
وصل  كورمانجا“  و ”كوه  به ”آفرين“  مستقيما   ” جنوب“دربازيه  از  گذشتن  از  پس  و  ميدهيم،  امتداد 

ميكنيم. 
همچنين با خط بريدهاى از ناحيهى غرب ”همدان“ آغاز و پس از گذشتن از ناحيهى شمال ”كرمانشاه“ 

آن را تا كرانهى دجله امتداد ميدهيم . 
6 تقسيم بندى گويشهاى اصلى زبان ُكردى 

اين دو خط بريده همهى مناطقى را كه در آنها به زبان ُكردى تكلم ميشود به سه بخش تقسيم ميكند 
كه در هر بخش آن يكى از گويشهاى زبان ُكردى مسلط است. 

6 گويش شمالى (بااليى): 
در شمال خط يكم واقع واين زير گويشها را در بر ميگيرد؛ هركى، شكاك، جاللى (بايزيدى )، هكارى، 

بوتى، جزيرى، افرينى، دمبلى، بادينى. 
6 گويش ميانى: 

سورانى  آن  به  كه  ميشود  مشخص  پررنگ  خطى  با  و  واقع  دوم  خط  شمال  و  اول  خط  جنوب  در 
ها  زير گويش  ناحيه اين  دراين  زير گويشى از گويش ميانى است.  حقيقت سورانى  در  اما  ميگويند. 

وجود دارند؛ مكريانى، سورانى، سليمانى، جافى، سنندجى، گروسى ، و... 
6 گويش جنوبى (پايينى): 

درجنوب خط دوم گويش جنوبى (پايينى ) گويش مسلط است كه اين زير گويشها را دربر مى گيرد؛ 
كرمانشاهى، كلهرى، كليايى، پيروندى، 6كى، ُلرى كوچك (فيلى و يا پهلى ). 

ُكردى،  زبان  ميانى  و  شمالى  گويشهاى  گسترش  حوزهى  در  (ديميلى):  زازايى  و   ( (اورامى  گورانى 
آسانى  به  يكديگر،  از  دورى  وجود  با  كه  دارد  وجود  ُكردى  زبان  نفوذ  تحت  دوردست  دومنطقهى 
ميتوان تشخيص داد كه گويشهاى آنها از اساس يكى هستند. اين دو گويش يكى زازايى (كه ديميلى 
هم گفته مى شود) و پيش از محدودهى شمال و گورانى است. و ديگرى گورانى و در منطقهى ميانى 
است. گورانى بيشتر به نام اورامى شناخته شده است. چرا كه بزرگترين حوزهى گسترش آن منطقهى 
اورامان است. عالوه براين در ”ريژاو ” و ”كنوله“4 و در ميان قبايل ”باجالن“ و ”زنگنه“ و ”شبك ” هم 

با آن تكلم ميشود. زازا هم در“ پالو“، ” كور ” و - ”چبخچور ” در ”بيروه“ گسترش يافته است . 
ُلرى در بخش پايينى حوزه ى زبان ُكردى قرار مى گيرد. در بارهى اين زير گويش اراء مختلفى ارائه 
شده است. شرف الدين خان بدليسى، در شرف نامهى خود آن را يكى از چهار گويش بزرگ زبان 
از  گويشى  را  آن  ايرانى  و  فرنگى  شناسان  وشرق  پژوهشگران  از  برخى  است.  كرده  معرفى  ُكردى 
گويشهاى زبان فارسى ميدانند. دكتر ”كمال فواد“ نظر ديگرى دارد و ميگويد؛ ازحيث دستور زبان، 
ُلرى زبان خاص منطقهى جنوب غربى ايران قلمداد ميشود، اٌما فارسى نيست بلكه زبانى مستقل است. 
بخش اول آن بختيارى از حيث زبان ُكردى نيست و از حيث نژادى نيز خود را ُكرد نميدانند. اما بخش 
دوم آنها، خصوصا در عراق به خاطر برخى داليل تاريخى و سياسى واجتماعى از حيث نژادى خود 
ُكردهاى  اداب  بسيارى  ُكردها  با  آميختگى  نتيجهى  در  نيز  زبان  حيث  از  و  نميدانند  جدا  ُكردها  از  را 

شرقى را اخذ كرده اند.5 
اين موضوع - كه ُلرى، ُكردى است يا خير موضوعى است نيازمند بررسى علمى و بدور از احساسات 
و تعصبات نژادى و بدور از تاثير و شهرت فالن شرق شناس فرنگى يا دانشمند غير فرنگى. پژوهشى 
كه ُكردمابى كوركورانه باعث خلط مبحث درآن نشود و با تشابه چند واژه ُكردى و ُلرى، ُلرى را ُكردى 
نكند. و نيز آن چنان تحقيقى كه، آنچه را كه تنها به خاطر تشابه درچند واژه يا شيوه بكار گيرى آنها 
با زبان فارسى، اين شبهه را كه فالن شرق شناس و زبان شناس چنين گفت _ القا مى كند؛ به نظرى 
قطعى و مسلم بدل نكند، كه امكان تجديد نظر در آن نباشد و به يكباره ُلرى را از ُكردى جداسازد. 

كوتاه سخن آن كه؛ بررسى اين موضوع نيازمند پژوهشى ميدانى است.
منابع و توضيحات: 

دانش  انجمن  ،مجلهى  احمد  مظهر  كمال  دكتر  ترجمه؛  مادها،  نوادگان  ُكردها  مينورسكى؛  پروفسور 
پژوهى ُكرد، جلد يكم، سال- -1973 بغداد، صفحهى 563 

دكتر معين ؛ برهان قاطع ، جلد يكم ، صفحات 37 تا 41 
محمد مك6ى؛ گورانى يا ترانههاى كوردى، تهران، نشر دانش، 1957 ، صفحهى 8 

ُكرد،  پژوهى  دانش  انجمن  مجلهى  نوشتارى،  و  ادبى  زبان  و  ُكردى  زبان  گويشهاى  فواد؛  دكتركمال 
شمارهى 4 - سال -1971 بغداد، صفحهى 22 

دو منطقهى كوچك در محدودهى گويش جنوبى 
تهيه و نوشتن با الفباى واحد زبان ُكردى توسط ”ديالن روشنى“

ترجمه از زبان ُكردى به پارسى از آقاى ”على اشرافى“
منبع اصلى: http://www.kurdishacademy.org/fa/dialectology.html  ديالن روشنى
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نمايش آثار بيش 
از 20 هنرمند 
نقاش و عكاس 
ايرانى در لندن

فروردين ماه  تا 29  از 19  ايرانى  عكاس  و  نقاش  هنرمند  آثار 24 
سال 1387در لندن به نمايش گذاشته مى شود. 

فريال سلحشور مدير نگارخانه دى درباره اين نمايشگاه گفت: اين 
نمايشگاه با عنوان «نجواى رازها،زمزمه خيال ها» شامل آثار نسل 
سوم نقاشان معاصر و نسل دوم بعد از انقالب است كه به همراه 

آثارى از عكاسان جوان ايرانى در لندن به نمايش درخواهد آمد. 
نمايش  به  عكس  و  نقاشى  تابلو   50 نمايشگاه  اين  افزود: در  وى 

گذاشته مى شود. 
در اين نمايشگاه آثارى از پويا آريانپور، مرتضى دره باغى، مريم 
نقاشان  سوم  نسل  از   ... و  هاشمى  نرگس  كاويان،  ميترا  امينى، 
صادق  هوشمندزاده،  توكلى،پيمان  شهريار  آثار  و  ايران  معاصر 
گذاشته  نمايش  به  انقالب  از  بعد  عكاسان  ميان  از   ... و  تيرافكن 

مى شود. 
نمايشگاه  اين  براى  را  نفيسى  بسيار  كاتالوگ  همچنين  سلحشور 

آماده خواهد كرد. 
مدير نگارخانه دى با بيان اين كه برگزارى چنين نمايشگاه هايى از 
هنرمندان ايرانى از جمله آرزوهاى ديرينه  اش بوده است گفت: تنوع 
و كيفيت آثار هنرمندان ايرانى اصًال قابل مقايسه با آثار هنرمندان 
ديگر كشورها نيست و حق هنر و هنرمند ايرانى اين بود كه خيلى 

پيش تر از اين ها در خارج از مرزها شناسانده شود.

كامكارها اسفند مهمان اسپانيايى ها هستند
را  هايى  كنسرت  فروردين 87  و  اسفند 86  كامكارها  گروه 
اسپانيا و آلمان اجرا مى كنند.اين گروه، كنسرت چند روزه 
خود را در مادريد و بارسلون به دو زبان كردى و فارسى و 

مجموعه اى از قطعات جديد و تكرارى اجرا خواهد كرد. 
گروه كامكارها به منظور اجراى كنسرت در دو شهر اسپانيا 

21 اسفند به اروپا سفر مى كنند.
خود  روزه  چند  كنسرت  گروه،  اين  خبر  ميراث  گزارش  به 
و  فارسى  و  كردى  زبان  دو  به  بارسلون  و  مادريد  در  را 

مجموعه اى از قطعات جديد و تكرارى اجرا خواهد كرد.
عالوه بر اين كامكارها هفته دوم فروردين 87 نيز كنسرت 
مشابهى را در دوسلدورف، فرانكفورت و مونيخ آلمان برپا 
مى كنند كه بخشى از قطعات، از ميان قطعات كنسرت امسال 
اين گروه در تهران انتخاب شده و تعدادى از آنها هم جديد 

هستند.
اركستر  امسال،  فجر  موسيقى  جشنواره   CHN گزارش  به 
سمفونيك تهران به رهبرى ”ارسالن كامكار“ و با همراهى 
موالنا“،  ”سمفونى  اجراى  به  گروه  اين  اعضاى  از  تعدادى 
كمانچه“  براى  ”كنسرتو  و  ام“  پدرى  سرزمين  ”افسانه 
انتقاداتى  با  اجرا  اين  اما  پرداخت،  كامكار،  برادران  ساخته 

مواجه شد.
در  سمفونى  اين  كه  موضوع  اين  طرح  با  منتقدان  از  برخى 
چارچوب رپرتوار اركستر سمفونيك جاى نمى گيرد و بهتر 

بود اين سمفونى توسط اركستر ايرانى ترى مثل اركستر ملى اجرا شود، نسبت به اين برنامه انتقاداتى را مطرح كرده بودند.
”هوشنگ كامكار“ در پاسخ به اين انتقاد گفت:« به نظر من افرادى كه چنين موضوعاتى را مطرح مى كنند، نمى خواهند عقايد جديد را بپذيرند 
و ”دگم“ هستند. امروز اركسترهاى سمفونيك در تمام دنيا سراغ موسيقى هاى شرقى رفته اند و ديگر فقط برامس و بتهوون اجرا نمى كنند. 

نمى دانم اين چه ايرادهايى است؟ اگر قطعات يا تنظيم آنها مشكل داشت يا گروه بد اجرا كرده بود، مى شد اين امر را قبول كرد.»

هنر

آثار 30 عكاس ايرانى در آلمان به نمايش درمى آيد
شهر ماينز آلمان ميزبان آثار 30 عكاس ايرانى در نمايشگاهى با عنوان «هفته هاى عكاسى ايرانى در آلمان» است كه به مدت دو هفته از 4 

تا 17 اسفندماه به نمايش گذاشته مى شود. 
در اين نمايشگاه بيش از 90 قطعه عكس از 30 عكاس ايرانى به مدت دو هفته 
در شهر ماينز مركز ايالت رايلند-پفالز آلمان به نمايش گذاشته مى شود.  اين 
نمايشگاه در دو بخش مجزا از 4 اسفندماه سال جارى گشايش خواهد يافت و 

تا 17 اسفندماه نيز ادامه خواهد داشت. 
در بخش نخست اين نمايشگاه كه از 4 تا 10 اسفندماه برپاست،50 قطعه عكس 
از 29 عكاس ايرانى با عنوان «پرسپكتيو» به نمايش در مى آيد كه به موضوع 
مدرنيته،انسان،  و  نشينى  شهر  سيماى  ايران،  طبيعت  بخش  چهار  در  ايران 

عكاسى خالقه و مفهومى مى پردازد. 
اوجانى،  نيما  امين،  سعيده  اشرفى،  اسماعيلى،حامد  محمد  اردبيلى،  مرتضى 
شيوا تدينى، سها تفرشى، آتوسا تقوى، احسان جمالى، محمد حساميان، على 
رجبى، محمد رزازان، آكو سالمى، سيد محمد شيرانى، روزبه شيوايى، مرتضى 
ارشاد  عزتى،  احمد  عباسى،  سعيد  عامرى،  سعيد  صمديان،  سپهر  صفاتاج، 

سيدعبدالحسين  مهرگان،  ايرج  مهربانى،  نيما  محمدى،  منصور  كيانمهر،  محمدرضا  قيدرزاده،  گالره  احمد،  فخر  محمدهادى  فتاحيان،سيد 
موسوى و عليرضا نيكرخ 29 عكاسى هستند كه آثارشان در اولين هفته عكاسى ايرانى به نمايش درمى آيد. 

در دومين هفته عكاسى ايرانى كه از شنبه 11 اسفند آغاز شده و تا جمعه 17 اسفند ادامه خواهد داشت، دو نمايشگاه انفرادى از دو عكاس 
ايرانى به صورت همزمان برگزار مى شود. 

«رقص طوايف؛ عروسى ايرانى» عنوان اولين نمايشگاهى است كه در آن 30 قطعه از عكس هاى حسن سربخشيان با موضوع عروسى در 
اقوام مختلف ايرانى به نمايش درخواهد آمد. 

همزمان با آن، 15 قطعه از آثار عكاسى ايرج مهرگان با عنوان «چشم شيشه اى؛يك چشم انداز» كه بيشتر آنها ثبت لحظاتى از زندگى در 
آلمان است، به نمايش در مى آيد. 

اين نمايشگاه با همكارى وب سايت فتو و گروه هنرى پنگ در محل دائمى نمايشگاه هاى اين گروه در شهر ماينز برگزار مى شود.

«مل گيبسون» 

 اوضاع بد نيست  
 كيانوش نوري؛ مل گيبسون كارگردان امريكايي در مراسم اعطاي 
دستاورد  عمر  يك  جايزه  ايرلند  تلويزيون  و  فيلم  آكادمي  جوايز 
جهان  سينماي  در  چشمگير  مشاركت  عمر  يك  براي  را  سينمايي 
مرد  عنوان  به  را  او  ها  امريكايي  كه  گيبسون»  «مل  كرد.  دريافت 
خوش رفتار و خوش تيپ استراليايي با چشماني آبي مي شناسند، 
50 سال پيش در خانواده يي 11 نفره در نيويورك متولد شد اما 

ماجراي استراليايي شدن او در سال 1968 در 12 سالگي و زمان 
نام «شهر  با  را  خود  فيلم  اولين  افتاد.  اتفاق  ويتنام  با  امريكا  جنگ 
با   2004 سال  «گيبسون»  كرد.  بازي   1976 سال  در  تابستاني» 
ساخت فيلم جنجال برانگيز «مصائب مسيح» چهره بين المللي خود 
را هرچه پررنگ تر كرد، ولي اين فيلم باعث شد به او لقب ضديهود 
بدهند. وي كه اخيراً آخرين فيلم خود را با نام «آپوكاليپتو» به پايان 
در  غيرمجاز  سرعت  با  رانندگي  دليل  به  پيش  سال  است،  رسانده 
عين مستي راهي زندان شد. او پس از آنكه توسط پليس بازداشت 
شد، با گفتن جمالتي چون قوم يهود باني تمامي جنگ هاي جهان 
است كه اين مساله باعث شد هاليوود كه دوسوم نيروهاي آن را 
يهوديان تشكيل مي دهند، خواستار تحريم «گيبسون» شود. از جمله 

فيلم هاي اين هنرمند امريكايي مي توان به فيلم هاي «شجاع دل»، 
و  بوديم»  سرباز  جوان»، «هملت»، «رودخانه»، «تيم»، «ما  «هميشه 
«هتل يك ميليون دالري» اشاره كرد. طبق گزارش منتشر شده در 
عنوان  به  و  اعالم  دالر  ميليون  گيبسون 850  ثروت  پيش،  ماه  يك 
چهل و هفتمين ثروتمند ايالت لس آنجلس معرفي شد. او به گفته يي 
ثروتمندترين بازيگر سينما در جهان است. در مراسم ساالنه اعطاي 
جوايز آكادمي فيلم و تلويزيون ايرلند، عالوه بر « دانيل دي لوئيس» 
كه براي فيلم « خون به پا مي شود» به عنوان بهترين بازيگر مرد در 
بخش جهاني انتخاب شد، در بخش بهترين بازيگر زن نيز «هيالري 

سوانك» جايزه اول را دريافت كرد. 
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شركت ساختمانى گرانيت
تعميرات كلى و جزئى، طبق 

استانداردهاى انگلستان با ضمانت 
كامل طراحى داخلى با نظارت 

مهندسين مجرب لوله كشى، برقكارى، 
نجارى، نقاشى، 

كاشيكارى و آجركارى 

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

وقتى بميرم مرا با گيتارى زير 
ماسه ها خاكم كنيد

سعيد آذين

ميان تمام روستاهاى Soto de roma دو روستا وجود دارد به نام هاى «فوئنته باكه روس» و «اسكه روسا». 
فدريكو گارسيا لوركا در فوئنته باكه روس در پنجم خونيو (خرداد) 1898 به دنيا آمد. كمى بعد خانواده اش به 
دهكده «اسكه روسا» رفتند. در آنجا فرانسيسكو، كون چا و ايزابل به دنيا آمدند. او خواهران كوچكش را كونچيتا 
و ايزابليتا صدا مى كرد. آنها از پدرى روستايى و صادق و ساده و مادرى معلم و متين و مهربان با صدايى 
خوش به دنيا آمدند. كودكى آنها مانند بسيارى با شيطنت كودكانه و دويدن به دنبال پروانه ها و جوجه اردك 
ها در آن دشت هاى بى نظير و سبزه زار و زيتون زارها و آن طبيعت كم نظير و صداى بى وقفه پرندگان و 
نسيم، شبنم ها و آسمان آبى و شب هاى مهتابى مى گذشت و هنر خوابيده در افكار فدريكو را بيدار مى كرد. 
او از مادرش هنر و انسانيت و از پدر صبر و شكيبايى را به ارث برده بود.مادرش بانو ويسنتا لوركا اولين نت 
هاى موسيقى و الفباى درس و زندگى را به او آموخت و بعد نزد استاد «آنتونيو رودريگز اسپى نوسا» موسيقى 
را بيشتر آموخت. لوركا با خانواده كودكى و نوجوانى را در دهكده زيباى «اسكه روسا» گذراند. كمى بعد پدر و 

مادرش تصميم گرفتند به شهر بروند.«گرانادا». 
لوركا به توصيه پدر به دانشگاه رفت و حقوق خواند و به خواسته و رضايت درونى فلسفه و ادبيات را دنبال كرد 

و در كنار اينها گيتار و پيانو را هرگز فراموش نكرد. 
لوركا از 17 سالگى هنر شاعر بودنش آشكار مى شود و شخصيت هنرى اش بروز مى كند. در فوريه (بهمن) 
1917 اولين شعرهايش را در بولتن دانشگاه چاپ مى كند. دون «فرانسيسكو د لوس ريوس» رئيس مركز هنرى 
گرانادا زمانى كه هنر پيانو نواختن او را در قطعه يى از بتهوون ديد و مى دانست كه طبع شعر نيز دارد، به او 

توصيه كرد براى ادامه تحصيل به مادريد پايتخت برود. 
مادريد سكوى پرش خوبى براى لوركا بود به خصوص پانسيون معروف دانشجويان كه بعدها افراد نامدارى از 
آنجا بيرون آمدند؛ افرادى مانند خوان رامون خيمنس (شاعر)، آنتونيو ماچادو (شاعر)، سالوادور دالى (نقاش)، 
لوئيس بونوئل (فيلمساز)، رافائل آلبرتى (شاعر)، مانوئل دفايا (موسيقيدان) و پابلو نرودا (شاعر).آشنايى با آن 
افراد و نشست و برخاست با آنها فدريكو گارسيا را «لوركا» كرد. آشنايى با فرهنگ بومى و به خصوص كولى ها 
و مردم عادى كوچه و بازار و ترانه ها و قصه هايى كه مادر برايش مى خواند و مى گفت، او را عاشق پيشه كرد. 

نمايشنامه «افسون شوم پروانه» و كتاب «امپرسيون و چشم اندازها» نام لوركا را بر سر زبان ها انداخت. 
رشته حقوق را تمام كرد و ليسانس گرفت. در سال 1929 به امريكا سفر كرد و تنفر خودش از آن سرزمين را 
در كتابى به نام «شاعر در نيويورك» ابراز كرد. پيشنهاد تدريس در دانشكده هاى امريكا را رد كرد، به كوبا 
رفت و در مراكز ادبى هاوانا سخنرانى كرد. به اسپانيا بازگشت و cante jondo كه مرثيه يى است براى دوست 

گاوبازش ايگناسيو سانچس مخياس را چاپ و منتشر كرد. 
 La» كتاب ترانه هاى كولى او مورد استقبال بسيارى قرار گرفت. لوركا از سال 1930 به بعد گروه تئاترى به نام

Barraca» تشكيل داد و به دورترين نقاط و دهكده ها و شهر به شهر مى رفت و تئاتر عروسى خون و يرما را 
اجرا مى كرد. لوركا چندين شخصيت هنرى 
نويس،  نمايشنامه  و  بود  شاعر  داشت. 
به  او  شناخت،  مى  خوبى  به  را  موسيقى 
دوستان  و  بود  رسيده  بسيارى  شهرت 
و  نقد  مورد  كارهايش  و  داشت  بسيارى 

بررسى قرار مى گرفت. 
معروف  نمايشنامه   1936 سال  آغاز  در 
و  رساند  پايان  به  را  آلبا»  برناردا  «خانه 
كماكان مورد استقبال و نقد واقع شد چرا 
كه تمام شخصيت هاى او واقعى بودند و 
مبتنى بر واقعيت هايى بود كه خود ديده و 

حس كرده بود. 
شكوفايى  اوج  در  جوان  هنرمند  و  شاعر 
از  بعد  هفته  چند  خوليو   16 سحرگاه  در 
سركردگى  به  فاشيست  افسران  كودتاى 
از  خارج  يى  جاده  در  فرانكو  ژنرال 
گارد  يا  ناشناس  افراد  توسط  «ويسنار» 
و  گرفت  قرار  گلوله  هدف  پشت  از  سويل 
به قتل رسيد و هنوز بعد از گذشت بيشتر 
از 70 سال كسى نمى داند او در كجا آرام 
به  زار  زيتون  كدامين  در  و  است  گرفته 
خواب ابدى فرو رفته يا با كدام پروانه بر 

گل هاى شاداب شقايق نشسته است. يادش گرامى. 
 CiGUENAS MUSiCALES 6

اولين شعر لوركا كه در سال 1916 در شانزده سالگى سروده / پرندگان آوازخوان / دل شدگان ناقوس ها / 
آه، چه غم بزرگى /كه نمى توانيد بخوانيد/ آه، اى كبوتران درويش / بيدارخوابان خلسه غروب. 

 ROSA DE PAPEI 6
آن مرد، ستاره بزرگ آتالنت / يك ستاره رنگ /مى رود تا در شهاب شعله ها گم شود / آن مرد از ابر خنده ها 
با خود / گل هايى براى بادهاى كودكى آورده است / و آن مرد / پاييزانه مانده است هنوز / تا گل هاى سرخ 

كودكان مرده را / در گوشواره ستاره هاى دنباله دار برايشان بفرستد. 
 OCASO DE FERIA 6

پنجره ها بسته مى شوند / بوسه ها پنهان / چقدر ستاره وه چقدر ستاره / در انزوا به مرگ مى رسند / دوباره 
ستاره، دوباره ستاره / اما باز مى مانند / چشمان اسبان كوچك بى خواب و/ تنهاترين ستاره 

 LA LUNA DE FERIA 6
او كه به جشن شبانه مى رود /به خانه كرم هاى شب تاب مى رود / چين تاتا چين / تاتا چين /با اينكه ديگر جشنى 
/ در كارتاخنا نيست / چين تاتا چين / چه جنونى از عشق / از غم / و اين قلب من چه شاد است / و آشكار منتظر 

يك تير / چين تاتا چين / چين تاتا چين تاتا چين
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TAVAZO
S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

Tel:  0208 810 1161
201 Uxbridge Road

Ealing W13 9AA
Oppostie Tesco Express

Open Morning till  Late

خشكبار

مواد غذايى و شيرينى
SATURDAY 23RD FEBRUARY 

Ltd
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گزارش
گشت و گذاري در پارك ژوراسيك دوبي 

 سفر با ماشين زمان  
 

احسان شارقي

امروز همانند «بيلي» در كتاب «سالخ خانه شماره پنج» دچار چندپارگي در بعد زمان شده ام. چند ميليون 
سال قبل است. ميليون ضريب بزرگي است و فرقي نمي كند بگويم 68 يا مثًال 69، چون به قدر كافي دور 

است. 

دايناسورهاي چندتني غول پيكر در آستانه انقراض قرار گرفته اند و عصر يخبندان آغاز شده است. همه 
چيز به يكباره محو و حيات متوقف مي شود. دايناسورها مي خوابند و وقتي از خواب بيدار مي شوند، سال 

1993 است. خود را در بين سوپراستارهاي هاليوودي مي بينند. 
فيلم پارك ژوراسيك براي نخستين بار به اكران عمومي سينماهاي جهان درآمده و هر كسي كه در پايان 
فيلم از سينما خارج مي شود با خودش مي گويد؛ «عجب چيزي بود؟ يعني ممكنه؟» و بعد در حالي كه هنوز 
چند قدمي برنداشته است، مي خندد و مي گويد؛ «محاله، محاله جانم.» حتي خوش بين ترين تماشاچي ها هم 

نمي توانند تصور كنند كه روزي در ميان دايناسورهاي شبيه سازي شده قدم خواهند زد.
چند سال بعد نخستين پارك هاي ژوراسيك كه فقط از مجسمه هاي ثابت يا نيمه متحرك ساخته شده اند، 

پديد مي آيند، اما روياي بشر به همين جا ختم نمي شود.
دوباره برمي گرديم به سال 1993، اما اين بار نه به قلب سينماهاي هاليوود بلكه به سرزميني خشك در 
ميان آب هاي خليج فارس و درياي عمان؛ شيخ نشيني كه در طول دو دهه گذشته با سرعت زياد برج هاي 
بلندش را در ميان بيابان هاي خشك باال برده است. شايد آن موقع هيچ كسي در اين شيخ نشين كوچك فكر 
نمي كرد كه قرار است 15 سال ديگر در كنار غول هايي كه اكنون آنها را روي نوار VHS مي بيند، قدم بزند. 

سوار بر ماشين زمان مي آييم به سال 2007. اين بار خبرها را مرور مي كنيم.
بزرگ ترين پارك ژوراسيك جهان متشكل از 109دايناسور هوشمند از 40 گونه مختلف شناخته شده با 
هزينه يي نزديك به يك ميليارد دالر در دوبي در حال ساخت است تا ما را هر چه بيشتر به دوران ماقبل 
و  صوتي  امكانات  از  گيري  بهره  سكون»  بي  پارك «سياره  مورد  در  بااهميت  نكات  از  كند.  نزديك  تاريخ 
تصويري و طراحي دقيق پوشش هاي گياهي و جانوري با توجه به آخرين يافته هاي بشري در مورد اين 
دوره از جغرافياي زمين است كه از اين حيث اين پارك را عالوه بر جنبه هاي تفريحي به يك دانشكده طبيعي 

تبديل كرده است.
در مورد اين پارك تبليغات گسترده يي صورت گرفته است، از «هرنر» مشاور علمي «اسپيلبرگ» در فيلم 
پارك ژوراسيك گرفته تا «مصطفي گاالدري» مدير اين طرح كه در مورد اين پارك مي گويد؛ «پارك سياره 

بي سكون در زميني به مساحت 46 هزار مترمربع براي تماشاچيان هم ترسناك است و هم آموزنده.»
 ،Impossible Picture نام  به  انگليسي  تصويري  و  صوتي  هاي  جلوه  طراحي  در  متخصص  شركت  يك 
گروه ژاپني Koroko كه وظيفه ساخت روبات ها را برعهده دارد و موزه حيات وحش NHM لندن كه 
نيازهاي اطالعاتي پروژه را برآورده مي كند، اعضاي سازنده اين پروژه را تشكيل مي دهند. بهره گيري از 
فناوري جديد گروه koroko اين روبات ها را قادر مي سازد سرعت حركات شان را با محيط خود هماهنگ 

كنند و در وضعيت هاي مختلف، حالت بدن و نحوه راه رفتن و دويدن شان طبيعي باشد. 
اين دقت تا جايي است كه شامل تمام اجزاي روبات مي شود، از پاهايش گرفته تا دهان و چشم هايش. اين 
دايناسورها طوري ساخته شده اند كه با حركات سر و چشم بازديدكنندگان را تعقيب مي كنند، گاهي به 
سويشان حمله مي كنند و اگر يك گونه گوشتخوار نظير تيرانازوروس باشد با كمك سنسورهايي كه در 
بيني روبات طراحي شده نسبت به رنگ قرمز لباس بازديدكنندگان همانند يك طعمه عكس العمل نشان مي 

دهد.
اسكلت اصلي اين روبات ها را آلومينيوم، فوالد، پالستيك، چوب و مدارهاي الكترونيكي تشكيل مي دهد كه 
توسط فوم و قطعات فلزي براي ساخت برجستگي هاي فيزيكي روبات و در نهايت با اليه يي از سيليكون و 
رنگ پوشيده مي شود تا ظاهر روبات را كامًال شبيه نمونه طبيعي اش كند. تعيين اندازه دايناسورها، وزن 
شان و نحوه حركات شان به كمك مدل هاي كامپيوتري و بررسي ساختار فسيل هاي به جاي مانده از آنها 

انجام گرفته است.
داند  نمي  واقع  به  كس  هيچ  زيرا  است  شان  رنگ  دايناسورها  طراحي  در  مساله  ترين  مهم  كه  است  جالب 
و  پرندگان  بررسي  طريق  از  دايناسورها  اين  رنگ  انتخاب  دليل  همين  به  اند،  بوده  رنگي  چه  دايناسورها 
خزندگان فعلي صورت گرفته است. اواخر سال 2008 است. همان تماشاچي سال 1993 در حالي كه اين بار 

از دروازه هاي پارك ژوراسيك خارج مي شود، مي گويد؛ «باورنكردني بود، باورنكردني جانم.»  
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ناكامي در تهيه واكسن ايدز  

 
پروفسور  سي؛  بي  بي   
زيست  بالتيمور»  «ديويد 
مي  نوبل  جايزه  برنده  شناس 
سال   25 در  دانشمندان  گويد 
گذشته، در زمينه تهيه واكسني 
ايدز،  بيماري  با  مقابله  براي 
پيشرفتي نكرده اند. پروفسور 
«بالتيمور» كه براي تحقيقاتش 
 ،HIV در زمينه كشف ويروس
جايزه نوبل در رشته پزشكي 

را دريافت كرده، معتقد است ويروس HIV، كه آلودگي 
به آن موجب بيماري ايدز مي شود، آنقدر پيچيده است 
براي  واكسني  نتوانند  هرگز  دانشمندان  است  ممكن  كه 
است  معتقد  پروفسور «بالتيمور»  كنند.  پيدا  آن  با  مقابله 
با وجود اينكه دانشمندان اميد چنداني ندارند، همچنان به 
ايدز  بيماري  براي  واكسني  يافتن  جهت  خود  هاي  تالش 
گفت  پيشرفت  عدم  علت  توضيح  در  وي  دهند.  مي  ادامه 
ويروس HIV در تالش ها براي از بين بردنش مقاومت 
كرده و در برابر سيستم ايمني بدن انسان، قادر به دفاع 
از خود شده است. نزديك به سه ميليون نفر هر ساله در 
اثر ابتال به بيماري ايدز، در سراسر جهان جان خود را 

از دست مي دهند.  

كاهش ضريب هوشي با 
هواي آلوده  

در  كه  كودكاني  دهد  مي  نشان  محققان  اخير  مطالعات 
زندگي  هوا  آلودگي  و  سنگين  ترافيك  با  مناطق  نزديكي 
مي كنند دچار كاهش ضريب هوشي مي شوند و از نظر 
قواي حافظه نيز دچار مشكل خواهند شد. دكتر «شكيرا 
فرانكوسوگليا» از دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد در 
بوستون اعالم كرد تاثير آلودگي بر ضريب هوشي انسان 
همانند تاثير كشيدن ده سيگار در روز در دوران بارداري 
مسموميت  كه  است  تاثيري  همانند  يا  است  جنين  روي 
محققان  گذارد.  مي  كودكان  هوشي  ضريب  بر  باروري 
دريافتند قرار گرفتن كودكان در معرض ماده كربن سياه 
ديزلي  هاي  كاميون  و  شخصي  خودروهاي  دود  از  كه 
هوشي  و  شناختي  قواي  بر  بارز  تاثيري  شود  مي  توليد 
در  گرفتن  قرار  محققان،  اين  اعتقاد  به  دارد.  آنان  مغز 

معرض كربن سياه به ميزان
4/3 واحد در ضريب هوشي (IQ) كاهش ايجاد مي كند.  

 تغيير پروتئين پوست 

با تلفن همراه  
 

پژوهشگران به تازگي 
پرتوهاي  كردند  اعالم 
تلفن  از  شده  ساطع 
هاي  پروتئين  همراه، 
مي  تغيير  را  پوست 
دهند. مقامات فنالندي 
اعالم كردند بر اساس 
تحقيق،  يك  نتايج 
موجود  هاي  پروتئين 
تلفن  پرتوهاي  معرض  در  وقتي  انساني  هاي  سلول  در 
هنوز  اما  كنند  تغيير  دارد  احتمال  گيرند،  مي  قرار  همراه 
نامشخص  انسان  سالمت  روي  پرتوهايي  چنين  تاثيرات 
روي  پوست  از  كوچكي  ناحيه  پژوهش،  اين  در  است. 
بازوي 10 زن داوطلب در معرض اشعه تلفن همراه قرار 
گرفت. بيوبسي هاي تهيه شده از اين قسمت هاي پوست 
افراد تحت مطالعه نشان داد كه در سلول هاي پوستي در 
اثر قرار گرفتن در معرض چنين اشعه يي تغييراتي ايجاد 
شده كه در پوست اشعه نديده اين تغييرات وجود ندارد. 
مي  همچنين  همراه  تلفن  اشعه  پژوهشگران،  اين  گفته  به 

تواند تا حدودي تاثير بيولوژيك داشته باشد.  

نگاهي به زمينه ها و پيامدهاي زبان هاي حرفه يي 
 

زبان 
مورنينگ 
رپورت 

 

دكتر بابك زماني
متخصص مغز و اعصاب

«رزيدنت»1 هيستوري2 بيمار را شروع مي كند. بيمار آقاي 65 ساله يي 
است كه به دليل «الس اف كانشسنس»3 و «لفت همي پارزي»4 مراجعه 
كرده. در اورژانس دوبار «سيژر»5 كرده است. در معاينه «گيز»6 به 
راست دارد. سطح «اروزال»7 بيمار پايين است. «رسپيراتوري ريت»8 
بيمار باالست و «ديپ رسپيريشن»9 دارد. استاد مي پرسد؛ «سي تي 

بيمار چي داره؟»
«در لفت تاالموس10 يك اكستنسيو هموريژ11 دارد.»

---
صبحگاهي  هاي  گزارش  در  اخير  سال  چند 10  در  رسد  مي  نظر  به 
(مورنينگ رپورت) بيمارستان هاي ما، در درمانگاه و در بالين بيماران 
هم  انگليسي،  نه  است  فارسي  نه  كه  باشد  شده  رايج  خاصي  زبان 

فارسي است و هم انگليسي و گاهي حتي فرانسوي،
اين زبان به خودي خود داراي فوايد و مضراتي است. البته بنده بر 
بنا  كه  است  پرواضح  اما  كرد  خواهم  مروري  مضرات  و  فوايد  اين 
ندارم استفاده از اين زبان را نفي يا تشويق كنم بلكه مقصود من از 
اين يادداشت، پرداختن به داليل و زمينه هاي پديده يي است كه نه مي 
توان آن را نهي كرد و نه تشويق. بي ترديد گسترش و تداوم زباني كه 
اگر اجازه دهيد آن را زبان «مورنينگ رپورت» مي خوانم، خود آينه 
عواملي است كه شايد خود آن عوامل اهميت شان بيش از زباني باشد 
كه ما براي ارتباط استفاده مي كنيم. پس ابتدا از نتايج اين زبان شروع 

كنيم تا برسيم به آن عوامل.

مهم ترين فايده اين زبان اعتماد به نفسي است كه بخصوص به پزشك 
جوان مي دهد. اعتماد به نفسي كه حاصل احساس تعلق به ريسماني 
مي  قوام  را  آن  كلمات،  كه  ريسماني  است،  يي  حرفه  و  علمي  محكم، 
بخشند. اما فايده ديگر اينكه در بسياري از موارد كلمات انگليسي، معنا 
را به وسعت و جزئيات بيشتري منتقل مي كنند و تمامي زواياي معنا 

را مي پوشانند.

اما آنچه باعث زبان «مورنينگ رپورت» بوده است تنها اين نيست كه 
بسياري از مفاهيم طب مدرن در غرب، زاده شده اند بلكه اين واقعيت 

هم هست كه بسياري از اين مفاهيم از هاضمه فرهنگي ما عبور نكرده 
خود  جديد  زندگي  جزييات  از  بسياري  مثل  هم  جزييات  اين  در  اند. 
نينديشيده ايم. كلمه حاصل انديشه است و كلمه يي كه حاصل انديشه 
يي سنجيده باشد انديشه را غنا مي بخشد. پس كلمات فارسي حاصل 
انديشه فارسي هستند و زبان «مورنينگ رپورت» محمل كلماتي است 

كه نشانه مفاهيم بيگانه هستند.

 زبان «مورنينگ رپورت» را نمي توان با دستورالعمل، با اندرز يا با 
بلكه  داشت  نخواهد  يي  فايده  تنها  نه  كار  اين  داد،  تغيير  سازي  واژه 
ممكن  بخصوص  مورد  اين  در  كه  آورد  خواهد  بار  به  نيز  خساراتي 
است سالمتي افرادي را نيز در خطر اندازد. تنها فايده زبان «مورنينگ 
رپورت» آن است كه در آينه آن بنگريم و نقشي از معايب خود در آن 
ندارند.  وجود  رپورت»  «مورنينگ  زبان  در  تنها  بيگانه  كلمات  بيابيم. 
ساير وجوه زندگي ما نيز آكنده از كلماتي است كه حتي پس از ترجمه 
و واژه گزيني نيز حامل مفاهيمي هستند كه زادگاه آنها در سرزمين ما 
نبوده و در ذهنيت ملي ما هم «خودي» نشده اند. اما چرا اين انديشه 
ضرور در ميان ما به تمامي به منصه ظهور نرسيد؟ بي ترديد حجم 
و سرعت ارسال اين مفاهيم جديد در اين زمينه نقش غيرقابل انكاري 
داشته اند. مفاهيم و تكنولوژي هاي جديد آنقدر فراوان، مفيد و جالب 
بوده اند كه در بسياري از موارد يادگيري و كاربرد آنها جايي براي 
انديشيدن به آن نمي گذاشت و هنوز اين تكنيك ها به خوبي فراگرفته 
مي  راه  از  جديدي  مفاهيم  و  ها  تكنيك  هم  باز  روز  هر  كه  اند  نشده 
رسند، اما اضافه بر اينها داليل ديگري نيز وجود دارد كه از اين قرارند 
آنان كه به كار طب مشغولند با انديشه و فلسفه بيگانه شده اند و آنان 
جزييات  تمامي  با  كه  طب  از  تنها  نه  مشغولند  روشنفكري  كار  به  كه 
تكنولوژيك مدرن بيگانه اند. باز هم اين «تقصير» اين افراد نيست. اين 
تناقض بزرگ دوران ماست كه ديگر حتي دو تكنولوژي موازي در يك 
زندگي نمي گنجد تا چه رسد به تمامي طب و تمامي فرهنگ، قرن ها از 
زماني كه طبيبان را حكيم مي ناميدند و درس طب را در كنار «اخالق» 

و «كالم» مي گفتند، گذشته است.

 حاال ديگر طبيبان يكسره به كار طب مي پردازند و آنقدر در فراگرفتن 
جديدترين ها و كاربرد آنها وقت كم مي آورند كه ديگر جايي براي 
آن انديشه باالتر، آنچه ميراث گذشته است، باقي نمي ماند. برعكس، 
روشنفكران نيز سال هاست كه با جزييات زندگي بيگانه اند. انديشه 
و فلسفه در زندگي روزمره، بخصوص در مواردي كه به امور نازلي 
چون قرص و آمپول مربوط مي شود، كسر شأن روشنفكران است، 
و  باشي  طبيب  تواني  مي  است.  اينان  چشمگير  آن  كليت  در  زندگي 
روشنفكر، يعني اينكه روزها در سوداي نان به كار عالج صرع و برص 
بپردازي و شب ها، شعري زيبا بسرايي، فيلم بسازي و اين موضوع نه 
تنها براي پزشكان كه در مورد مهندسان و وكال و ساير پيشه ها هم 

به فراخور مصداق مي يابد.

 در بحث هاي پيچ درپيچ روشنفكرانه يي كه مثًال يك طبيب روشنفكر 
با يك مهندس روشنفكر يا حقوقدان روشنفكر در مورد زيبايي و هنر 
و داستان و شعر و سينما مي كنند كار و تخصص روزانه آنها جايي 
ندارد. بحث درباره علل زبان «مورنينگ رپورت» را باز هم مي توان 
ادامه داد. مي توان افزود بسياري از طبيبان و عالمان هم كه شيفته 
«طب سنتي» ما هستند التفاتي به تلفيق سنت هاي طبي ما با پيشرفت 
در  چيزي  عنوان  به  را  سنتي»  «طب  آنها  ندارند.  پزشكي  مدرن  هاي 
طب  به  آوردن  پناه  آنها  دعوت  كنند.  مي  مطرح  مدرن  طب  با  تقابل 
سنتي است. واقعيت آن است كه اگرچه طب سنتي در جزييات و روش 
هايش امروزه كاربرد چنداني ندارد اما در كليت خود در واقع نگرش 
ملي ما به جان و تن خود است. طب سنتي در كليت خود حكمتي است 
كه آرام مي كند و اميد مي بخشد. دقيقًا همان حكمتي كه نقيصه بزرگ 
طب مدرن به شمار مي رود؛ طبي كه با جزييات بسيار دقيق و غيرقابل 
چشم چوشي مي رود كه كليت انسان را به فراموشي بسپارد. عالمان 
ما به جاي آنكه اين حكمت را در تكنولوژي مدرن طب بدمند خود را 
با روش هاي اثبات نشده و جزيي نظير حجامت و زالو و... سرگرم 
مي كنند. تلفيق اين دو يعني كليت سنت هاي فرهنگي و پزشكي ما با 
جزييات طب مدرن، حاصل انديشيدن به طب خواهد بود و انديشيدن 
پديد  شده»  «فارسي  شرايطي  در  يا  فارسي  كلمات  فارسي،  زبان  به 

خواهد آورد.

پي نوشت ها؛
معناي كلمات به ترتيب؛ -1 دستيار -2 شرح حال

نگاه   6- -5تشنج  چپ  نيمه  ضعف   4- هوشياري  سطح  كاهش   3-
 11- -10تاالموس  عميق  تنفس   9- تنفس  -8تعداد  بيداري  سطح   7-

خونريزي وسيع. 
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اولين خودرو زيردريايي جهان  
 

خودروسازي  شركت 
اعالم  سوئيس  «رنسپيد» 
دارد  قصد  شركت  اين  كرد 
به  خود  جديد  خودرو 
اولين  كه  كوبا»  «اس  نام 
جهان  زيردريايي  خودرو 
مارس  در  را  هست  نيز 
بين  نمايشگاه  در  آينده 

المللي خودرو ژنو به نمايش 
بگذارد. خودرو «اس كوبا» از سه موتور برخوردار است كه يكي از 
آنها در خشكي و دو تاي ديگر زير آب كار مي كنند. هر سه موتور 
«اس كوبا» با انرژي برق و روغن آلي كار مي كنند و اين خودرو 
قادر است تا عمق ده متري زير آب برود. اين خودرو از دو صندلي 
همچنين  و  بود  خواهد  برخوردار  متحرك  سقف  از  و  راننده  براي 
مخصوص  دماسنج  با  تواند  مي  نشيند  مي  راننده  كنار  كه  كسي 
درجه آب را كنترل كند. «اس كوبا» مجهز به لوله ها و دريچه هاي 
اكسيژن است كه نفس كشيدن زير آب را براي سرنشينان آن آسان 
مي كند. عالوه بر اين، كف و درون اين خودرو از مواد مقاوم در 

برابر آب ساخته شده است.  

كشف يك منظومه خورشيدي جديد  
پژوهشگران  كه  جهان  شناسان  ستاره  از  مليتي  چند  گروه  يك 
دانشگاه ناگوياي ژاپن نيز در آن حضور دارند، موفق به يافتن يك 
خورشيدي  منظومه  اين  شدند.  جديد  خورشيدي  كوچك  منظومه 
جديد،  منظومه  اين  در  دارد.  فاصله  زمين  از  نوري  سال  هزار  پنج 
خورشيدي به اندازه نصف خورشيدي كه ما مي بينيم، وجود دارد 
در  آن  دور  به  كيوان  و  بهرام  هاي  سياره  مشابه  هايي  سياره  و 
ها  سياره  اين  كه  مداري  اندركاران،  دست  گفته  به  هستند.  گردش 
به دور خورشيد مي چرخند، حدود نصف مدار منظومه خورشيدي 
است كه كره زمين در آن قرار دارد. خورشيد اين منظومه به علت 
فعاليت هاي هسته يي پرتوافشاني كرده و دماي سطح آن نيز حدود 
سه هزار و 900 درجه است كه نسبت به خورشيدي كه زمين را 
بهره  با  پژوهشگران  است.  تر  پايين  كمي  آن  دماي  كند،  مي  گرم 
گيري از 11 دستگاه تلسكوپ كه در نقاط مختلف جهان كار گذاشته 

شده، اين منظومه خورشيدي كوچك را يافته اند.  

 باريك ترين تلويزيون LCD جهان  
 

 شركت الكترونيكي ال 
جي پس از تالش هاي 
باريك  توانست  بسيار 
 LCD تلويزيون  ترين 
در جهان را وارد بازار 
جديد  تلويزيون  كند. 
نام  با  جي  ال  شركت 
با  و   LG 60 تجاري 
ميليمتر،   45 ضخامت 
تلويزيون  ترين  باريك 

مسطح در جهان شناخته شده است. اين تلويزيون جديد به كاربران 
اين امكان را مي دهد تا به دلخواه خود به تنظيم روشنايي و سايز 
تصاوير بپردازند. در قسمت پاييني اين تلويزيون دكمه هايي وجود 
مي  را  تلويزيون  كنترل  و  شبكه  تعويض  امكان  كاربر  به  كه  دارد 
زيبايي  به  زيادي  عالقه  كه  كساني  براي  تلويزيون  نوع  اين  دهد. 
منزل خود دارند، مسلمًا اولين انتخاب خواهد بود. صداي بلندگوهاي 
عالوه  تلويزيون  اين  است.  باكيفيت  بسيار  نيز  دستگاه  اين  نامرئي 
بر زيبايي ظاهري داراي فناوري هاي پيشرفته يي از جمله كيفيت 
با  نور  خودكار  تنظيم  و  هوشمند  حسگرهاي  العاده،  فوق  تصوير 

توجه به نور اتاق و غيره نيز هست.  
 

بزرگ ترين تلسكوپ زيردريايي دنيا  
 

 تيم بين المللي از دانشمندان فيزيك هسته يي از كشورهاي آلمان، 
فرانسه، هلند، اسپانيا، ايتاليا، روماني و روسيه با هدف درك بهتر 
پديده هاي فعاليت هاي اتمي در كهكشان هاي بسيار دور، اخترنماها 
باال»  انرژي  با  منشاء «نوترينوي  كه  گاما  هاي  اشعه  هاي  المپ  و 
دارند، بزرگ ترين «ابرتلسكوپ زيردريايي» را با عنوان «آنتارس» 

و  هزار  دو  عمق  در  بزرگ  تلسكوپ  اين  ساختند.  العقرب)  (قلب 
500 متري درياچه تولون در فرانسه نصب شده است و به شكار 
«نوترينو» مي پردازد. «نوترينو» به ذرات كوچك بدون باري گفته 
زيردريايي  ابرتلسكوپ  اين  هستند.  جرم  بدون  تقريبًا  كه  شود  مي 
در مرحله اول توسعه داراي 10 برج است و قرار است از بهار آينده 
فعاليت خود را توسعه دهد. به گفته اين دانشمندان، تلسكوپ «قلب 
برخورد  از  كه  را  هايي  المپ  نوري،  كننده  تقويت  با 750  العقرب» 
اين  سپس  كند.  مي  آوري  جمع  شوند،  مي  ايجاد  آب  با  نوترينوها 
اطالعات از طريق يك كابل الكترو نوري به ايستگاه كنترل ارسال 
مي شود. تعداد اين تقويت كننده هاي نوري در بهار آينده از 750 

به 900 مي رسد.  

رد وجود حيات در مريخ  

  
بي بي سي؛ براساس تازه ترين شواهد جمع آوري شده توسط يك 
كاوشگر ناسا كه بر سطح مريخ مي گردد، سياره سرخ در بخش 
اعظم تاريخ خود به علت تراكم باالي سديم قادر به ميزباني حيات 
نبوده است. سرنخ هاي ضبط شده در صخره هايي كه زماني غرق 
در آب بود، حاكي از آن است كه محيط مريخ هم اسيدي و هم شور 
فضايي  آژانس  كاوشگر  دو  از  يكي  توسط  تحقيق  اين  است.  بوده 
امريكا بر مريخ به نام «فرصت» انجام شده است. اين مريخ نورد از 
چند ماه پيش مشغول معاينه صخره ها در يكي از دشت هاي كهن 
كاوشگرهاي  علمي  تيم  اعضاي  از  نال»  «اندرو  دكتر  است.  مريخ 
مريخ معتقد است شرايط مريخ در چهار ميليارد سال گذشته براي 
افزود؛  ادامه  در  وي  است.  بوده  آميز  چالش  بسيار  حيات  پيدايش 
«محيط مريخ آكنده از نمك بوده است، در واقع آنقدر نمكي بوده كه 
تنها تعداد انگشت شماري از ارگانيسم هاي شناخته شده (زميني) 

بختي اندك براي بقا در بهترين شرايط آنجا را داشته اند.»  

گامي جديد در كنترل حشرات موذي  
امريكايي  شناسان  حشره 
جديد  پژوهشي  در 
روش  با  كه  اند  دريافته 
مي  ژني  سازي  خاموش 
حشرات  عمر  طول  توان 
اين  داد.  كاهش  را 
كرده  كشف  پژوهشگران 
ژنتيك  دستكاري  كه  اند 
حشرات  در  بزاقي  غدد 
كاهش  به  منجر  تواند  مي 
شود.  آنها  عمر  طول 
دانشمندان دانشگاه ايالتي 

كانزاس خاطرنشان كردند يافته هاي آنها مي تواند به درك چگونگي 
پرورش آفت هاي مقاوم به محصوالت غذايي خاص منتهي شود. 
خاموش  براي  فناوري  از  استفاده  با  كه  دريافتند  پژوهشگران  اين 
كردن ژني در غدد بزاقي شته نخود مي توان طول عمر اين حشره 
را بيش از 50 درصد كاهش داد. پروفسور «جان ريس» در اين باره 
فراوان  وقتي  كه  است  اين  دريافتيم  تحقيق  اين  در  ما  «آنچه  گفت؛ 
روز  چند  ظرف  ها  شته  كنيم  مي  خاموش  را  ژن  اين  نسخه  ترين 
مي ميرند.» وي افزود؛ «اين يافته ها مي تواند به كشف روش هاي 
نويني براي كنترل حشرات در زمين هاي زراعي محصوالتي چون 
گندم، يونجه، دانه هاي سويا، ذرت و ذرت خوشه يي منجر شود.»  

اين كرم هاي خطرناك  
 

ترين  مهم  همچنان  ها  تروژان  ميالدي،  جاري  سال  ابتداي  در  هرچند   
عامل بروز حمالت و آلودگي هاي رايانه يي بوده اند، اما ظهور دوباره و 
افزايش مجدد كرم هاي اينترنتي موجب شگفتي كارشناسان امنيتي شده 
است. بنا بر تحقيقات و بررسي هاي انجام شده در ابتداي سال 2008، 
كاهش  و  خاموشي  ها  ماه  از  پس  و  انتظار  برخالف  اينترنتي  هاي  كرم 
شيوع، مجدداً به عرصه فعاليت هاي مخرب بازگشته اند. اين مساله كه با 
روند نزولي تعداد آنها در ابتداي سال 2007 كامًال متفاوت بوده، تعجب 
بسياري از كارشناسان امنيتي را نيز به دنبال داشته است زيرا كرم ها 
به دليل ايجاد تخريب و آلودگي محسوس در رايانه ها و همچنين عدم 
فعاليت پنهان و خزنده، در جهت گيري جديد خرابكاران به منظور سرقت 
اطالعات و انجام كالهبرداري هاي آنالين، گزينه مناسبي محسوب نمي 
 ،Panda Security شوند. با اين وجود، بر اساس اعالم شركت امنيتي
كرم هاي رايانه يي جديد كه از ابتداي سال جاري ميالدي به نحو فزاينده 
يي مورد استفاده خرابكاران اينترنتي قرار گرفته اند، با ساختار و اهدافي 
متفاوت، اين بار اطالعات حساس و محرمانه كاربران را نشانه رفته اند. 
PandaLabs، البراتوارهاي امنيتي پاندا نيز در تاييد اين مطلب، از رديابي 
يا   Nuwar خانواده  به  متعلق  هاي  كرم  از  جديدي  هاي  گونه  كشف  و 
وسعت  و  سرعت  بر  عالوه  جديد،  هاي  كرم  اين  دهد.  مي  خبر   Storm
شرايط  آوردن  فراهم  و  اطالعات  سرقت  قابليت  انتشار،  در  كننده  خيره 
مناسب براي كالهبرداري هاي آنالين را نيز در اختيار دارند. به عقيده 
خود،  انفجاري  ماهيت  با  جديد  هاي  كرم  اطالعات،  امنيت  متخصصان 
انجام سرقت هاي وسيع و در عين حال بسيار سريع را براي خرابكاران 
اينترنتي امكان پذير ساخته اند و مهم ترين مشخصه آنها قابليت تكثير و 
انتشار خيره كننده، تنها با ايجاد تغييرات بسيار جزيي در كد نرم افزاري 

آنها است.  

پرده برداري از ارزان ترين موبايل دنيا  
 

موبايل»  جهاني  «كنگره  در  همراه  تلفن  كننده  توليد  هندي  شركت  يك   
در بارسلوناي اسپانيا ارزان ترين تلفن همراه دنيا را كه تنها 13 يورو 
قيمت دارد معرفي كرد. پس از گذشت حدود يك ماه از معرفي ارزانترين 
خودروي دنيا با عنوان «تاتا نانو» كه در هند ساخته شده و تنها دوهزار 
رسيده  ديگر  هندي  شركت  يك  به  نوبت  اكنون  دارد،  قيمت  دالر  و 500 
است كه يك محصول فناوري بسيار ارزان ديگر را به دنيا معرفي كند. 
اين شركت هندي كه Bombay Spice نام دارد، از ماه مارس در بازار 
تلفن همراه قاره پرجمعيت آسيا كه تاكنون در سلطه شركت نوكيا بود 
اين محصول ارزان را به قيمت 20 دالر (13 يورو) عرضه مي كند. بنابر 
اين گزارش، جمعيت هند در حال حاضر به حداقل 870 ميليون نفر مي 
 12 مدت  در  كه  است  كرده  بيني  پيش   Bombay Spice شركت  رسد. 
ماه آينده حدود 10 ميليون از اين دستگاه را به فروش برساند. اين تلفن 
همراه ارزان در بازارهاي آسيايي از عراق تا اندونزي با قيمت 10 تا 20 

دالر از ماه آينده عرضه مي شود.  

 اين همراه دردسرساز  
تلفن  امواج  فرنگي،  گوجه  بوته  بر  شده  انجام  علمي  تحقيق  يك  بر  بنا    
روي  علمي  تجربه  اين  اينكه  با  دارد.  جانداران  بر  مخربي  اثرات  همراه، 
استفاده  از  ها  نگراني  افزايش  باعث  آن  نتايج  ولي  شده  انجام  گياه  يك 
علمي  تحقيق  گروه  يك  است.  شده  انسان  بر  همراه  تلفن  از  هميشگي 
وابسته به دانشگاه كلرمون فران فرانسه، با هدف بررسي آثار احتمالي 
استفاده  فرنگي  گوجه  بوته  از  جانداران،  بر  همراه  تلفن  هميشگي  امواج 
مطالعه  مورد  امواج،  اين  با  رويارويي  در  را  گياه  اين  تغييرات  و  كرده 
و آزمايش قرار داده است. بر پايه اين تحقيقات، بوته گوجه فرنگي در 
مكالمه  بدون  هم  آن  همراه،  تلفن  يك  كنار  در  كه  اول  دقيقه  ده  همان 
خود  از  كند،  مي  صادر  يا  دريافت  را  مغناطيس  الكترو  امواج  و  است 
مولكول  به  ها،  بيولوژيست  نزد  مولكول  اين  كند؛  مي  ترشح  مولكولي 
«استرس» معروف است و گيا هان به محض آسيب ديدن، آن را ترشح 
مي كنند. البته اين نگراني به مجموع نگراني هاي پيشين افزوده مي شود 
كه در شش ماه گذشته، تحقيقات مشابهي نشان دادند امواج ناشي از تلفن 
همرا ه مي تواند باعث بروز سرطان مغز، افزايش بزاق دهان، اختالل در 
بخشي از اعصاب شنوايي گوش و خطر بروز عوارض نازايي نزد زنان و 
مردان شود. وزارتخانه هاي بهداشت كشور هاي غربي، در نظر دارند با 
استفاده از وسايل آموزشي و رسانه ها، خانواده ها را نسبت به خطرات 
احتمالي استفاده دائمي از تلفن همراه هشدار و آموزش دهند، به ويژه 
اينكه پديده تلفن همراه، نوپا بوده و هنوز عوارض امواج الكترو مغناطيس 

آن در ميان مدت، مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته است 
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نيكبخت: به شعار اكبر 
ضدفوتبال شك نكنيد

بازيكن تيم پرسپوليس 
به  اكنون  گفت: 
مى گويم  هواداران 
اكبر  شعار  در  كه 
كوچكترين  ضدفوتبال 

شكى نداشته باشند. 
نيكبخت  عليرضا 
داشت:  اظهار  واحدى 
دقيقه   90 فوتبال  يك 
بازيكنان  اما  است؛ 
 30 ميثاقيان  آقاى 
زمين  روى  دقيقه 

چنين  جهان  كجاى  در  نيست  معلوم  بودند.  افتاده 
فوتبالى وجود دارد؟ 

بودند؛  مصدوم  خودشان  وقتى  آنها  داد:  ادامه  وى 
حتى به هم تيمى  هاى خود رحم نمى كردند. به محض 
زمين  روى  را  خودشان  مى رسيد،  ما  به  توپ  اينكه 
مى انداختند. اميدواريم اين روند نااميد كننده از فوتبال 
ما پاك شود.  پرسپوليس در ديدار برابر راه آهن و در 

ورزشگاه آزادى تهران 2 بر يك شكست خورد. 

استيلى: در حد نام 
پرسپوليس بازى نكرديم 

مربى تيم فوتبال پرسپوليس گفت: تصور نمى كرديم 

بازى  خود  نام  حد  در  شويم  بازنده  راه آهن  برابر 
نكرديم. 

حميد استيلى پس از شكست دو بر يك برابر راه آهن 
بخشى  رضايت  عملكرد  اول  نيمه  در  كرد:  عنوان 
نداشتيم. در حد نام پرسپوليس نبوديم و منسجم كار 

نكرديم. 
وى افزود: در نيمه دوم بهتر بازى كرديم و بر جريان 
خود  فرصت هاى  از  نتوانستيم  اما  شديم؛  مسلط 

استفاده كنيم. 
نمى كرديم  تصور  وجه  هيچ  به  داشت:  اظهار  استيلى 
برابر راه آهن بازنده باشيم؛ اما اين شكست از اتفاقات 

فوتبال است.

تكذيب اخراج قرباني از 
استقالل  

پيروز قرباني مدافع تيم فوتبال استقالل به صورت 
شد.  محروم  استقالل  تمرينات  در  شركت  از  موقت 
دنبال  به  نوشت؛  استقالل  باشگاه  رسمي  سايت 
نشيني  نيمكت  از  بعد  قرباني  پيروز  يكشنبه  اظهارات 
و ناراحتي فيروز كريمي از سخنان وي با تشخيص 
ناصر حجازي براي اينكه تنشي بين قرباني و كريمي 
شرايط  شدن  برطرف  تا  قرباني  نيايد،  وجود  به 
نخواهد  را  استقالل  تمرينات  در  شركت  حق  موجود 
داشت. فيروز كريمي هم در اين رابطه گفت؛ تا زماني 
ثابت  تيم  تركيب  در  كسي  هستم  استقالل  در  من  كه 
نخواهد بود و هر كسي در تمرينات بهتر ظاهر شود 

در مسابقات حضور پيدا مي كند.  

تساوي ملوان و ذوب آهن  
ديدار معوقه هفته هجدهم ليگ برتر با تساوي يك- يك 
به پايان رسيد. دو تيم ذوب آهن و ملوان بندرانزلي 
ورزشگاه  در  هجدهم  هفته  معوقه  هاي  رقابت  از  كه 
تختي انزلي به مصاف هم رفته بودند به تساوي يك- 
 14 دقيقه  در  زاده  يوسف  سعيد  دادند.  رضايت  يك 
براي ملوان و اميد ابوالحسني در دقيقه 87 براي ذوب 
آهن گلزني كردند. پس از انجام اين بازي تيم ملوان با 
29 امتياز جاي استقالل تهران را در رده ششم جدول 
گرفت و ذوب آهن اصفهان نيز با 23 امتياز در رده 

سيزدهم قرار گرفت.  

انگليسي  موفقيت 
ها در ليگ قهرمانان 

  
ليگ  حذفي  مرحله  شب  نخستين  اتفاق  ترين  مهم 
قهرمانان اروپا در آنفيلد رخ داد.در حالي كه شكست 

حذفي  جام  در  بارنزلي  مقابل  ليورپول  ناباورانه 
همه  و  رسانده  پرتگاه  لبه  به  را  بنيتس  رافا  انگليس، 
باشكوه  شب  آنفيلد  بودند،  او  بركناري  خبر  منتظر 
به  صعود  به  ليورپول  تا  كرد  تجربه  را  ديگري 
مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان نزديك شود. 
و  آرسنال  يونايتد،  منچستر  همراه  به  كه  اينترميالن 
اروپا  حاضر  حال  هاي  تيم  بهترين  از  مادريد  رئال 
قرار  ليورپول  مقابل  حالي  در  شب  شنبه  سه  است، 
گرفت كه ستاره هايي مثل ويرا و فيگو را روي نيمكت 
خود مي ديد.در جريان بازي هم اينتر ضعفي نسبت 
به ميزبان نداشت، اما تصميم اشتباه داور در اخراج 
ماتراتزي و سپس مصدوميت شديد كوردوبا و خروج 
او از زمين، مانچيني را به مشكل انداخت تا سرانجام 
در 5 دقيقه پاياني مسابقه جرارد و درك كويت با دو 
اينتر  دو -  ليورپول  كنند؛  ثبت  آل  ايده  يي  نتيجه  گل 
صفر. در مسابقه ديگر سه شنبه شب رم به سختي با 
نتيجه 2 بر يك رئال را شكست داد؛ نتيجه يي كه فصل 
قبل در بازي رفت مقابل منچستر هم ثبت كردند اما با 
شكست 7 بر يك در بازي برگشت حذف شدند. براي 
دقيقه  در  مانچيني  و   24 دقيقه  در  پيزارو  ديويد  رم 
رئال  گل  تك   8 دقيقه  در  رائول  و  كردند  گلزني   58
تاريخ  در  رائول  گل  شصتمين  اين  رساند.  ثمر  به  را 
را  رئال  شانس  و  بود  اروپا  قهرمانان  ليگ  مسابقات 
برد.  باال  برنابئو  سانتياگو  در  شكست  جبران  براي 
البته برند شوستر روبينيو را به دليل مصدوميت در 
اختيار نداشت و اميدوار است در بازي برگشت از او 
مرحله  متوسط  تيم  دو  جدال  آلمان  در  كند.  استفاده 
يك هشتم نهايي با پيروزي نماينده آلمان پايان يافت. 
شالكه تيمي كه در مرحله اول با چلسي هم گروه بود، 
با تك گل دقيقه 4 كوين كوراني از سد پورتو گذشت 
كند.  فكر  برگشت  بازي  به  صفر  بر  يك  نتيجه  با  تا 
قهرمانان  ليگ  حذفي  مرحله  آلماني  تيم  تنها  شالكه 
است كه با تنها نماينده پرتغال روبه رو شده است.در 
آخرين بازي سه شنبه شب المپياكوس در يونان به 
تساوي بدون گل با چلسي رضايت داد تا منتظر شب 

سختي در استمفورد بريج باشد. 

 Clemente !
  

حامد فرضعلى بيك

ايم.  شده  گيج  ديگر  هم  خودمان 
هر ساعت يك خبر جديد در مورد 
خبرگزارى  خروجى  روى  كلمنته 
هاى مختلف مى آيد و ذهنمان را به 
آخرين  كند.  مى  منحرف  سمت  يك 
اسپانيايى  اين  با  رابطه  در  خبر 
درخواست  رد  به  شود  مى  مربوط 
فدراسيون فوتبال ايران توسط وى 
جديد  بند  كردن 2  اضافه  مورد  در 
به قراردادش كه به زبان بى زبانى 
هفته  چند  از  بعد  خاوير  گويد  مى 
روى  را  پاكى  آب  واكش،  و  بكش 
دست كفاشيان و همكارانش ريخته 

است.
قول  از  خبرى  ديروز  صبح  البته 
بر  مبنى  بود  شده  منتشر  رويترز 
را  ايران  در  اقامت  كلمنته  اينكه 

پذيرفته است(!) و به همين سبب است كه مى گوييم گيج شده ايم و ديگر قدرت تشخيص خبر 
درست از نادرست را نداريم اما در مجموع با توجه به اتفاقات و جريانات هفته هاى اخير از 
ته دل آرزو مى كنيم كه حضور خاوير كلمنته در ايران عمًال و كامًال منتفى شده باشد چون 
همان طور كه از روى نامش پيداست، انگار ناف او را با «نه» و مخالفت كردن بريده اند. گرچه 
چند هفته بسيار ارزشمند را به خاطر امروز و فردا كردن هاى اين آقا از دست داده ايم اما 
اين مدت هم روى تمام آن چند ماه. واقع بين باشيم؛ قبول داريم روزهاى بس گرانبهايى را از 
دست داده و دوان دوان به استقبال «سقوط» مى رويم اما يادتان باشد كه هميشه «بد» بهتر 

از «بدتر» است و قابل اعتناتر. 
ساز  هر  با  رقصيدن  سال   3 از  بهتر  كلمنته،  از  خوردن  بازى  و  كشيدن  دربدرى  هفته  چند 
اوست. خدا را شكر كه اين اسپانيايى سرانجام حرف اصلى اش را زد و اين حكايت به نوعى 
پايان يافت- البته با توجه به روزهاى بد و سختى كه به خاطر نوع تنظيم قرارداد كلمنته در 
انتظارمان بود، مى گوييم خدا را شكر- گرچه بى دندانى سخت است و غيرقابل تحمل اما الزم 
بود اين دندان پوسيده كه در طول روز چند بار آزارمان مى داد و نگرانمان مى كرد، يك بار 

براى هميشه كشيده و به دور انداخته مى شد.
اصًال از همان روز كه جناب كلمنته با آن قرارداد مبلغ موافقت خود را براى حضور در ايران 
اعالم كرد، فهميديم يك جاى كار لنگ مى زند اما به روى خودمان نياورديم تا متهم به منفى 
به  لحاظ  هر  از  و  بود  مشخص  اش  كارنامه  اروپايى،  باسابقه  مربى  اين  چون  نشويم  بافى 
ملى  تيم  نيمكت  روى  است  قرار  فردى  چنين  كه  بوديم  هم  خوشحال  تازه  آمد،  مى  كارمان 
بنشيند اما هر بار يك نوع نگرانى، مشابه آنچه باعث شد «آرى هان» پرسپوليس را به حال 
شادى  كنم،  مى  فالن  وگرنه  بدهيد  را  پولم  كه  بفرستد  پيغام  هم  بعد  برود،  و  كند  رها  خود 

هايمان را به تلخى بدل مى كرد.
مى گفتيم نكند اين مربى اسپانيايى اخراج شده از صربستان كه با تمام سرشناسى و مفتخر 
بودنش، در سال هاى اخير با ناكامى و از اين تيم به آن تيم رفتن همنشين گشته، از شرايط 
كه  اسمى  مربى  يك  با  رسيدن  توافق  به  براى  مقاماتش  بودن  تشنه  و  ايران  فوتبال  موجود 
اولين آزمون در دوره جديد مديريتى شان به حساب مى آيد، سوءاستفاده كرده و در ميان 
سرمستى و غفلت آنها، قراردادى يك طرفه را به نفع خود منعقد نموده باشد؛ مصاحبه وى با 
رسانه هاى اسپانيايى و ادعاى او مبنى بر عدم اقامت در ايران را كه شنيديم، شستمان خبردار 
شد كه بله، آقايان آن قدر از «آرى» گفتن كلمنته شوكه گشته اند كه يادشان رفته شرط و 

شروط اصلى را با وى در ميان بگذارند. 
وقتى اين خبر دهان به دهان پيچيد كه خاوير قصد اقامت در ايران را ندارد و مى خواهد براى 
تيم ملى كشورمان كنترل از راه دور باشد، مشخص شد نگرانى هايمان بجا بوده است. البته 
در اين بين زمزمه هايى نيز شنيده مى شود مبنى بر اينكه رأى كلمنته براى حضور در ايران 
اى  بهانه  اش  همه  او،  مالى  جديد  پيشنهاد  عالوه  به  ادعايى  چنين  و  اند  زده  در كشورش  را 
است براى آنكه طرف ايرانى خسته و شاكى شود و بگويد «بابا نخواستيم!» اما هر چه هست، 
مى خواهد پشت پرده باشد يا آشكار و واضح، بحث سرمربيگرى خاوير كلمنته در تيم ملى 
كشورمان را بعد از اين همه انتظار و سر و كله زدن با سؤال ها و گمانه زنى هاى مختلف 
بايد منتفى بدانيم كه مجبوريم با عنايت به واقعيت هاى موجود آن را به فال نيك بگيريم و 
صدهزار مرتبه خدا را شكر گوييم كه 3 سال پر دردسر و پرحاشيه را پيش رويمان قرار نداد، 
گرچه نمى توانيم ناراحتى خود را هم از اين بابت كه يك بار ديگر دستمان از رسيدن به «طال» 
كوتاه ماند پنهان كنيم. شايد اصًال ما را به داشتن چنين مربيانى نيامده و به انتهاى ماجراى 
حضور افرادى چون آرى هان، ايويچ و... نيز كه نگاه مى اندازيم، باز مى گوييم چه بهتر كه 
كلمنته نيامد چون اگر مى آمد و گربه رقصانى مى كرد يا در بدترين شرايط ممكن، دستمان را 
توى پوست گردو مى گذاشت و حسرت زده مان مى نمود، كنار آمدن با آن به مراتب سخت 
تر از قبول شرايط امروز بود...نقطه سر خط؛ آقاى كفاشيان! اولين نمره منفى در كارنامه تان 
ثبت شد، گرچه خيلى هم اهميتى ندارد چون نهايتش ناكامى تيم ملى است و از دست رفتن يك 

جام جهانى ديگر...  
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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

را  تيم  اين  قطبى  نكنيد  شك 
قهرمان مى كند 

سرمربى تيم فوتبال راه آهن با ابراز خرسندى از پيروزى 
تيمش برابر صدرنشين ليگ گفت: اين شكست هيچ چيز از 
ارزش هاى پرسپوليس كم نمى كند و قطعا اين تيم قهرمان 
ليگ خواهد شد.  اكبر ميثاقيان كه پس از پيروزى 2 بريك 
امروز تيمش برابر پرسپوليس با خبرنگاران گفتگو مى كرد 
افشين  هدايت  با  پرسپوليس  افزود:  مطلب  اين  بيان  ضمن 
قطبى فوتبال خوب و قابل قبولى را به نمايش مى گذارد و در 

اين بازى هم مى توانست پيروز ميدان باشد.
هاى  توپ  كه  آورديم  شانس  ديدار  اين  در  ما  افزود:  وى 
پرسپوليس وارد دروازه مان نشد. آنها در نيمه دوم فوتبال 
خوبى را به نمايش گذاشتند و دروازه ما را با خطراتى مواجه 
كردند اما در پايان اين راه آهن بود كه سه امتياز اين ديدار 

را از آن خود كرد.
اى  حرفه  رفتار  از  تمجيد  با  آهن  راه  فوتبال  تيم  سرمربى 
افشين قطبى خاطر نشان كرد: او يك مربى بزرگ است كه به 
فوتبال ايران آمده و مطمئنم همانطور كه از ابتداى فصل قول 
داده است، امسال پرسپوليس را قهرمان ليگ خواهد كرد. من 
در قهرمانى پرسپوليس شك ندارم و مطمئنم كه اين تيم با 

قطبى قهرمان خواهد شد.
ميثاقيان در مورد شعار هواداران پرسپوليس كه او را متهم 
من  به  پرسپوليس  هواداران  گفت:  كنند  مى  فوتبال  ضد  به 
محبت دارند. آنها با اين شعار خود انگيزه من و بازيكنانم را 

براى موفقيت چند برابر مى كنند.
برخالف  كرد:  نشان  خاطر  آهن  راه  بازى  از  دفاع  در  وى 
اعتقاد هواداران پرسپوليس من معتقدم راه آهن در اين ديدار 
فوتبال مدرنى را به نمايش گذاشت و به خوبى توانست از دو 

گل زده اش محافظت كند.
اكبر ميثاقيان در پايان گفت: بازيكنان من در اين ديدار هر 
آنچه را كه از آنها خواسته بوديم به خوبى در زمين پياده 

كردند و توانستند به خوبى پرسپوليس را كنترل كنند و به 
پيروزى برسند.

راه آهن بازهم گربه سياه بود 
ديدار تيم هاى فوتبال پرسپوليس و راه آهن در هفته بيست 
و دوم ليگ برتر با شكست شاگردان افشين قطبى به پايان 

رسيد. 
در آغاز هفته بيست و دوم رقابتهاى فوتبال ليگ برتر از 
ساعت 14 روز چهارشنبه دو تيم پرسپوليس و راه آهن به 
مصاف  به  آزادى  ورزشگاه  در  خدادادافشاريان  قضاوت 
هم رفتند كه در پايان اين ديدار تيم فوتبال راه آهن برابر 

حريف خود با نتيجه 2 بر يك به پيروزى دست يافت.
در  و  بائو  ميثم  توسط   20 دقيقه  در  آهن  راه  فوتبال  تيم 
اول  نيمه  تا  رسيد  گل  دو  به  تقوى  احمد  توسط  دقيقه 30 
وعليرضا  برساند  پايان  به  خود  سود  به  برترى  با  را 
نيكبخت واحدى در دقيقه 56 تنها گل تيم پرسپوليس را به 
ثمر رساند. راه آهن كه به گربه سياه تيم هاى استقالل و 
پرسپوليس مشهور شده است بار ديگر توانست يكى از اين 

دو تيم پرطرفدار را شكست دهد.
در اين ديدار كه قضاوت آن برعهده خداداد افشاريان بود، 
از  دقيقه 76  در  آهن  راه  بان  دروازه  كاسپاروف  گئورگ 
زمين مسابقه اخراج شد. همچنين عليرضا محمد، عليرضا 
نورمحمدى و حسين پاشايى از راه آهن بازيكنان اخطارى 

اين ديدار بودند.
خاطر  به  و  شد  امتيازى   25 آهن  راه  تيم  پيروزى  اين  با 
تفاضل گل بهتر نسبت به تيم سايپا به رده دوازدهم جدول 
امتياز   37 همان  با  هم  پرسپوليس  فوتبال  تيم  كرد.  صعود 

پيشين در صدر جدول رده بندى قرار دارد. 
مقاومت  برابر  بتواند  سپاهان  صورتيكه  در  و  جمعه  روز 
صعود  جدول  صدر  به  برسد  پيروزى  به  سپاسى  شهيد 
رده  جدول  دوم  رده  در  امتياز   36 با  تيم  اين  كرد.  خواهد 

بندى قرار دارد.
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راز سرقت از 150 مغازه با دستگيري دو مرد فاش شد 

 

سارق تردست به 80 طالفروشي دستبرد زد 
ديگر  با  ها  طالفروشي  تردست  سارق  روابط  بررسي 
شبكه هاي دزدي، باند هشت نفره سرقت از مغازه هاي 
تهران را با بيش از 150 فقره سرقت در دام پليس گرفتار 
از 80  جوان  زني  همكاري  با  يي  حرفه  سارق  اين  كرد. 
طالفروشي در تهران و شهرستان ها سرقت كرده است. 
تحقيقات  ادامه  در  گذشته  روز  ما  خبرنگار  گزارش  به 
داديار جنايي تهران درخصوص پرونده دو شبكه بزرگ 
مرد   8 تهران،  هاي  طالفروشي  و  ها  مغازه  از  سرقت 
از  كركره  بريدن  با  شب  نيمه  ساعات  در  كه  سارقي 
سرقت  خانگي  لوازم  و  تصويري  و  صوتي  هاي  مغازه 
اعترافات  در  و  گرفتند  قرار  بازجويي  مورد  كردند،  مي 
جديد خود بيش از 150 سرقت طي يك سال و نيم گذشته 

در تمام نقاط تهران را برعهده گرفتند. 

يك سرنخ
پيشخوان  از  سرقت  پرشمار  هاي  پرونده  تجميع  با 
پليس  نهم  اداره  كارآگاهان  تهران،  در  ها  طالفروشي 
و  شناسايي  براي  را  يي  گسترده  تالش  تهران  آگاهي 
دستگيري زن و مرد جواني كه متهمان اصلي اين پرونده 
بودند، آغاز كردند. بررسي اين پرونده ها مشخص كرد 
متهمان با معرفي كردن خود به عنوان زوجي جوان و با 

تردستي پس از سرگرم كردن فروشنده سرويس هاي طال را از روي ميز مي ربايند. تالش بي نتيجه پليس براي 
دستگيري اين زوج سارق در حالي ادامه داشت كه 15 ارديبهشت ماه امسال شكايت مشابهي در تبريز روي 
ميز كارآگاهان قرار گرفت. بررسي ادعاهاي شاكي شماره پالك يك پژو 405 را كه متعلق به مرد سارق بود به 
عنوان مهم ترين سرنخ به دست كارآگاهان داد. با آغاز رديابي شماره پالك خودرو در تاريخ 14 شهريورماه 
ماموران گشت پليس آگاهي اين اتومبيل مشكي رنگ را در ميدان بسيج تهران شناسايي كردند و با توقيف آن، 

راننده خودرو را به نام داوود براي تحقيقات به پليس آگاهي تهران انتقال دادند. 

پژو  اين  پيش  ماه  يك  شد  مدعي  و  پرداخت  ها  طالفروشي  از  سرقت  با  خود  رابطه  انكار  به  جوان  مرد  اين 
را از يكي از آشناهاي قديمي اش به نام شريفي خريده و با دريافت مبلغي پژو پارس خود را با اين ماشين 
معاوضه كرده است. در حالي كه با اخذ دستور قضايي از اميراسماعيل رضوانفر- داديار شعبه چهار دادسراي 
جنايي- تحقيقات براي توقيف خودرو پژو پارس نقره يي رنگ آغاز شده بود، ماموران دريافتند يك تلويزيون 
رفته  سرقت  به  تصويري  صوتي  لوازم  مغازه  يك  از  پيش  مدتي  سريالش  شماره  به  توجه  با  كه  دي  سي  ال 
است، در داخل ماشين داوود قرار دارد. از اين رو مرد 32 ساله بار ديگر تحت بازجويي ماموران قرار گرفت تا 

درخصوص چگونگي به دست آوردن اين تلويزيون نيز پاسخگوي سوال ماموران باشد. 

دستگيري سارق طالفروشي ها
يك هفته پس از اخذ دستور قضايي براي دستگيري شريف متهم پرونده سرقت از طالفروشي ها ماموران رد 
اين مرد را در غرب تهران به دست آوردند و كارآگاهان پليس موفق شدند وي را در منطقه پونك پس از مدتي 
تعقيب و گريز دستگير كنند. با انتقال شريف به پليس آگاهي وي اتهام سرقت از طالفروشي ها را پذيرفت و به 
ماموران گفت؛ از مدتي پيش با زن جواني آشنا شدم و با وي قرار اين سرقت ها را گذاشتيم. پس از شناسايي 
طالفروشي هايي كه فاقد تجهيزات ايمني از قبيل دوربين مداربسته بودند، نقشه سرقت از آنها را طراحي مي 
كرديم و پس از ورود به عنوان زن و شوهر يك يا چند سرويس طال را انتخاب مي كرديم. در يك لحظه همدستم 
از مغازه بيرون مي زد و من هم در حالي كه به دنبال او مي رفتم سرويس طالي روي ميز را به سرعت در جيب 
خود مي گذاشتم و پس از خروج به سرعت از محل دور مي شديم.در ادامه بازجويي ها با روبه رو كردن شريف 
با داوود، سارق طالفروشي ها مدعي شد داوود را از يك سال پيش كه با هم براي سرقت شبانه از يك مغازه 
رفته بودند، مي شناسد. با توجه به سابقه مسروقه بودن تلويزيون ال سي دي و اظهارات شريف روند رسيدگي 
به پرونده و بازجويي از ديگر متهم در بند، شكل تازه يي به خود گرفت. داوود در دور جديد بازجويي ها مدعي 
شد با يك باند 8 نفره سرقت از مغازه ها همكاري مي كند و آنان در ساعات نيمه شب با بريدن كركره مغازه ها 
نقشه هاي خود را عملي مي كنند. با توجه به اعترافات اين مرد جوان تالش براي دستگيري همدستان وي آغاز 

شد و ماموران موفق شدند با شناسايي محل اجتماع اين باند در عملياتي ضربتي متهمان را بازداشت كنند. 

بازجويي از سارقان 
با انتقال اعضاي دو باند سرقت به دادسراي امورجنايي تهران بازجويي قضايي از اين افراد در شعبه چهارم 
دادياري اين دادسرا پيگيري شد و متهمان در بدو امر به سرقت از 50 مغازه اعتراف كردند. اما با آغاز شناسايي 
شاكيان پرونده بيش از 105 نفر با مراجعه به اداره نهم پليس آگاهي يك به يك صفحه يي بر صفحات پرونده 
اين باند افزودند. از سوي ديگر با ادامه تحقيقات درخصوص پرونده شريف سارق طالفروشي ها در حالي كه 
برآورد اوليه كارآگاهان نشان از آن داشت كه نزديك به 60 طالفروشي طعمه تردستي اين سارق جوان شده 
اند، بيش از 80 شاكي با مراجعه به پليس آگاهي تهران اين مرد و زن همدستش را شناسايي كردند. روز گذشته 
رضوانفر داديار جنايي پايتخت با اعالم اينكه اعضاي باند داوود تاكنون به بيش از 150 سرقت از مغازه هاي 
لوازم خانگي و صوتي تصويري اعتراف كرده اند و شريف نيز 80 فقره سرقت از جواهرفروشي ها را گردن 
گرفته است، از افرادي كه هنوز براي شناسايي متهمان اقدام نكرده اند خواست با در دست داشتن دادخواست 

اوليه براي تكميل پرونده به اداره هفدهم پليس آگاهي تهران يا اين شعبه دادياري مراجعه كنند.

متهم به قتل در دادگاه جزئيات قتل را شرح داد 

 حمايت از خواهر به 

جنايت منتهي شد 
 

پسر جواني كه در دفاع از خواهرش شوهر وي را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، از 
سوي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم شد.به گزارش خبرنگار ما در 
ابتداي جلسه محاكمه اين متهم كه ديروز برگزار شد، علي دلداري نماينده دادستان تهران در 
جايگاه قرار گرفت و در توضيح كيفرخواست گفت؛ 21 فروردين ماه سال 84 به ماموران پليس 
رباط كريم خبر دادند مردي به نام مجتبي به قتل رسيده است. با حضور ماموران در محل 
مشخص شد اين مرد با ضربات متعدد چاقو كشته و جسدش در محل رها شده است. با آغاز 
تحقيقات، پليس متوجه شد سعيد برادر همسر مجتبي آخرين بار در كنار مجتبي بوده است. به 
همين دليل ماموران سعيد را دستگير كردند و مورد بازجويي قرار دادند. متهم در بازجويي 
ها به قتل مجتبي اعتراف كرد و گفت؛ در دفاع از خواهرم اين كار را كردم. مجتبي خواهرم را 
هميشه كتك مي زد.نماينده دادستان تهران ادامه داد؛ با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي 
اولياي دم از دادگاه درخواست صدور حكم قانوني را دارم.سپس فرزندان مقتول و مادر وي 
در جايگاه قرار گرفتند و براي متهم تقاضاي صدور حكم قصاص كردند.در ادامه به دستور 
رئيس دادگاه، سعيد متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت. اين جوان اتهامش را پذيرفت و 
گفت؛ مجتبي هميشه خواهرم را كتك مي زد. اين رفتارش آزارم مي داد. تا اينكه چند روز قبل 
از حادثه به خانه خواهرم رفتم و متوجه شدم مجتبي باز هم اكرم را كتك زده. خواهرم توان 
نفس كشيدن هم نداشت. همان موقع بود كه تصميم گرفتم مجتبي را بكشم. روز حادثه به خانه 
خواهرم رفتم. مقداري داروي خواب آور داخل دوغ ريختم تا به مجتبي بدهم اما چون اكرم 
نبود  او  رفتم.  اكرم  منزل  به  دوباره  بعدازظهر  كنم.  عملي  را  ام  نقشه  نتوانستم  بود  خانه  در 
و همين فرصت خوبي بود تا مجتبي را بكشم. اول مقداري دوغ مسموم به او دادم. مجتبي 
به خواب عميقي فرو رفت. سپس چاقو را برداشتم و با ضربات متعدد او را زدم و با طناب 
نارنجي رنگ خفه اش كردم و بعد براي اينكه مطمئن شوم مجتبي مرده سه آمپول هوا به وي 
تزريق كردم و از خانه خارج شدم.پس از اظهارات سعيد، خواهرش در جايگاه قرار گرفت تا 
در برابر اتهام معاونت در قتل از خودش دفاع كند. وي گفت؛ من هيچ نقشي در قتل شوهرم 
نداشتم اما برادرم درست مي گويد. شوهرم هميشه مرا آزار مي داد.اين زن افزود؛ چند روز 
قبل از حادثه شوهرم مرا كتك زد و من در تماس تلفني كه با خانواده ام داشتم، اين مساله را 
گفتم. البته قصدم درد دل كردن بود نه اينكه كسي را براي قتل مجتبي تحريك كنم. من چندين 
بار تصميم گرفته بودم از مجتبي جدا شوم اما تهديدم كرده بود در صورت جدايي مرا مي 
كشد. اگر مي دانستم درددل هايم به اينجا ختم مي شود هرگز اين كار را نمي كردم.پس از 
پايان دفاعيات دو متهم و وكيل مدافع سعيد، قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران وارد 
شور شدند و سعيد را به اتهام مباشرت در قتل مجتبي به قصاص و خواهرش را به 15 سال 

حبس محكوم كردند. 

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، 
ما را به صاحبان  مشاغل معرفى نماييد. آگهى هاى 
شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  
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سال اول -  شماره سى وسوم

دستگيرى عامل اصلى 
توزيع قاچاق فيلم 

«سنتورى»
عامل اصلى تكثير و توزيع غير قانونى فيلم «سنتورى» در 
تهران به دام افتاد.مأموران پليس امنيت تهران بزرگ در يك 
عمليات ضربتى موفق به كشف بيش از يك هزار عدد «سى 
دى» آماده توزيع فيلم «سنتورى» در مخفيگاه متهم شدند.

به گزارش خبرنگار ما، مأموران پليس تهران از چندى قبل 
در جريان تكثير و فروش غير قانونى فيلم «سنتورى» در 
تهران قرار گرفتند. به همين دليل تحقيقات گسترده اى براى 
شد.در  آغاز  موضوع  اين  عامالن  دستگيرى  و  شناسايى 
دستگيرى  و  با شناسايى  پليس  مأموران  ها  بررسى  ادامه 
تعدادى از فروشندگان سى دى هاى غير مجاز و باز جويى 
از آنها موفق به شناسايى مردى به نام حجت ـ عامل اصلى 
ـ در يكى از مناطق جنوب تهران شدند.در بازرسى مخفيگاه 
ـ متهم نيز بيش از يك هزار «سى دى» آماده فروش همراه 
يك دستگاه پرينتر رنگى كشف شد. اين در حالى است كه 
شواهد نشان مى دهد متهم پس از به دست آوردن نسخه 
اصلى فيلم، اقدام به تكثير و توزيع گسترده فيلم كرده است.

توزيع  و  كنندگان  تهيه  اتحاديه  رئيس  شايسته،  مرتضى 
گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  اين  در  نيز  ايران  فيلم  كنندگان 
ساليانه  كشور  در  سينمايى  هاى  فيلم  قاچاق  مالى  گردش 
حدود 600 ميليارد تومان است كه اين مبلغ 20 برابر درآمد 
مالى تمام سينماهاى كشور است. حال آن كه پيشنهاد شده 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  بايد  فيلمسازان  حقوق  حفظ  براى 

محصوالت سمعى و بصرى راه اندازى شود.

اين سه برادر 
قاتل !

 سه برادر كه به اتهام سرقت از زنان مسافر دستگير شده بودند 
با راهنمايي همسر سابق يكي از آنها به قتل سريالي زنان طي سال 
هاي 85 و 86 اعتراف كردند. تاكنون قتل چهار زن در ورامين در 
پرونده اين سه برادر كه اميرضا، عليرضا و حميدرضا نام دارند به 
ثبت رسيده است و تحقيقات تخصصي از متهمان براي افشاي ساير 

جرائم احتمالي آنان ادامه دارد.

وقوع قتل ها
جوان  زني  جسد  كشف  گذشته  سال  خردادماه  روز 19  بعدازظهر 
در كنار كانال آب ورامين به پليس گزارش شد و كارآگاهان پس از 
حضور در محل پيكر زني 35 ساله را به نام بهاره مشاهده كردند 
كه با ضربات متعدد چاقو كشته شده بود و قاتل يا قاتالن جنازه 
عريان او را در يك ملحفه پيچيده و در كانال آب رها كرده بودند. 
هويت اين زن از آنجا شناسايي شد كه خانواده او پيش از اين از 
به  داد  نشان  پليس  اوليه  بودند.تحقيقات  داده  خبر  شدنش  ناپديد 
احتمال زياد طال و جواهرات بهاره به يغما رفته و در واقع زن 35 
ساله قرباني سرقت شده است. با وجود تحقيقاتي كه در آن زمان 
پيرامون جنايت در كانال آب ورامين به وقوع پيوست، سرنخي به 
دست نيامد تا اينكه روز هشتم مردادماه سال گذشته بار ديگر اكيپ 
تحقيقات جنايي پليس عازم منطقه يي در كانال آب ورامين شد تا 
اين بار به تحقيق درباره قتل زني ديگر بپردازد.اين مقتول شباهت 
قبل  چندي  كه  داشت  معصومه  نام  به  ساله  زن 30  يك  به  زيادي 
خبر مفقودي اش به پليس گزارش شده بود. اين زن بر اثر خفگي و 
اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده و قاتل يا قاتالن او را نيز پيش 
زن  جسد  انتقال  از  بودند.پس  كرده  عريان  جسدش  كردن  رها  از 
جوان به پزشكي قانوني خانواده معصومه هويت او را تاييد كردند 
و در حالي كه شباهت هاي زيادي بين قتل معصومه و بهاره وجود 
داشت، هنوز كارآگاهان نتوانسته بودند داليل محكمي را براي اثبات 

براي  تالش  ماندن  حاصل  بي  با  كنند.  پيدا  جنايت  دو  اين  ارتباط 
نخستين  سرنوشت  به  نيز  پرونده  اين  معصومه،  قاتالن  شناسايي 
پرونده دچار شد.دو ماه پس از كشف جسد زن 30 ساله كارآگاهان 
خود را در برابر جنايت مشابه ديگري ديدند و جسد زني 42 ساله به 
نام فرح را در حالي در كانال آب ورامين پيدا كردند كه بر اثر خفگي 
جان سپرده و به احتمال زياد طال و جواهرات او نيز به سرقت رفته 
بود.پس از كشف جسد فرح، قتل زنان در كانال آب ورامين براي 
بدون  و  به كندي  تحقيقات  كه  ايامي  همان  در  و  شد  متوقف  مدتي 
اقدامات  نيز  ناشناس  قاتالن  يا  قاتل  رفت  مي  پيش  نتيجه  حصول 
ماه  فروردين  روز  نوزدهمين  در  اينكه  تا  كردند  متوقف  را  خود 
ورامين  آگاهي  پليس  جنايي  كارآگاهان  بار  چهارمين  براي  امسال 
ماموريت  بار  اين  آنان  رفتند.  قبلي  زن  سه  اجساد  كشف  محل  به 
يافته بودند راز كشته شدن زني را فاش كنند كه جسد عريانش در 
يك گوني جاسازي شده بود. تحقيقات درباره اين قتل نيز نشان داد 
مقتول زني 28 ساله به نام نسيم و تبعه افغانستان است كه او نيز 
چندي قبل به طرز مرموزي گم شده بود. رها شدن هر چهار جسد 
در يك نقطه، سرقت طالجات تمامي مقتوالن و شيوه تقريبًا مشابه 
در كشتن اين افراد سه نكته يي بود كه به سريالي بودن اين جنايت 
متخصصان  سوي  از  سرنخ  چهارمين  اما  زد،  مي  تاييد  مهر  ها 
پزشكي قانوني در اختيار پليس قرار گرفت و آنان با معاينه اجساد 
اعالم كردند هر چهار زن پيش از مرگ به زور مورد تعرض قرار 

گرفته اند و نشانه هاي مقاومت در پيكرشان مشهود است.

دستگيري سه برادر
قتل  به  تهران  استان  جنايي  پليس  كارآگاهان  ذهن  كه  حالي  در 
ماموران  امسال  آذرماه  روز 25  بود،  شده  معطوف  زنان  سريالي 
توانستند سه برادر را به اتهام سرقت از زنان دستگير كنند. اميرضا 

بودند  متهم  ساله   28 حميدرضا  و  ساله   32 عليرضا  ساله،   26
انداختن  كار  از  با  مسافر  عنوان  به  تنها  زنان  كردن  سوار  از  پس 
دستگيره در آنان را داخل اتومبيل حبس و طال و جواهرات شان 
كه  شدند  دستگير  آن  از  پس  برادر  سه  كردند.اين  مي  سرقت  را 
يكي از مالباختگان توانست چهره يكي از آنها را به صورت دقيق 
ديگرش  برادر  دو  دستگيري  به  متهم  اين  بازداشت  و  كند  ترسيم 
منجر شد.سه برادر در بازجويي ها به سرقت از 11 زن و يك فقره 
تجاوز به عنف اقرار كردند و گفتند تاكنون بالغ بر 14 ميليون تومان 
طالجات سرقتي را به يك مالخر به نام رضا كه در شهرري فعاليت 

مي كند فروخته اند.

اعتراف
در شرايطي كه سه برادر در زندان به سر مي بردند و منتظر بودند 
با طي مراحل قضايي پرونده، براي محاكمه به دادگاه انتقال يابند 
اين نظريه در ذهن افسران پليس جرقه زد كه شايد عامل قتل چهار 
زن همين برادران سارق باشند.اين احتمال در حالي مطرح شد كه 
مدركي براي اثبات آن وجود نداشت، تا اينكه با تحقيق بيشتر درباره 
نامشروع  رابطه  خاطر  به  كه  آنها  از  يكي  سابق  همسر  برادر  سه 
اين  گرفت.  قرار  بازجويي  تحت  بود  گرفته  طالق  وي  از  شوهرش 
زماني  گفت؛  خود  سابق  شوهر  هاي  خالفكاري  تشريح  ضمن  زن 
و  كرد  تهديد  قتل  به  مرا  او  شوم  جدا  همسرم  از  خواستم  مي  كه 
گفت مرا مانند زني به نام فرح خواهد كشت. اظهارات اين زن سبب 
بلكه  فرح  قتل  در  تنها  نه  برادر  سه  يابند  اطمينان  كارآگاهان  شد 
تازه  دور  خاطر  همين  به  اند،  بوده  دخيل  نيز  ديگر  جنايت  سه  در 
بازجويي از آنان آغاز شد. در اين مرحله هر سه برادر به جنايت 
هاي خود اعتراف كردند و عليرضا برادر بزرگ تر در تشريح قتل 
هاي سريالي گفت؛ «ما از طريق سرقت طال و جواهرات زنان مخارج 
مان را تامين مي كرديم اما هرگاه زني در برابرمان مقاومت مي كرد 
او را مي كشتيم و شيوه كارمان به اين شكل بود كه پس از مواجه 
شدن با مقاومت طعمه هاي خود آنان را به يك دامداري در ورامين 
مي كشانديم و با همدستي مردي افغان كه نگهبان آنجا بود آنها را 
مورد تعرض قرار مي داديم و پس از قتل اجسادشان را در كانال 
قربانيان  هاي  لباس  دليل  اين  به  ما  افزود؛  كرديم.وي  مي  رها  آب 
خود را درمي آورديم كه ردي از قتل باقي نماند.پس از اعترافات 
سه برادر به قتل هاي سريالي متهمان بار ديگر به زندان بازگردانده 
شدند و هم اكنون تحقيقات از آنها براي افشاي ساير جرائم احتمالي 
شان ادامه دارد. سردار رضا زارعي فرمانده انتظامي تهران درباره 
رضا  هستيم  تالش  در  اكنون  هم  گفت؛  ما  خبرنگار  به  پرونده  اين 
مالخر طال و جواهرات را نيز دستگير كنيم، از سويي اعترافات سه 
برادر نشان مي دهد آنها به خاطر آويختن مقادير زيادي طالجات به 
خود طعمه متهمان شدند و در معرض ديد شكارچيان قرار گرفتند، 
بيشتري  احتياط  و  توجه  رابطه  اين  در  بايد  زنان  خاطر  همين  به 

داشته باشند. 

مجازات عامل جنايت خيابانى
 مرد رزمى كار كه مدعى است در جريان يك درگيرى ناخواسته، مزاحم خيابانى خواهرش 
را به قتل رسانده، از سوى هيأت قضايى شعبه 71 دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص 

نفس محكوم شد.
برگزار  محمدى  عزيز  نوراهللا  قاضى  رياست  به  كه  ديروز  صبح  محاكمه  جلسه  ابتداى  در   
مأموران   85 سال  مهر   13 گفت:  كيفرخواست  خواندن  با   - دادستان  نماينده   - سيفى  شد، 
پليس شهريار در جريان نزاعى خونين در يكى از محله هاى اين شهر قرار گرفتند. آنها پس 
شدند. رو  روبه  على  نام  به  اى  ساله  پسر 23  جان  نيمه  پيكر  با  حادثه  محل  در  حضور  از 

مرد مجروح بالفاصله به بيمارستان منتقل شد، اما با وجود تالش پزشكان بر اثر جراحات 
ساله   29  - «شاهين»  پليسى،  هاى  تحقيق  جريان  در  ترتيب  بدين  باخت.  جان  خونريزى  و 
«على»  داشت:  اظهار  ها  بازجويى  در  شد.وى  دستگير  و  شناسايى  قتل  ارتكاب  اتهام  به   -
صدور  با  پرونده  سپس  درآوردم.  پا  از  را  او  كه  بود  كرده  ايجاد  مزاحمت  خواهرم  براى 
كيفرخواست به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.متهم در جلسه دفاع گفت: شب قبل از 
حادثه به مراسم جشن عروسى يكى از دوستانم رفته بودم كه على و دوستش ميثم هم در 
ميهمانى بودند. من كه استاد ورزش رزمى «نينجانكو» هستم، با اصرار حاضرين در جمع، 
نمايش شمشيربازى اجرا كردم، اما على و ميثم مرا مورد تمسخر قرار دادند. وقتى علت را از 

دوستانم پرسيدم، گفتند: «مدتى قبل على و ميثم براى خواهرت مزاحمت ايجاد كردند و اآلن هم تو را به تمسخر گرفته اند.» من حسابى عصبانى 
شده بودم. فرداى آن روز به مغازه ميثم رفته و از او خواستم ديگر مزاحم خواهرم نشود، اما او به فحاشى پرداخت. بعد هم درگير شديم، سپس 
با شمشيرى كه همراه داشتم، يك ضربه به كتف او زدم و به خانه آمدم. ظهر در خانه مشغول استراحت بودم كه «على» - مقتول - همراه دايى 
خود به خانه ما آمد و به فحاشى پرداخت. من هم شمشيرم را برداشته و از على خواستم تا موضوع را تمام كند، اما او به حرف هايم توجهى نكرد، 
بنابراين وقتى با هم گالويز شديم، من هم چند ضربه به على زدم كه متأسفانه او جان باخت.متهم در آخرين دفاع هم گفت: من قصد قتل نداشتم. 
از خانواده مقتول تقاضاى عفو و بخشش دارم.سرانجام پس از پايان محاكمه هيأت قضايى با توجه به مدارك موجود در پرونده و نظريه پزشكى 

قانونى و تقاضاى اولياى دم، متهم را به قصاص نفس  محكوم كردند.
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مرد 
سياهپوش

 
ايران واشقانى فراهانى 

از ترس زشتى هاى روز به شب پناه برد و با هر نفس پراضطرابش 
مرگ را آرزو كرد. مادر در تكاپوى دوختن چادر نماز سفيد براى 
دختر كوچولويش بود كه «مهناز» براى خريد ماست از خانه خارج 
شده  مچاله  كوچكش  هاى  دست  در  تومانى   200 اسكناس  شد. 

بود.
مسير  و  زد  مى  حرف  ها  پروانه  با  راه  طول  در  هميشه  مهناز 
قاصدك ها را دنبال مى كرد و اما آن روز ناگهان مردى سياهپوش 

در مسيرش قرار گرفت و زندگى دخترك را به تباهى كشاند.
بر  سياهپوش  مرد  شيطانى  نگاه  داد.  مى  وحشت  بوى  جا  همه 
صورت معصوم دخترك سنگينى مى كرد. او دست مهناز را گرفت 
و با استفاده از خلوتى محل دخترك را به باغى كشاند. بوى مرگ 

مى آمد.
مرد  اما  بكشد  فرياد  وجود  تمام  با  كرد  سعى  وحشت  از  مهناز 
كرد.  مى  خفگى  احساس  بود.  گرفته  محكم  را  دهانش  سياهپوش 
برق چاقويى كه در دست مرد بود، فرياد را در حلقش شكست. مرد 

او را تهديد كرد اگر اين موضوع را در خانه فاش كند...
خانه  به  افسرده  و  آشفته  وضعى  و  سر  با  دخترك  بعد  ساعاتى 
برگشت و ساعتى بعد هم در بيمارستان بسترى شد. نتيجه بررسى 
هاى پزشكى قانونى نشان داد وى بشدت مورد آزار و اذيت قرار 

گرفته است.
وقتى پدر مهناز با دلى شكسته و غمگين مأموران را در جريان اقدام 
هاى مرد شيطان صفت قرار داد، عمليات شناسايى و دستگيرى وى 

آغاز شد. مردى با لباس مشكى، كاله لبه دار، قد بلند و...
* دو ماه بعد

گذشت.  مى  شوم  روز  آن  از  ماهى  دو  و  بود  صبح  هفت  ساعت 
مى  فكر  كبرى»  به «تصميم  هنوز  و  داشت  فارسى  امتحان  «مينا» 

كرد. در نزديكى مدرسه ناگهان سردى دست مردى سياهپوش او 
را از باغ رؤياها به باغى در اطراف مدرسه كشاند. «مينا»ى هشت 

ساله نيز به زور مورد آزار و اذيت قرار گرفت.
«صبا» تنها دختر خانواده پرجمعيت شان بود و با آن كه پنج سال 
روز  هر  بود.  وابسته  پدرش  به  عجيبى  طور  به  اما  بيشتر نداشت 
صبح بعد از رفتن پدر روى پله هاى جلوى خانه مى نشست و به 
با  اما  چرا  دانست  نمى  ريخت.  مى  اشك  كوچكش  صورت  پهناى 
رفتن پدر احساس تنهايى و بى پناهى مى كرد. آن روز صبح صبا 
كوچولو با نگاه كودكانه اش سايه پدر را تعقيب مى كرد كه مرد 
آغوش  در  را  دخترك  لحظه  يك  در  و  ايستاد  مقابلش  سياهپوش 

كشيد و گريخت.
صبا با همه كوچكى به خوبى حس كرد اين مرد بوى پدر و مهربانى 
هايش را نمى دهد اما چون مرد سياهپوش قول داده بود برايش 
اسباب بازى بخرد، سعى كرد رفتار مؤدبانه اى داشته باشد تا لذت 
داشتن اسباب بازى نصيبش شود. ساعاتى بعد هم دختر خردسال 
در  جانش  نيمه  پيكر  و  گرفت  قرار  آزار  مورد  باغ  يك  آلونك  در 

گوشه پاركى پيدا شد. 
شد  متوجه  نانوايى  اطراف  در  تيز  اما  ريز  چشمانى  با  «سهيال» 
مردى همگام با او حركت مى كند. كمى جلوتر يك كارگاه آهنگرى 
بلند  هاى  گام  با  داشت  سعى  كه  حالى  در  «سهيال»  داشت.  قرار 
مرد  صداى  شنيدن  با  ناگهان  برساند  كارگاه  نزديكى  به  را  خود 

سياهپوش ترسيد و شوكه شد.
دخترم كالس چندم هستى 

سوم دبستان.
مرد  شيطانى  دست  ناگهان  ها  پاسخ  و  پرسش  همين  جريان  در 
كشان  كشان  او  خورد.  گره  سهيال  لرزان  هاى  دست  در  ناشناس 
دخترك را به دنبال خود مى كشيد. سهيال فرياد مى زد و مقاومت 
زيادى  هاى  حرف  سياهپوش  مرد  مورد  در  روزها  اين  كرد.  مى 
شنيده بود. نمى خواست در دام هوس هاى شوم او گرفتار شود. 
دست و پا مى زد و كمك مى خواست تا اين كه سرانجام موفق به 

فرار شد.
تكرار كودك ربايى در آن منطقه وحشت عجيبى به دل مردم انداخته 
مى  حرف  سياهپوش  و  اندام  الغر  دل  سياه  مرد  از  جا  همه  بود. 
زدند. در اين ميان همزمان با تالش هاى گسترده پليس، ضابطان 

بسيج هم تحقيقات وسيعى در اين زمينه آغاز كرده بودند. 
نام  به  اى  ساله   48 مرد  به  ها  رديابى  ادامه  در  بسيج  مأموران 

«وحيد» كه انباردار يك شركت است، مشكوك شدند.
آنها 10 روز وحيد را به صورت نامحسوس تعقيب كردند تا اين 

كه صبح يك روز در حالى كه دختر كوچكى 
را ربوده بود، دستگير شد. وحيد در نخستين 
خواستم  مى  گفت:  مأموران  به  ها  بازجويى 

دخترك را از خيابان رد كنم.
اما زمانى كه با قربانيان كوچولويش رو به رو 

شد ناچار لب به اعتراف گشود.
دختربچه ها همگى به محض ديدن مرد سنگدل 
مرد  باديدن  و  لرزيدند  مى  خود  به  ترس  از 
سياهپوش سعى مى كردند خودشان را پشت 

پدر و مادر شان پنهان كنند.
سرانجام «وحيد» در اعتراف هاى تلخ و تكان 
دهنده اش به آزار و اذيت دختر بچه ها اقرار 
كرد و محل وقوع جنايت هايش را نشان داد. 
ديگر جاى هيچ شك و شبهه اى نبود. بنابراين 
دادستان او را به اتهام ربودن و آزار و اذيت 
روانه  موقت  بازداشت  قرار  با  دختربچه  چند 
نيز  متهم  كيفرخواست  سپس  كرد.  زندان 

صادر شد.
* محاكمه

اسفند سال 70 يكى از جنجالى ترين پرونده ها 
در كرج تحت رسيدگى قرار گرفت. «وحيد» در 
جلسه دادگاه رفتارى غيرعادى از خود نشان 
مى داد. وكيل مدافع او نيز اصرار بر ديوانگى 
براى  نيز  ها  دختربچه  والدين  داشت.  موكلش 
جلسه  نخستين  كردند.  اعدام  تقاضاى  وى 
دستور  با  كه  يافت  پايان  حالى  در  محاكمه 
قاضى پرونده متهم براى تأييد سالمت روانى 

به پزشكى قانونى معرفى شد.
نيز  روانپزشكى  كميسيون  معاينات  نتيجه 
سالمت  از  جرم  ارتكاب  هنگام  وى  داد  نشان 
خويش  اعمال  مسئول  و  برخوردار  روانى 
بوده است. بدين ترتيب آخرين جلسه محاكمه 

مرد سياهپوش با حضور نماينده دادستان و شاكى ها به صورت 
غيرعلنى برگزار شد. در ابتداى جلسه دادگاه نماينده مدعى العموم 
با اشاره به اين كه متهم داراى همسر و چند فرزند است، براى وى 
تقاضاى اشد مجازات كرد. سرانجام پس از آخرين دفاعيات قاضى 
پرونده، وحيد را به اتهام آدمربايى آزار و اذيت دختران خردسال 

به اعدام محكوم كرد.
قضات  سوى  از  ديگر  بار  پرونده  متهم  مدافع  وكيل  اعتراض  با 
ديوان عالى كشور تحت رسيدگى نهايى قرار گرفت. سرانجام حكم 

دادگاه تأييد شد. بدين ترتيب وحيد در آستانه اعدام قرار گرفت.
او سال ها به ديوار زندان چشم دوخت. ديگر به اين وضع عادت 
كرده بود. او در آستانه 61 سالگى در سكوت وهم آلود زندان مرگ 

را به انتظار نشسته بود.
ديگر رنگ آسمان را از ياد برده بود و نمى دانست شب هاى بى 

سحر زندگى اش كى به پايان مى رسد.
يك روز در گوشه زندان نشست و از مرد جوانى كه به تازگى به 
كند.  عفو  درخواست  برايش  تا  خواست  بود،  شده  منتقل  اندرزگاه 
وحيد با ابراز ندامت تقاضاى عفو و بخشودگى و تخفيف مجازات 

كرد اما با درخواستش مخالفت شد. 
دست مرگ مرد زندانى را به سراشيبى گور مى كشاند. صداى ناله 

باد سرد زمستانى خبر شومى برايش داشت.

شايد او نمى دانست هنوز پس از گذشت سال ها كابوس آلونك و 
مرد سياهپوش لحظه اى قربانيان اين جنايت را رها نمى كند.

بوى مرگ در راه بود. مثل آن روزها كه بوى وحشت و نفرت در 
باغ ها پيچيده بود. قاضى اجراى احكام هنگام بررسى پرونده هاى 
قديمى و خاك گرفته، به پرونده «جنايتكار كودك ربا» برخورد. او 
پس از بررسى اوراق پرونده پى برد حكم اعدام محكوم به مرگ 
به خاطر نپرداختن حق و حقوق قانونى قربانيان از سوى وى به 

تأخير افتاده است. 

مسئوالن اجراى احكام در ادامه پى بردند شاكى هاى پرونده نيز 
محل زندگى خود را تغيير داده اند. اين در حالى بود كه در پرونده 
درخواست مطالبه يا بخشش مهر المثل دختران وجود نداشت. از 
مهر  پرداخت  به  حاضر  متجاوز  مرد  كه  اين  دليل  به  ديگر  سوى 
المثل قربانيانش نبود، دادستان دستور داد تا حكم اعدام به مرحله 
براى  ها  شاكى  درخواست  و  مراجعه  صورت  در  و  درآيد  اجرا 

دريافت حقوق قانونى شان اين مبلغ از بيت المال پرداخت شود.
بدين ترتيب مرد 63 ساله در محوطه زندان به دار مجازات آويخته 

شد.
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اسفناج پلوى هندى

اسفناج پلو با ادويههاى معطر و بادام هندى، 
ازجمله پلوهاى مخلوط خوشمزه كشور 

هندوستان است؛ بهخصوص اينكه با گوشت 
پخته با طعم كارى سرو شود.

9 مواد الزم براى 4 نفر:
9 2 قاشق سوپخورى روغن آفتابگردان

9 يك قاشق سوپخورى كره
9 يك عدد پياز (ريز خرد شود)

9 2 حبه سير (له شود)
9 3 عدد گوجه فرنگى (پوست كنده و خرد 

شود)
9 275 گرم يا يك و نيم پيمانه برنج

9 يك قاشق چايخورى پودر تخم گشنيز
9 يك قاشق چايخورى پودر زيره

9 2 عدد هويج (درشت رنده شود)
9 3 پيمانه آب

9 175 گرم برگ ريز اسفناج (خوب شسته 
شود)

9 50 گرم يا نصف پيمانه بادام هندى خام
9 نمك و فلفل سياه به ميزان الزم

ـ نكته: اگر اسفناجهاى خريداريشده، برگهاى 
درشت دارند، آنها را درشت خرد كنيد.

9 طرز تهيه:
1 ) قابلمه متوسطى آماده كرده و روغن و كره 

را در آن بريزيد و روى شعله اجاقگاز قرار 
دهيد، سپس پياز خردشده را به آن اضافه كنيد 

و 6 تا 7 دقيقه حرارت دهيد تا پياز نرم شود. 
حاال سير و گوجهفرنگى را افزوده و حدود 3 

دقيقه ديگر حرارت دهيد.
2) برنجى كه از 2 ساعت پيش خيس كرده 

بوديد را داخل سبدى آبكشى كنيد و به مواد 
فوق در قابلمه اضافه كنيد. پودر تخم گشنيز 

و پودر زيره را نيز به برنج بيفزاييد و اين 
مخلوط برنجى را به مدت يك دقيقه، روى شعله 

اجاقگاز حرارت دهيد.
پس از آن، هويج و آب را اضافه كرده و با كمى 
نمك و پودر فلفل سياه مزهدار كنيد. در قابمله 

را بگذاريد و برنج را به مدت يك ساعت حرارت 
دهيد. [هويج بخور فراموشى نگيرى]

3) پس از گذشت اين مدت، برگهاى اسفناج را به 
همراه بادام هندى روى برنج بريزيد و دمكنى 
را روى در قابلمه قرار دهيد و نيم ساعت ديگر 

حرارت دهيد تا اسفناج نيز به همراه برنج 
بپزد.

4 ) در پايان، هنگام كشيدن غذا، ابتدا مواد را 
با هم مخلوط كرده، سپس در ديس موردنظر 

بكشيد. 

الغرى هم حدى دارد!
 

تهمينه مهربانى/ گابريال تورتس

هميشه  مدرسه  هاى  فعاليت  در  هستم.  ممتاز  آموز  دانش  يك  من 
الاقل  يا  شوم  مى  محسوب  اجتماعى  نوجوانى  و  كنم  مى  شركت 

محسوب مى شدم.
همه ماجرا تقريبًا بى مقدمه و هدف شروع شد. حدود 63 كيلو وزن 
داشتم. چاق نبودم. ولى حس مى كردم مى توانم چند كيلويى وزن 
كم كنم. يكى از دوستان رژيم جالبى گرفته و نتيجه خوبى به دست 
آورده بود. او هرچه بيشتر وزن كم مى كرد، حس بهترى داشت و 
خواستم  مى  هم  من  است.  شده  عالى  هيكلش  گفتند  مى  دوستانش 

چنين احساسى را تجربه كنم.
ورزش را شروع كردم و به جاى چيپس و نوشابه هميشگى، غذاهاى 
سبك و سالم مى خوردم. در عرض چند هفته، چندين كيلو وزن كم 
كردم. حال خوشى داشتم. به آنچه مى پوشيدم اهميت مى دادم و 
حس مى كردم جذاب شده ام. به مدرسه كه مى رفتم انگار همه به 
من توجه داشتند «گبى! عالى شده اى». «گبى! خيلى قشنگ شده اى» 
و «گبى! خيلى الغرمردنى شده اى». گمان نمى كنم هيچ تعريفى به 

اندازه اين آخرى، احساس خوشايندى در من ايجاد مى كرد.
هميشه اين پيام را به ذهنم داده بودم كه جا براى پيشرفت هست. به 
خودم گفتم اگر با سه كيلو وزن كم كردن، اين قدر جلوه كرده ام، 
با پنج كيلو و 10 كيلو چه خواهم شد. گمانم همين موقع ها بود كه 

گرفتار بى اشتهايى روانى شدم.
من  در  كردن،  كم  وزن  در  موفقيت  اندازه  به  قبلى  هاى  موفقيت 
مى  كه  اين  خاطر  به  كنم  مى  فكر  كرد.  نمى  ايجاد  خوبى  احساس 
توانستم اشتهايم را كنترل كنم، اين احساس را داشتم. سريع وزن 
كم كردم و هربار كه يك كيلو الغر مى شدم، كلى ذوق مى كردم. 
سرخوش و شاد بودم و حاال كه به عقب برمى گردم، متوجه مى 
شوم كه به آن احساس معتاد شده بودم و به خاطر آن زندگى مى 

كردم.
نخستين روزى كه در تمام طول روز هيچ چيز نخوردم كامًال يادم 
است. آن شب وقتى به رختخواب رفتم، احساس كردم شكمم خالى 
است، ولى در عين حال از احساس الغرى لذت مى بردم، احساسى 
كه موفقيت را در ذهن من تداعى مى كرد. يادم مى آيد به خودم گفتم 
اگر توانسته ام يك روز تمام چيزى نخورم، چرا يك روز را دو روز 
نكنم روزهاى زيادى اين كار را تكرار كردم و باالخره توانستم سه 

روز تمام چيزى نخورم.
درست يادم نمى آيد اين ماجرا كى پيش آمد، ولى ديگر كسى به من 
حرف هاى قشنگ نمى زد و از من تعريف نمى كرد، ولى به جاى 
توجه به اين نتيجه گيرى منطقى كه «بيش از حد ادامه داده ام»، كم 
بايد  و  خورم  مى  شكست  دارم  كه  شدم  احساس  اين  گرفتار  كم 

بيشتر تالش كنم، بيشتر الغر شوم و قضيه را جدى تر بگيرم.
روزهايى بود كه فقط يك سيب مى خوردم و شب با احساس شكست و چاقى به رختخواب مى رفتم. كم كم كار به جايى رسيد كه احساس كردم غذا هرچقدر 
هم كم باشد، بيشتر از حجم معده من است. بعد اين حس در من پيدا شد كه غذا نفرت انگيز است. از اين كه تا آن حد ضعيف شده بودم، احساس حقارت مى 
كردم و زندگى ام تبديل به جهنم شده بود. فكر مى كردم اگر فقط بتوانم كمى بيشتر خود را كنترل كنم، اوضاع حتمًا بهتر مى شود. حقيقت اين است كه تمام آن 

شادى و خوشحالى، مدت ها پيش از بين رفته بود و تمام وجود من وقف احساس شعف و موفقيت لحظات كوتاه از تصور يك كيلو وزن كم كردن شده بود.
بخشى از وجودم مى دانست كه اين كار اشتباه است، ولى اين بخش عجيب، دور ازدسترس بود و نمى توانست قدرتمندتر از بيمارى روانى ام عمل كند. به كمك 
احتياج داشتم و راهى را هم نمى دانستم. حتى نمى توانستم به كسانى كه واقعًا سعى مى كردند كمكم كنند، اجازه اين كار را بدهم. معلم ها، مربيان بهداشت 
مدرسه و دوستانم، همگى گمان مى كردند مشكل دارم. تنها فكر و ذكر من اين بود كه آنها را قانع كنم حالم خوب است. نمى دانم آيا واقعًا حرفم را باور مى 

كردند يا مى دانستند تا وقتى خودم نخواهم نمى شود كمكم كرد.
يادم مى آيد يك شب پدرم استيك خريد و به من دستور داد آن را بخورم. ابداً زيربار حرف هاى من نمى رفت. به او التماس كردم، گريه كردم، زار زدم، ولى 

او نپذيرفت. استيكى كه در بشقاب من گذاشته بودند، به بدترين دشمن من تبديل شده بود.
همه اش چربى بود و يك گاز كه به آن مى زدم، فاتحه همه زحماتم خوانده مى شد. بايد به پدرم مى فهماندم كه نمى توانم آن را بخورم و اگر واقعًا دوستم 
دارد، نبايد مجبورم كند. گريه كردم و خواستم دست از اين فكر ديوانه وار بردارد، ولى او آنجا نشسته بود و مى گفت تمام شب را از جايش تكان نخواهد 

خورد تا من آن گوشت را بخورم.
هيچ راهى نداشتم. ابداً! انگار اين تنها راه من بود. تنها چيزى كه رويش كنترل نداشتم. حرف هاى پدر انگار دكمه اى را در مغزم فشار مى داد. ديگر به پدرم و 
احساسات او اهميت ندادم. تنها چيزى كه حس مى كردم خشم و نفرت بود. از پدرم به خاطر اين كه مجبورم مى كرد آن غذاى شيطانى و نفرت انگيز را بخورم، 
منزجر بودم. در تمام زندگى هركارى كرده ام براى ديگران بوده است. نمراتم، رفتارم و جوايز، همه به خاطر آنها بوده است. هيچوقت هيچ كارى را براى خودم 

نكرده ام. مسئله خوردن و وزن كم كردن، حاال تبديل به سمبل من و انتخاب هايم شده بود و پدرم سعى داشت آن را از من بگيرد.
آن شب در تمام طول شب از تصور اين كه چاق شده ام، اشك ريختم و فهميدم به كمك جدى احتياج دارم. مى دانستم كسانى را كه دوست دارم آزارم مى 

دهند.
بعد از اين كه تمام شب را بيدار ماندم، به اين نتيجه رسيدم كه اين پدرم نيست كه از او تنفر دارم. من از خودم متنفر بودم. فهميدم كه اختيار خودم را نداشته 
ام. براى نخستين بار در زندگى، فهميدم مسئله من اين است كه بايد اختيار زندگى ام را خودم به دست بگيرم، نه اين كه مهار آن را به دست يك بيمارى روانى 
بدهم. اوضاع يك شبه رو به راه نشد. تا بهبود كامل راه درازى در پيش داشتم، اما به تدريج و با كمك دوستان و خانواده ام درمان شدم. حاال وزن مناسبى 

دارم و ديگر مرتبًا روى وزنه نمى روم و از زير و رو كردن مجله هاى مد دست برداشته ام. شايد مثل مانكن ها نباشم، ولى كامًال سالمم.
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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؟
6 لكه سس گوجه فرنگى: ابتدا روى سطح لكه را با روش ضربه اى به وسيله پارچه 
اى ديگر به الكل آغشته كنيد، سپس در آب سرد و مواد شوينده بشوييد. اگر لكه روى 
لكه  روى  بر  تراشى  ريش  فوم  مقدارى  ابتدا  باشد،  شده  ايجاد  موكت  يا  فرش  سطح 
بريزيد و سطح آن را با اسفنج آنقدر مالش دهيد تا پاك شود. سپس دستمال ديگرى را 

كمى مرطوب كنيد و بر روى لكه بكشيد و صبر كنيد تا خشك شود. 
6 لكه چربى بر روى لباس: ابتدا با دستمال كاغذى توالت ضرباتى آرام به سطح لكه 
بزنيد و باقيمانده چربى را به دستمال منتقل كنيد. براى لباس هاى رنگ روشن و قابل 
لباسشويى  ماشين  در  را  آنها  امكان  صورت  در  توانيد  مى  ماشين،  با  وشو  شست 
به  را  زدايى  لكه  يا  صورت  اين  غير  در  ولى  دهيد  وشو  شست  باال  حرارت  درجه  و 

خشكشويى بسپريد يا با دست شست وشو دهيد. 
نكته: براى جذب لكه هاى چربى و حتى لكه هاى حاصل از ريختن نوشابه، آب ميوه و 
مانند اينها بر روى لوازم دكوراسيونى مانند مبلمان يا فرش، بهترين كار ريختن قشر 
نازكى از نمك يا پودر تالك (پودر بچه) و رها كردن لكه براى مدت نيم ساعت تا يك 
ساعت است. پس از طى اين مدت با جارو برقى پودرها را جمع كنيد و سپس با شامپو 
فرش يا كف حاصل از كمى مايع ظرفشويى و آب شست وشو دهيد. البته مرحله فوق 

را مى توانيد چند بار تكرار كنيد. 
6 شستشو ، نظافت ، لكه گيرى 

6 يك نكته در مورد استفاده از مواد پاك كننده: 
اگر براى لكه گيرى از مواد پاك كننده استفاده مى كنيد ، در نظر داشته باشيد كه حتمًا 
از آب سرد استفاده كنيد. زيرا آب گرم باعث مى شود كه لكه ها ديرتر از بين بروند . 

در صورتى كه آب سرد، لكه ها را بهتر و سريعتر از بين مى برد. 
6 از بين بردن لكه شمع بر روى كاغذ ديوارى: 

اگر شمع بر روى كاغذ ديوارى چكيد و كاغذ ديوارى غيرقابل شستشو است ، اول 
شمع را با كارد از روى ديوار جدا كنيد . سپس با يك مداد پاك كن آن را خوب تميز 

كنيد. 
6 لكه شمع روى وسايل چوبى: 

مورد بعدى چكيدن شمع روى وسايل چوبى جال دار است. در چنين حالتى شمع را 
گرم  آب  با  آرامى  به  را  شده  لك  قسمت  است  كافى   . كشيد  سمباده  يا  تراشيد  نبايد 

بشوييد و فوراً با پنبه پاك كنيد. 

چگونه دوباره ازدواج كنيم؟
گاهى اوقات افراد در جـوانى ميميـرند و همسـرانشان راغمگين و 
و  نميآورند  دوام  هم  ازدواجها  از  خيلى  ميگذارند.  باقى  دار  غصه 
ازدواج  است  ممكن  موارد  اين  دوى  هر  ميشود.در  طالق  به  منجر 

دوم پيش بيايد.
از  بيشتر  دوم  ازدواجهاى  بين  طالق  آمار  كه  است  توجه  جالب 
طالق  يكبار  كه  كسى  ميشود  تصور  معموًال  است.  اول  ازدواجهاى 
گرفته و تجربه دارد، ديگر اشتباه قبل را تكرار نميكند. اما در اكثر 
شكست  كه  كسى  براى  آيا  اما  نيست.  صادق  مساله  اين  موارد 
ميكنيم  پيدا  را  طالقى  ندرت  به  است؟  مهم  دوباره  ازدواج  خورده، 
كه ناشى از اشتباه فقط يكى از زوجين باشد. به همين خاطر قبل از 
ازدواج دوباره، هر كس بايد در روح خود جست و جو كند تا ببيند 
دومش  ازدواج  تا  كند  رفتار  بايد  چطور  گذشته  اعمال  جاى  به  كه 
انجام  را  كار  اين  دوباره  ازدواج  از  قبل  كه  كسانى  بياورد.  دوام 
ازدواج  براى  و  هستند  مسووليت  حس  از  عارى  افرادى  نميدهند، 
آمادگى ندارند. كسى كه نتواند اشتباهات خود را شناخته و از آنها 
ازدواج  اما  كرد.  خواهد  تكرار  را  آنها  دوباره  مطمئنًا  بگيرد،  درس 
است  گرفته  انجام  اول  ازدواج  در  همسر  مرگ  خاطر  به  كه  دومى 
نيز مشكالت خاص خود را دارد. اين افراد وقتى ميخواهند براى بار 
دوم ازدواج كنند، با احساسات مختلفى دست و پنجه نرم ميكنند. اين 

ناراحتى گاهى آنقدر در فرد تاثير ميگذارد كه تا سالها بعد از واقعه قادر به ازدواج نخواهد بود. خيلى از افراد ازدواج 
دوباره را براى اين افراد مثل خيانت ميدانند. اما اگر وفادارى به معناى حفظ همه آنچه كه در ازدواج اول ساخته شده 
است باشد، فرد ميتواند با ازدواج با همسرى فهميده آن را حفظ كند. در ازدواج دوم نيز دقيقًا مثل ازدواج اول نبايد 
عجله كرد. اين مساله به خاطر مسائل مختلفى كه در ازدواج دوم وجود دارد و به طور عادى در ازدواج اول نيست، 
اهميت پيدا ميكند. يكى از بارزترين اين مسائل وجود بچههاست. بچهها در هر سنى كه باشند بعد از طالق يا مرگ يكى 
از والدينشان بسيار آسب پذيرند. اين آسيب پذيرى ميتواند به اين شكل خود را نشان دهد كه به فرد تازه وارد، همسر 
جديد مادر يا پدر، به عنوان يك مزاحم يا متجاوز نگاه كنند و بترسند كه اين فرد توجه و زمانى كه پدر يا مادرشان 
براى آنها ميگذاشته را از آِن خود كند. بنابراين فردى كه ميخواهد ازدواج دوبارهاى داشته باشد هم بايد خود را و هم 

فرزندانش را براى پذيرش شرايط جديد آماده كند. 

كسالت را از زندگى 
زناشويى خود دور كنيد

و  ها  خانم  اغلب  كه  رسد  مى  نظر  به 
عسل  ماه  از  بعد  ماه  چند  در  آقايون 
خود احساس دلتنگى مى كنند. آيا اين 
افت در رابطه، قابل اجتناب مى باشد؟ 
طور  به  كنيد  رعايت  را  زير  نكات  اگر 

حتم قابل پيشگيرى مى باشند. 
6 عصبانيت خود را براى مدت طوالنى 

ادامه ندهيد
و  بحث  هم  با  شب  هاى  نيمه  تا  على 
دو  هر  سرانجام  كردند.  مى  مشاجره 
كه  شدند  آلود  خواب  و  خسته  آنقدر 
توانايى ادامه بحث را نداشتند. زمانى 
با  يك  هر  رفتند،  خواب  تخت  به  كه 
زبان خود گلوله اى آتشين را به سوى 
ديگرى پرتاب مى كرد و هر كدامشان 
زبان  از  آخر  حرف  خواستند  مى 
خودش در آيد؛ در همين حال هر دو 

به خواب فرو رفتند.
صبح روز بعد كن زود تر از خواب بلند شد و براى اينكه صبحانه را در كنار مريم ميل نكند، زودتر به 
محل كار خود رفت. تا ظهر با او تماس تلفنى نگرفت و او را در جريان برنامه هاى روزانه خود قرار نداد. 
زمانيكه به خانه برگشت براى چند ساعت اصال با هم صحبت نكردند. هفته ها طول كشيد تا عصبانيت 
آنها به طور كامل فروكش كند و همين امر سبب شد تا در مقابل يكديگر شكيبايى به خرج ندهند و هنگام 
بروز موقعيت هاى مشابه خيلى زود از كوره در بروند. براى انها دست يابى به نزديكى عاطفى كه قبال 

داشتند كمى دشوار به نظر مى رسيد.
كتاب هاى آسمانى به ما پيشنهاد مى كنند كه ما: 

نبايد با خشم و غضب خود منجر به غروب خورشيد زندگى خود بشويم البته اين مطلب به آن معنا 

نيست كه شما نبايد هيچ گاه در زندگى عصبانى شويد. زمانى كه ما با كسى صميمى هستيم، به وجود 
آمدن عصبانيت و رنجش يك امر كامال طبيعى است چرا كه رفتار و عقايد او برايمان اهميت دارد و در 
مقابل آنها از خود عكس العمل نشان مى دهيم. كتاب هاى آسمانى به ما دستور نداده اند كه هرگز حق 
عصبانيت نداريم، بلكه به ما گوشزد مى كنند با گرد و خاكى كه از روى عصبانيت بلند كنيم سبب غروب 

خورشيد زندگيمان نشويم. 
هر گونه  از انجام  پيش  بايد  را  همسرمان  با  خود  مشكل  كه  اين است  رعايت كنيم  بايد  كه  6 نكته اى 

كارى:
چه رفتن به محل كار چه مسافرت و يا بازى كردن، حل نماييم. وقتى قرار است كه يكى از زوجين براى 
مدت زمانى دور از همسر خود باقى بماند، رابطه بايد حالت نرمال و صميمانه خود را داشته باشد. اگر 
چنين نباشد، آسيب هاى احساسى فراوانى به دو طرف وارد مى آيد و هر دو نفر در معرض وسوسه 
هاى براورده نكردن نيازهاى او را تقصير مشكالت زندگى نگذاريد دو شغل مختلف را انجام مى داد تا 
بتواند اجاره هاى عقب افتاده خانه اى را كه با مينا در آن زندگى مى كردند را بپردازد. شب ها هنگاميكه 
به خانه بر مى گشت آنقدر خسته بود كه فقط مى خواست بخوابد، اما مينا براى او برنامه هاى ديگرى 
داشت. او انتظار داشت كه شوهرش در مورد كارهايى كه در طول روز انجام داده با او صحبت كند 
و خودش نيز تمام وقايع روزانه خود را براى او شرح دهد. او انتظار داشت تا براى شام در كنار هم 
بنشينند و موقع خواب نيز او را ناز و نوازش كند. اما محسن هميشه دوست داشت به سرعت به خواب 
برود و آنقدر انرژى نداشت تا با او معاشقه كند. زمانى كه مينا اعتراض مى كرد شوهرش به او اطمينان 

خاطر مى داد كه زمانى كه كارهايش كمتر شوند، همه چيز تغيير خواهد كرد. 
پس از چند ماه محسن به اندازه كافى پس اندازه كرد و تمام هزينه ها پرداخت شد. او ديگر مجبور نبود 
تا بر سر دو كار مختلف برود، اما هنوز هم همان طبع سرد و غير صميمى در او مشاهده مى شد. زمانى 
كه خانمش از او در مورد اين مسئله سوال مى كرد او مى گفت قول مى دهد زمانيكه استرس ها كمتر 
شود و بيشتر استراحت كند، همه چيز مثل روز اول شود. به نظر مى رسيد كه فقط قصد دارد بهانه 

هاى مختلف براى مينا بياورد.
برآورده نكردن نيازهاى مينا از سوى محسن به دليل مسئوليت هاى سنگينى كه بر دوش داشت، نبود؛ 
به جاى اينكه مسئوليت  بود و  آمده  در  عادت  به صورت يك  هاى او برايش  به نياز  عدم اهميت  بلكه 
كارهايش را به عهده بگيرد سعى مى كرد مسائلى را سرزنش كند كه از كنترلش خارج هستند. تنها راه 
حل آنها اين بود كه محسن مى بايست بدون توجه به مشكالت زندگى، رفع نيازهاى همسرش را در 
و  ندارد  وجود  همسران  نيازهاى  ساختن  براورده  از  مهمترى  چيز  هيچ  دهد.  قرار  خود  كارهاى  راس 
نبايد اين چنين تصور كرد كه صرفا با بى توجهى به اين نيازها، آن خواست ها و نيازها به خودى خود 

از بين خواهند رفت.
گاه  هيچ  باشد،  داشته  اهميت  برايتان  شايد  و  بايد  كه  آنچنان  همسرتان  نيازهاى  ساختن  براورده  اگر 

اجازه نخواهيد داد كه مشكالت زندگى نزديكى و صميميت شما را از بين ببرند. 
6 همه چيز ختم مى شود به...

اگر هر زن و شوهرى، مسائل مربوط به همسر خود را در راس كارهايش قرار دهد، هيچ يك از موقعيت 
قبال  در  كه  است  اين  حل  راه  بنابراين  نيست،  كامل  انسانى  هيچ  چه  اگر  آمد.  نخواهد  پيش  باال  هاى 

همسران خود صبور باشيم و هميشه سعى كنيم تا بهترين زن و يا شوهرى كه مى توانيم باشيم. 
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آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى
كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا دانشگاه

(GCSE & A Level) 
با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا ل سابقه، 

OCR    كتابخانًه مجهز، ثبت رسمى
GCSE & A Level  براى برگزارى آزمون  
و برآيند قبولى صد در صد با باالترين نمره

همراه با كالسهاى آموزشى مختلف 
زمان : روزهاى شنبه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر 

مكان : 
H argrave Park School, Hargrave Park Road, N19 

5JN
 210-143-263-271-43-41

Archway Station  نزديكترين آندرگراند 
تلفن هاى آگاهى و ثبت نام :

  0207000341 و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

هر چى بين من و تو 
بود تموم شده

آخرين پرده از نمايشنامه دوستى 
نويسنده : اعظم دانشجو

به محض ورود به محل كارش، سرايدار ساختمان جلوى راهش سبز شد، بسته اى را به دستش داد و گفت: ”اين رو 
دوست تون اورده تا به شما تحويل بدم“. 

گيج شده بود و معنى اين كار دوستش را نمى فهميد. وقتى بسته را باز كرد و محتويات داخل آن را ديد، از تعجب 
خشكش زد. هديه و پولى كه چند وقت پيش به دوستش قرض داده بود، داخل بسته گذاشته شده بود. 

ذهنش پر از سوال هاى بى جواب بود. چرا دوستش 
او  منتظر  و  بود  داده  تحويل  سرايدار  به  را  بسته 

نشده بود تا بسته را به خود او بدهد؟ 
براى برگرداندن مبلغى كه به دوستش قرض داده 
مى  خوب  ولى  بود  نشده  مشخص  زمانى  بود، 
اين  با  چرا  پس  داشت،  الزم  را  پول  او  كه  دانست 

همه عجله پول را پس فرستاده بود؟ 
برگردانده  كه  بود  اى  هديه  اينها  همه  از  بدتر  اما 
”پايان  داشت:  معنى  يك  فقط  كار  اين  و  بود  شده 

دوستى“. 
با نقش بستن اين جمله در ذهنش، تمام بدنش گر 
گرفت. چه اشتباهى از او سر زده بود كه دوستش 

حتى حاضر نشده بود او را ببيند؟ 
او  سالمتى  نگران  دوستش  از  بيشتر  بود  مطمئن 

بود. لحظه اى از فكر او غافل نبود و مدام جوياى حال او بود. هميشه به او اصرار مى كرد كه اگر گرفتارى برايش 
پيش آمد، قبل از هر كسى به او بگويد و رودربايستى را كنار بگذارد. 

از هر فرصتى استفاده مى كرد و با بهانه و بى بهانه با هديه هاى مختلف به ديدن دوستش مى رفت. دوستى كه مثل 
جان عزيز بود و هرگز حاضر نمى شد كوچكترين آسيبى به او برسد، به همين دليل سعى مى كرد هر لحظه و همه 

جا مراقبش باشد. اما او متوجه نبود كه با اين كارها دوستش را در تنگنا گذاشته است. 
درست است كه وقتى دو نفر با هم دوست مى شوند: 

6 بايد محرم اسرار يكديگر باشند و رازها و حرف هايى كه از همديگر مى دانند مانند اسرار خودشان در سينه دفن 
كنند و به كسى نگويند. 

6 بايد وقت شناس باشند و در عين حال كه زمانى را به كارها و مشغله هاى خود اختصاص مى دهند، وقتى قرار 
شد همديگر را ببينند سروقت حاضر شوند و دوست خود را معطل نكنند. 

6 اگر از بيمارى يا كسالت دوستشان خبردار شدند حداقل با يك تماس تلفنى از احوال او جويا شوند يا به مالقاتش 
بروند. 

6 يك دوست خوب روز تولد دوستش را به ياد دارد و آن روز را حداقل با يك تبريك يادآورى مى كند. 
6 يك دوست خوب، دوستش را به كار و فعاليت تشويق مى كند و مانعى بر سر فعاليت هاى او نمى شود. 

6 يك دوست خوب از موفقيت دوستش ناراحت نمى شود و به او حسادت نمى كند. 
6 يك دوست خوب در غياب دوستش نه تنها از او بدگويى نمى كند بلكه به ديگران هم اجازه نمى دهد كه پشت سر 

دوستش غيبت كنند و از دوست غايبش دفاع مى كند. 
6 يك دوست خوب با خنديدن دوستش مى خندد و با گريه او گريه مى كند. 

6 يك دوست خوب مى داند كى صحبت كند و چه وقت ساكت باشد. وقتى نظر او راجع به مساله اى خواسته شد با 
صداقت نظر بدهد و اگر نصايح و كارهايى را كه تاكيد كرده بود از طرف دوستش اجرا نشده ناراحت نشود. 

6 يك دوست خوب توقع ندارد كه رفيقش با همه عقايد او همراه باشد و حتى به عقايدى كه بر خالف ميلش است 
احترام مى گذارد. 

براى هر كسى زمانى پيش مى آيد كه حوصله هيچ كس حتى نزديك ترين دوست خودش را ندارد و مى خواهد تنها 
باشد، پس يك دوست خوب به اين تنهايى احترام مى گذارد و مزاحم خلوت و تنهايى دوستش نمى شود. 

شايد مهمترين دليل براى برقرارى دوستى، نيازهاى روحى و روانى باشد. با وجود اينكه برخى افراد براى استفاده 
هاى مادى با ديگران طرح رفاقت مى ريزند كه ديگر آن رابطه، رفاقت نيست و به نوعى تجارت است. اما بسيارى از 
آدم ها براى اينكه سنگ صبورى داشته باشند تا با او درددل كنند و گوشى كه فقط حرف هايشان را بشنود، در پى 

يك دوست و رفيق هستند. 
اما اين باعث نمى شود كه وقتى دو نفر كه با هم دوست هستند و به هم رسيدند يا زنگ زدند، فقط يك نفرشان از 
اول تا آخر راجع به توهماتش، تصوراتش، برنامه و كارهايى كه قصد انجام دادنش را دارد بى توجه به خستگى و 
بى حوصلگى دوستش صحبت كند و حتى يك كلمه از دوستش نپرسد كه او چه كار مى كند؟ چه برنامه اى دارد؟ 

اصال حوصله شنيدن حرف هاى او را دارد؟ 
- يك دوست خوب وقتى يك سرى از صحبت هايش را كرد، زبانش را غالف مى كند و به دوستش اجازه مى دهد 
كه او هم صحبت كند، و راجع به خودش و كارهايش بگويد. نظرش را راجع به حرف هايى كه شنيده بگويد و اصال 

بگويد كه بيشتر از اين حوصله شنيدن حرف هاى او را دارد يا نه. 
اگر دوستى نداريد كه اين ويژگى ها را داشته باشد و با شما اين طور رفتار كند شايد دليل آن باشد كه شما هم با 

هيچ دوستى اين طور رفتار نكرده ايد.

با بچه ها
ويدا كالس چهارم از مدرسه ايرانى رستم
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قلبتان  عزيزي  ديدار  با  فروردين:   متولدين 
مسير  در  شما  شد.  خواهد  هيجان  و  احساس  از  پر 
چند خبر هيجان انگيز قرار داريد. مقدار قابل مالحظه 
اي پول به دست شما مي رسد. يكي كه بي هيچ دليلي 
مي  دشمني  شما  با  يا  و  نداشت  را  شما  ديدن  چشم 
مسافرتي  رفت.  خواهد  كنار  به  راهتان  سر  از  كرد 
در پيش داريد. در يك امر اجتماعي به موفقيت هايي 
مي  آن  فكر  به  خبر  يك  رسيدن  با  يابيد.  مي  دست 
افتيد كه تغييراتي در تصميم گيري هاي خود به وجود 

آوريد.

متولدين ارديبهشت: در مورد يك پيشنهاد    
عجوالنه تصميم نگيريد و همه جوانب آن را در نظر 
احتياط  بدهيد.  را  خود  قطعي  نظر  گاه  آن  و  بگيريد 
كاري اگر سودي داشته باشد، ضرري هم ندارد. آن 
كارتان  در  كرد.  خواهيد  خيال  راحتي  احساس  وقت 
خود  مهارت  و  شايستگي  تا  آيد  مي  پيش  فرصتي 
به   ، آمده  وجود  به  تازه  اختالف  يك  دهيد.  نشان  را 
نگراني  و  شد  خواهد  فصل  و  حل  خوشي  و  خوبي 

شما برطرف مي شود.

متولدين خرداد:  هفته خوب و مطبوعي در 
شما  كمك  به  نيرويي  كنيد  مي  احساس  داريد.  پيش 
آمده است تا احساس فراغت بال بكنيد. از اين گونه 
فرصت ها مي توانيد براي برنامه ريزي آينده تان به 
خوبي استفاده كنيد. مشكل يكي از عزيزان خانواده و 
پيش  خيال  ناراحتي  برايتان  كه  صميمي  همكاران  يا 
آورده بود، برطرف مي شود. بهترين روز هفته براي 
شما چهارشنبه است. براي انجام كار بر خالف ميلتان 

ناچار مي شويد تن به سفري ناخواسته بدهيد.

  متولدين تير: يك اتفاق اگرچه نتايج چندان 
رضايت آميزي برايتان نخواهد داشت، اما شما را به 
خود خواهد آورد و بر تجربه هايتان خواهد افزود. در 
يك مسئله عاطفي فرصت بسيار خوبي به دست مي 
آوريد تا حرف هاي دلتان را بگوئيد. در اين موقعيت 
طرف  به  نسبت  هم  و  خود  به  نسبت  هم  كنيد  سعي 
مقابل صادق و صميمي باشيد. جوانان متولد اين ماه 
خود  گفتار  و  رفتار  مواظب  خيلي  بايد  روزها  اين   ،
طور  به  خانواده  بزرگترهاي  رنجاندن  از  و  باشند 

جدي خودداري كنيد.

بر  انگيز  مسرت  اتفاق  يك  مرداد:  متولدين   
سر راه داريد. ناراحتي فكري شما از بابت تغييراتي 
اين  شود.  مي  برطرف  شغل  يا  و  مسكن  امور  در 
روزها بايد اندكي بيشتر به فكر سالمتي خود باشيد 
جدي  را  تحمل  قابل  حتي  هاي  ناراحتي  بعضي  و 
بگيريد. اين روزها دچار نوعي مشغله فكري هستيد، 
اگر  كنيد.  منظم  را  افكارتان  توانيد  نمي  كه  طوري  به 
بتوانيد بعضي مسايل را درجه بندي كنيد و ابتدا به 
اين  بر  توانيد  مي  حدي  تا  بپردازيد  آنها  ترين  مهم 

وضعيت خاتمه دهيد.

متولدين شهريور: يك خريد و معامله بزرگ 
نسبت  را  خود  نظرهاي  نقطه  بيهوده  داريد.  پيش  در 
به آينده مغشوش نكنيد. اگر خوب نگاه كنيد چراغي 
پرفروغ را بر سر راهتان خواهيد ديد. بعضي سركشي 
ها و خودمحوربيني ها را از خود دور كنيد تا پي به 
يك  با  كار  سر  در  ببريد.  ديگران  حساب  هاي  حرف 
يا چند نفر بگومگوهايي مشاجره وار خواهيد داشت. 
در هر حال سعي كنيد بر اعصاب خود مسلط باشيد، 

چون خود بيش از طرف مقابل متضرر خواهيد شد.

خوش  خط  روي  روزها  اين  مهر:  متولدين 
بدانيد  را  ها  فرصت  اين  قدر  كنيد.  مي  حركت  اقبالي 
و گاه با بعضي بهانه جويي ها و ايرادگيري هاي بي 
هدايا  نكنيد.  آشفته  را  ديگران  و  خود  اعصاب  مورد 
و يا سوغاتي هايي بر سر راه داريد . خبر مهمي به 
نگراني  يا  و  نظر  و  خبر  اين  و  رسد  مي  شما  گوش 
كرد.  خواهد  برطرف  آينده  مورد  در  را  شما  هايي 
براي انجام معامله اي و يا عقد قراردادي فرصت هاي 
خوبي به دست خواهيد آورد. موفقيت يكي از عزيزان 

شما را غرق مسرت خواهد كرد.

متولدين آبان: در يك امر احساسي حضور 
رقيب را كم اهميت نگيريد. يكي به كار شما حسودي 
و يا دشمني مي كند. شما در صورت شناختن وي از 
خودداري  مثل  به  مقابله  براي  مشابه  اقدام  هرگونه 
كنيد، چون در غير اين صورت متضرر خواهيد شد. 
را  قضيه  طرفين  به  شما  صداقت  و  حقانيت  زمان 
روشن خواهد كرد. راه پيشرفت باز مي شود و يك 
مانع بزرگ از سر راهتان برداشته مي شود. خود را 

از كمك هاي فكري بزرگان خانواده بي نياز ندانيد.

 متولدين آذر:  يك قهر كرده و يا يك عزيز 
دور شده دوباره نزد شما باز مي گردد. نامه يا خبر 
مهمي به شما مي رسد كه با رسيدن آن تغييراتي در 
تصميم گيري هاي شما به وجود مي آيد. در نيمه دوم 
خواهيد  مواجه  زيادي  هاي  مشغله  با  داليلي  به  هفته 
امور  در  مثبت  جهت  در  تغييراتي  زودي  به  شد. 
يكي  به  شد  خواهيد  موفق  و  آيد  مي  پيش  تان  مالي 
از بدهكاري هاي خود پايان دهيد . در ضمن مشكل 
مالي يكي از نزديكان موجب ناراحتي خيال شما هم 

مي شود.

از  پس  باالخره  هفته  اين  در  دى:  متولدين   
طرف  پذيرش  مورد  شما  خواسته  انتظار  ها  مدت 
مقابل قرار خواهد گرفت. در چنين وضعيتي شايسته 
را  خود  هاي  خواسته  از  بخشي  هم  شما  كه  است 
پشيمان  سرانجامي  است  ممكن  لجاجت  كنيد.  تعديل 
حقوق  و  منطق  كسي  هر  اگر  باشد.  داشته  كننده 
ديگران را در نظر بگيرد و براي لحظاتي خود را جاي 
طرف مقابل بگذارد، آن وقت بخش مهمي از گرفتاري 
ها و مشكالت آدم ها حل خواهد شد. سعي كنيد به 

كارتان نظم و ترتيب بدهيد.

متولدين بهمن: موفقيت هايي در امور شغلي 
از  يكي  به  شد  خواهيد  موفق  و  آوريد  مي  دست  به 
خواسته هاي ديرين خود جامه عمل بپوشانيد. منتظر 
يك اتفاق و يا وضعيت جديدي در امور روزانه تان 
باشيد. يك كار و يا مشكل اداري كه مدت ها شما را 
با خود درگير كرده بود، به پايان مي رسد. يك مسئله 
خانوادگي براي مدتي براي شما ناراحتي خيال پيش 
مي آورد. سعي كنيد اين قضيه را از آنچه كه هست 

براي خود بزرگ تر نكنيد و به آن پر و بال ندهيد.

    متولدين اسفند:   در اين هفته مخصوصأ 
سعي كنيد در مقابل خواسته هاي بزرگان خانواده از 
خود مخالفت و يا مقاومت نشان ندهيد. كار و حرف 
كرد.  خواهد  كالفه  را  شما  حسابي  اطرافيان  از  يكي 
اين   . افتد  مي  شما  گردن  به  اي  تازه  هاي  مسئوليت 
روزها بايد حسابي مواظب دخل و خرج خود باشيد 
تا مشكلي از اين بابت برايتان پيش نيايد. در روزهاي 
پاياني هفته به آرامش خيال مطبوعي دست مي يابيد. 

بهترين روز هفته براي شما جمعه است.
سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 

حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل

Rxa4+         bxa4    Qxa4+         Ra5 
Qc6#  

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

جواب هفته قبل
Qd4+   Qxd4 Nc6      mate or  
Qd4+    Rd7  Qxd7     Qd4+     Qd6 

 آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار اين هفته
نامه يارى مى رساند
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فرشته يك كودك
قاصدك

كودكى كه آماده تولد بود ، نزد خدا رفت و از او پرسيد :«مى گويند فردا شما مرا به 
زمين مى فرستيد؛اما من به اين كوچكى چگونه مى توانم بدون هيچ كمكى براى زندگى 

به آنجا بروم؟»
خداوند پاسخ داد:« از ميان بسيارى از فرشتگان ،من يكى را براى تو در نظر گرفتم او 

در انتظار توست و از تو نگهدارى خواهد كرد.»
اما كودك هنوز مطمئن نبود كه مى خواهد برود يا نه.

اينجا در بهشت من هيچ كارى جز خند يدن و آواز خواندن ندارم واينها براى شادى 
من كافى هستند.

خداوند لبخند زد:« فرشته ات براى تو آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد 
زد. تو عشق او را احساس خواهى كرد و شاد خواهى بود.»

كودك ادامه داد :« من چطور مى توانم بفهمم مردم چه مى گويند وقتى زبان آنها را 
نمى فهمم؟»

خداوند او را نوازش كرد و گفت :« فرشته ى تو زيباترين واژه هايى را كه ممكن است 
بشنوى در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دقت و صبورى به تو ياد خواهد داد كه 

چگونه صحبت كنى.»
كودك با ناراحتى گفت:« وقتى مى خواهم با شما صحبت كنم چه كنم؟»

يت  دستها  ات  فرشته  داد:«  پاسخ  خداوند  و 
را كنار هم مى گذارد و به تو ياد مى دهد كه 

چگونه دعاكنى.»
كودك سرش را برگرداند و پرسيد :« شنيده 
ام كه در زمين انسانهاى بدى هم زندگى مى 

كنند . چه كسى از من محافظت مى كند ؟»
،حتى  كرد  خواهد  محافظت  تو  از  ات  فرشته 

اگر به قيمت جانش تمام شود.
هميشه  من  اما  داد:«  ادامه  نگرانى  با  كودك 
به اين دليل كه ديگر نمى توانم شما را ببينم 

،ناراحت خواهم بود.»
خداوند لبخند زد و گفت :« فرشته ات هميشه 
درباره من با تو صحبت خواهد كرد و به تو 
را بازگشت به من را خواهد آموخت ؛ گرچه 

من همواره در كنار تو خواهم بود.»
در آن هنگام بهشت آرام بود اما صداهايى از 

زمين شنيده مى شد.
كودك مى دانست كه بايد به زودى سفرش 
از  ديگر  سوال  يك  آرامى  به  كند.او  آغاز  را 
خداوند پرسيد:« خدايا! اگر بايد حاال بروم ، 

لطفًا نام فرشته ام را به من بگوييد/»
خداوند شانه او را نوازش كرد و پاسخ داد:« 
مى  راحتى  به   . ندارد  اهميتى  ات  فرشته  نام 

توانى او را مادر صدا كنى.»

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

پروانه دهقانى
هراس

من ازحقيقتى كه چشمانت 
فريادمى زنند مى ترسم

ازتقاطع نگاهمان مى گريزم
چشمانت نگاهم رامى شناسد
وبابرقى تحسين اش مى كند
امابرزبانم خرده مى گيرند

به آنها بگوكه من يك رهگذرم
ايستاده ام تاگره شالم 

راازدستگيره كلبه ات باز كنم 
امانگاهم شيطنت مى كند

هرچندمتانت نصيحتش مى كند 
باوركن جنسش همين است

رنگش مكن
من به سهم خود در سرزمين 

عشق قانعم 
بگذارآرام برگردم

من فقط يك عابرم كه اين 
بارمعنى عبوررا ديرفهميده ام

آموزش پيانو در محل

07768282448

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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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

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

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

جوياى كار
دانشجويى هستم مسلط به 
زبان هاى روسى ، ارمنى، 
آلمانى ، انگليسى ، تركى و 

آذرى 
آشنا به امور سخت افزار 
و نرم افزار كامپيوترى و 

برنامه نويسى

07930597887
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مواد غذایی ماهان

آب انار ۱۰۰٪ طبیعی ماهان
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قاچاق َكَرم
قسمت آخر

رحيم رئيس  نيا 

 

و  درخشان  كارهاى  نيز  و  كيفياتى  چنين  حال  هر 
براى  كه  عاداتى  خوارق  و  معجزات  يا  چشمگير 
پرداختن افسانه او ضرور است، به وى نسبت داده 
خواهد شد. او تنها بايد با انجام دادن كارى مشخص، 
بود،  مى تواند  نيز  جنايت آميز  يا  ناخودآگاه  حتى  كه 
از  را  ناس  عامه  سرى  و  پنهان  خواست هاى  از  يكى 
قيد و بند برهاند. آن چه در مورد او اهميت دارد، اين 
است كه در زمانى كه احساس مذلت و خوارى قومى 
و  آرزو  و  كند  ظهور  است،  رسيده  درجه  نهايت  به 

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

بوده است.
كه  شكست ناپذير  است  قهرمانى  افسانه اى  كرِم   
تزارى  زورگوى  مأموران  و  ژاندارم ها  با  سويى  از 
مذلت  خاك  بر  آن ها  پوزه  ماالندن  با  و  درمى افتد 
انتقام خلق هاى تحت استيالى قفقاز را از استيالگران 
از  را  مظلوم  رعاياى  داد  ديگر  سوى  از  و  مى گيرد 
خان ها  از  كه  را  آن چه  و  مى ستاند  ظالم  ارباب هاى 
و  تنگدستان  بين  مى چاپد،  بازرگانان  و  بيك ها  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.
بركرده  در  داستان  جامه  ماجراهاى  از  روايت هايى   
خان  كرم  عناوين  با  آذربايجان  جمهورى  در  كرم 
سرتيپ، قاچاق كرم و كرم و زالى خان ثبت و ضبط 
عنوان  تحت  روايتى  رستم زاده  رستم  و  گرديده 
كرده  منتشر   1967 سال  در  را  كوراوغلو  نوه هاى 

است.
يعنى  اصلى،  شخصيت  دو  گرد  كرم  قاچاق  داستان   
دو،  اين  مى زند.  دور  آقا  اسرافيل  و  كرم  قاچاق 
از  است،  مندرج  نيز  كرم  خاطرات  در  كه  به طورى 
كودكى با هم دوست بوده اند و اين دوستى سرانجام 
به دشمنى پايدارى بدل شده است. هر دو دشمن به 
صفات دالورى و جوانمردى آراسته هستند و ضمن 
دشمنى عالقه اى نهانى به يكديگر دارند. چنان كه وقتى 
مى رسد،  شاه  ناصرالدين  حضور  به  ايران  در  كرم 
است  فرارى  آقا  اسرافيل  دست  از  كه  مى گويد  او  به 
و اسرافيل آقا در تفليس، به شاه كه گفته بود  «حقا 
متهورى  و  دالور  آدم  تو  مى گفت،  راست  كرم  كه 

پناه  ما  به  و  شده  فرارى  دستت  از  كرم  كه  هستى 
دالورتر  كرم  مى دهد: «پادشاها،  پاسخ  است»  آورده 
و متهورتر از من است. درست است كه او از دست 
من فرارى شده، اما علت فرار او يك چيز ديگر است. 
حقيقت اين است كه پشت گرمى من به پادشاه روس 
است، در حالى كه كرم از دست پادشاه روس فرار 
استدعا  است.  شده  پناهنده  اعليحضرت  به  و  كرده 
مرد  كرم  نگهداريد.  خود  پناه  در  را  او  كه  مى كنم 

بى مانندى است.»
زال  شدن  كشته  داستان  خان،  زالى  و  كرم  داستان   
مرندى  خان  زال  است.  كرم  قاچاق  دست  به  خان 
سوران  قره  سر  شاه  ناصرالدين  سلطنت  اواسط  در 
كه  وى  است.  بوده  قفقاز  به  خوى  و  تبريز  راه هاى 
از خوانين يكان بوده، ضمن به جاى آوردن وظايف 
مخالفان  تعقيب  چون  ديگرى  كارهاى  سورانى  قره 
حكومت و سركوب شورش ها را نيز در منطقه نفوذ 
خود به عهده داشته است. پس از كشته شدن زال خان 
مقام او به پسرش رضاقلى خان سرتيپ يكانى واگذار 
به  خان  زال  شدن  كشته  داستان  است.(53)  گرديده 
دست كرم را عاشيقى به نام قول ولى به نظم كشيده 
است. از بگومگوى منظوم اين داستان چنين برمى آيد 
ايران  به  شده  خسته  گريز  و  جنگ  از  ديگر  كرم  كه 
كربال  به  ناشناس  به طور  كه  دارد  آن  قصد  و  آمده 
برود. اما زالى (زال) خان سر راهش سبز مى شود و 
اجازه نمى دهد كه راه خود را بى جنگ و گريز بگيرد 
را  او  نابودى  و  كرم  كردن  گرفتار  قصد  او  برود.  و 
دارد و بدين ترتيب راه ديگرى جز جنگ و خونريزى 
پيش پاى او نمى گذارد. براى نمونه بندهايى از آن بگو 

مگو در اين جا نقل مى گردد:
 كرم:

  من كى گلديم بودنيايا / من كه به اين دنيا آمدم
 عالمى سالديم آه وايا / دنيا را به آه و واى انداختم

 سفريم وار كرباليا / راهى كربال هستم
 اينجيتمه منى زالى خان / آزارم مده، زالى خان

 زالى خان:
عارى  را  نامرد  /دالور  اولماز  عار  ايگيدده  نامرد 

نباشد
باروبرى  را  اولماز/سپيدار  بار  سؤيودده  قوواق 

نباشد
بولباس دا زوار اولماز/ در اين لباس زوار نباشد
 سويله ييرسن ياالن، كرم /دروغ مى گويى كرم

 كرم:
 كرمم دؤندوم اصالنا /كرمم تبديل شده ام به اصالن

آل  به  رسيده  آوازه ام  عثمانا/  آل  چيخيب  صدام   
عثمان

 گلديم سيغينام ايرانا / آمده ام پناهنده شوم به ايران
 اينجيتمه منى زالى خان...  / آزارم مده زالى خان...

 بگو مگو به همين قرار پيش مى رود و تمام راه هاى 
مشاجره،  و  مى شود  بسته  كرم  روى  به  آشتى 
قتل  به  آمده،  نيز  كرم  خاطرات  در  كه  قرارى  به 
سرقره سوران منجر مى شود. آخرين بند بگومگو نام 

عاشيق سراينده آن را دارد:
 قول ولى دئير داستانى/ قول ولى گويد داستان را

گؤرمز سن تك ايگيد جانى/ نبيند جان دالورى چون 
تو را

ئولد و رو بسن زالى خانى / كشته اى زالى خان را
سرخ  خون  به  دست هايت   / كرم  قان  قيزيل  اللرين 

آغشته كرم(54)
دست  به  خان  زال  شدن  كشته  داستان  از  روايتى    
كرم در زبان عاشيق هاى اين سوى ارس نيز جريان 
داشته است. بندى از آن سال ها پيش از زبان عاشيق 

اصالن خويى نقل گرديده است:
 كرم خان اوردان كئچدى 
كرم خان از آن جا گذشت

صوفيان دا قفه ده دوشدى/ در صوفيان به قهوه خانه 
رفت

 چكدى قمه سينى بيشدى / قمه اش را كشيد و دريد
كرم. كشت  را  خان  كرم/زال  خانى  زال  اؤلدوردو   

(55)
فرمان  شنيده  به  نه  و  صوفيان  در  نه  خان  زال  اما   
اسمعيل  نوشته  به  بلكه  قراملك،  در  عيوضلى 
در  واقع   - تبريز«  ديزج  الكه  »محله  در  اميرخيزى 
منتهى اليه شمال غربى تبريز و قرار گرفته بين آجى 
 - ملك  قره  و  آباد  جمشيد  آباد،  حكم  باغات  چاى، 
كشته شده است.(56) در خاطرات كرم نام محل قتل 

زال خان قلعه نو نوشته شده است.

 اينك خاطرات احيانًا خود نوشته كرم پيش روست. 
ادعا  آن  مقدمه  در  كه  چنان  اگر  حتى  خاطرات  اين 
مطالب  مقايسه  نباشد،  هم  كرم  خود  قلم  به  شده، 
مندرج در آن با آگاهى هاى موجود پراكنده درباره او 
داللت دارد بر اينكه منبع نگارش آن به احتمال قوى 
نتيجه اى  اين  باشد؛  نمى تواند  كرم  شخص  جز  كسى 
است كه نويسنده اين سطور به آن رسيده و بر اين 
باور است كه خوانندگان آن نيز در اين مورد كم و 

بيش با او موافقت خواهند كرد.
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No Statuettes Awarded 
At Hedayat Contest

Sixth round of Sadeq Hedayat Short Story Writing Competition 
ended in a ceremony on Sunday after announcing the winners of 
the event.
According to ISNA, the top awards of the event were presented to 
Shiva Ramzani, Faezeh Farhumand-Tehrani and Emilia Nazari for 
their stories ’Damned’, ’Empty Cups’ and ’Mr. Caesar Story Is Sad’ 
respectively.
The late author’s nephew, Jahangir Hedayat, who is secretary of 
Hedayat Literary Award, said at the ceremony that this year, panel 
of jury selected three stories as the best and all of them were at the 
same level. Therefore, Sadeq Hedayat statuette was not awarded to 
any of them and all three received plaques of honor.
He also said that if Hedayat were alive today, he would have turned 
105 but would have faced further problems. His books are banned 
and his house, which could have been made a museum, is still oc-
cupied by the hospital while his personal belongings are crumbling 
in Reza Abbasi Museum.
Hedayat is still a shining star in Persian literature and his master-
piece ’Blind Owl’ is unique.
Addressing the same gathering, Sirous Ebrahimzadeh, an actor, said 
that Hedayat’s works have the potentials for being dramatized.
His works have the capacity for literary adaptation for three rea-
sons. First is the paradox evident in his books while the second is 
characterization and use of Iranian characters. The other is the dia-
logues Hedayat has included in his works.
However, although many research works were conducted on his 
works, those involved in theater and dramatic arts have paid little 
attention to his works, he regretted.

’Iranian Carpet’ on Screen
A collection of documentary films under the title of ’Iranian Carpet’ is cur-
rently on screen at Farhang Cinema.
According to ISNA, the collection, which was produced by 15 Iranian film-
makers, last year on the order of Iran’s National Carpet Center, went on 
screen without prior notification.
Episodes in the collection include ’A Handicraft Gift to Friend’ by Majid 
Majidi, ’Talking Rug’ by Bahram Beizaei, ’Tree of Life’ by Abbas Kiar-
ostami, ’Angel and Carpet’ by Dariush Mehrjoui, ’No Response to Paging’ 
by Rakhshan Bani-Etemad, ’Carpet, Turkmen Horse’ by Khosrow Sinaei, 
’Memory, Memory. . .’ by Reza Mirkarimi and ’Tribesmen Carpet’ by Beh-
rouz Afkhami, ’Little Prince’ by Noureddin Zarrin-Kelk, ’Carpet and Life’ 
by Bahman Farman-Ara, ’Not for Sale’ by Seifollah Dad, ’Order of Aqa 
Seyyed Reza’ by Mojtaba Raei, ’Trouble Shooter’ by Jafar Panahi, ’Earth’s 
Carpet’ by Kamal Tabrizi and ’Copy Conforms to Original’ by Mohammad 
Reza Honarmand. The film was produced by Reza Mirkarimi on the order of Iran’s National Carpet Center.
The film was screened at the 25th Fajr International Film Festival last year.

UNESCO Will Help Save Rare Dialects
Research Center for Language and Dialect of Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization and Tehran University’s 
Oriental Studies Center signed a memorandum of understanding 
in line with UNESCO’s programs to save endangered vernaculars.
Head of Research Center for Language and Dialect Abolqasem 
Esmaeilpour told CHN that the deal will enable the university’s 
students to travel to different parts of the country with assistance 
from the institute to conduct research on dialects which are at risk 
of extinction.
In addition, the entity will grant Iranian students scholarship to 
study dialectology course in London University, he said.
Research Center for Language and Dialect has launched it coop-
eration with the university upon the proposal of UN cultural body, 
Esmaeilpour noted.

Clemente Deal Off

Iran on Tuesday announced that Spanish trainer Javier Clemente rejected 
an offer to coach the national football team after a row over his insistence 
on living at home in Spain rather than in the Islamic Republic.
The announcement ends a week-long, often contradictory, saga over 
whether Clemente would agree to the terms and means one of Asia’s 
heavyweight teams is still without a coach with the 2010 World Cup quali-
fiers underway, AFP wrote.
Ali Kafashian, the head of Iran’s football federation, said Clemente had 
refused to sign an addendum to his contract committing him to only leav-
ing Iran twice a year.
“Clemente said in a letter to the Iranian embassy in Spain that he is not 
ready to have a new addition to his contract as Iranian national team 
coach,“ Kafashian told the ISNA news agency. “We are going to study 
other options for the coach,“ he added.
Iran’s sports press had bitterly mocked Clemente for his insistence on do-
ing much of his work by watching videos at his luxury villa in northern 
Spain and officials also said they did not want a coach who ’just flies in-
and-out’. Kafashian said Clemente could still change his mind but hinted 
the chances were higher of hiring an Iranian coach after the unhappy ex-
perience of selecting a foreign trainer.
“There are five or six domestic choices and two or three foreign ones. 
In the next two to three days we will officially announce the coach,“ he 
added. Despite boasting stars like Bolton Wanderers midfielder Andranik 
Teymourian and Eintracht Frankfurt winger Mehdi Mahdavikia, the na-
tional side has underperformed after exiting the 2006 World Cup in the 
first round.
The National Team suffered a major embarrassment earlier this month 
when it could only draw with minnows Syria in its first World Cup quali-
fier, a performance that reflected the effects of the absence of a coach. 
Clemente coached the Spanish national side in two World Cups but was 
available for the Iran job after Serbia sacked him for failing to lead the team 
to the Euro 2008 finals.

Dutch
Company in 
Sparrows Deal
  

Fortissimo Films, the Netherlands-based film produc-

tion and distribution company, has clinched global 
rights to Majid Majidi’s ’The Song of Sparrows’, which 
earned Reza Naji the Silver Bear for best actor at the 
58th Berlin International Film festival, known as Ber-
linale.
Prior to its win at the Berlinale, the film also took the 
best director, editing, original score and makeup prizes 
at the recently concluded 26th Fajr International Film 
Festival, reported MNA quoting ScreenDaily.com.
’The Song of the Sparrows’ is the story of Karim, who 
enjoys his work as chief ostrich wrangler at a rural 
ranch in Shahriar, west of Tehran. He is a loving hus-
band and father of three who is fired from his job when 
one of the birds runs off into the hills.
Karim commutes to the city and his efforts to help his 
family lead to succession of problems.
“We were utterly charmed by this humorous and hu-
manistic film. It is an audience-pleaser that leaves 
everyone with a smile afterwards,“ Fortissimo Films’ 
acquisition consultant Ellis Driessen said.
Majidi, who has ’The Color of God’, ’Baran’, ’Father’ 
and ’The Willow Tree ’ to his credit, is the first Iranian 
Oscar nominated director for ’Children of Heaven’.
Fortissimo Films is a multi-national film production, 
sales and distribution company. The company has 
been behind such East Asian films as Wong Kar-wai’s 
’In the Mood for Love’.
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Foreign Photos on Display
Works by foreign photographers maintained in Tehran Museum of Contemporary Arts went on display on the sidelines of the ongoing exhibition titled 
’Inner Eye’ which features works by Italian photographer Ricardo Zipoli.
Secretary of the exhibit, Seifollah Samadian further told Fars news agency that the event is the first of its kind 
to be held in the museum since it was set up 30 years ago.
The entity has so far purchased a total of 1,200 photos by noted foreign photographers which have not yet 
been put on public display, he said.
Unfortunately, the photos in the foreign section did not have pictorial specification cards and researchers 
were unable to use them, he said, adding, “However we have drawn up a list of works and compiled infor-
mation about them as well as their creators in a short period in cooperation with the museum’s curator, 
Habibollah Sadeqi.“
Samadian further said that a book featuring foreign photos at the museum was unveiled.
Describing this as an important event in the field of photography, he pointed out that the book will be pub-
lished in large number and made available to enthusiasts by April 19.
He also said that ’Inner Eye’ includes six sections, each commemorating a photographer.
The section ’A Guest’ honors Zipoli by featuring his works while the section ’A City’ deals with Bam by dis-
playing photos by Mohammad Reza Javadi, a photographer specializing in architecture.
The third section titled ’A Forerunner’ is devoted to Nicol Fereidani, a nature photographer who died re-
cently.
The section ’A View’ features photos by Majid Kouhrang Dashti, who takes a new look at the world and ’A 
History’ section has on display artworks by 200 Iranian photographers.
The last section ’A Collection’ showcases 40 photos by foreign artists, Samadian concluded.
Meanwhile, Sadeghi, who is also director of Culture and Islamic Guidance Ministry’s Office for Visual Arts, said that selected works at ’Inner Eye’ exhibit 
will be shown across Iran and different countries including Italy, Germany, Spain and Mexico.
The exhibition opens today (Tuesday) and will continue until April 20.

Alavi’s German 
Thesis In Persian
Persian version of the thesis of Bozorg Alavi, 
noted Iranian 
writer and nov-
elist, translated 
by Saeed Firou-
zabadi has been 
published by 
Jami Publishing 
House.
According to 
ISNA, the book 
’Contemporary 
Persian Lit-
erature’ features 
materials he taught in a German university. 
It deals with various literary currents in Iran 
from the Constitutional era (1906) until 
forty years later.
One of the issues discussed in the book is the 
establishment of Quatrains comprising the 
works of four leading contemporary writers, 
Sadeq Hedayat, Abdolhossein Noushin, Bo-
zorg Alavi and Mojtaba Minavi.
Another chapter of the book reviews novel 
writing in Iran and its historical back-
grounds.
According to Firouzabadi, the book has been 
waiting for publishing permit which was is-
sued recently.
Bozorg Alavi (1904-1997) was an influential 
Iranian writer, novelist, and political intel-
lectual.
A number of his books has been reprinted 
while his finest novel ’Her Eyes’ was reprint-
ed eight times.
His major works include ’Suitcase’, ’Scrap Pa-
pers of Prison’, ’Fifty Three Persons’ and ’Let-
ters’. He also translated ’Iran’s National Epic’ 
by Theodor Noldeke.
Alavi was born in Tehran and died in Berlin.

‘Red Snake’, key to 
Iran’s past 
Archeologists excavating Iran’s Great Wall of Gorgan have found strong evi-
dence indicating the country’s ancient grandeur and power. 

The frontier wall located in northern Iran in-
cludes over 30 military forts, an aqueduct, and 
a number of water channels. 
Modern techniques and satellite images show 
that the forts used to be densely occupied with 
military style barrack blocks. 
The study conducted by a team of archeologists 
from Iran and the Universities of Edinburgh and 
Durham shows some 30,000 soldiers could have 
been dispatched from the wall at a time. 
The wall, also known as the ‘Red Snake’ was 
built during the Sassanid era more than 1000 
years before the construction of the Great Wall 
of China. 
“At the time, when the Roman Empire was collapsing, the Persians seem to match, or more than match, 
their late Roman rivals in army strength, organizational skills, engineering and water management,” said 
Eberhard Sauer from Edinburgh University. 

Iran’s Kamkars to perform in Europe
The prominent Iranian ‘Kamkars’ music ensemble is 
scheduled to hold a series of traditional music concerts in 
major European cities. 
The Kamkars will perform newly composed and most 
popular works in both Persian and Kurdish languages. 
The ensemble’s first stops will be Madrid and Barcelona, 
from where they will leave for Germany to perform in 
Munich, Frankfurt and Düsseldorf. 
The Kurdish Kamkar family is among the most famous 
Iranian musicians who present amiable Kurdish melodies 
and traditional Persian music.
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