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نبرد براى پيروزى
اسحاقيان  طناز  كه  است  موضوعى  جنسيت  تغيير 
«مثل  نام  به  خود  مستند  در  ايرانى  يهودى  كارگردان 
ديگران باش» به آن مى پردازد. اين فيلم در جشنواره 
را  زيادى  وتوجه  آمد.  در  نمايش  به   دانس  سان  فيلم 
هم  به  خود جلب كرد. باالخره اين  فيلم را بى بى سى 
2  گرفت و در  هفته جارى در بهترين  ساعت  خويش  
آن را  پخش كرد. اين كه  چرا و  چطور اين فيلم  و اين  
موضوع براى بى بى سى  و شايد باقى جهان  و چه  
بسا  خود ايرانيان  دلچسپ بوده  است .بماناد. اما اين  
موضوع  به خودى خود  نير  از  موظوعاتى هست  كه  
طرح  آن  تابوى طرح بسيارى مسابل  را  در  ايران 
مى  شكند. خانم  طنار اسحاقيان  قبال  فيلمى در باره  
خانواده  يهودى  خود و سخت  گيرى آن ها در قبال  

ازدواج و  عاشقى  خويش ساخته  است .......
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سرآغاز

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

و داراى چه اصالتى مى باشيم.

سايه هشتاد ساله شد 
يادها انبوه شد 

 در سر پر سرگذشت
جز طنين خسته افسوس نيست

رفته ها را بازگشت
همين هفته” هوشنگ ابتهاج ”   (ه. الف. سايه) هشتاد ساله مي شود. 
شهريار گفته است ”از همان روز كه لسان الغيب از دنيا رفت، هر كس 
در زبان فارسي شاعري َكرد به اين اميد بود كه به حافظ نزديك شود. 
هزاران تن بخت آزمودند اما من شهادت مي دهم كه هيچ كس به اندازه 

آقاي سايه به لسان الغيب نزديك نشد.“ 
حافظ  و  سعدي  همپاي  امروز،  شاعران  ساير  از  بيش  ابتهاج  اشعار 
در آوازهاي دستگاهي خوانده شده است. همراهي سايه با جريانهاي 
ادبيات  بستر  در  همواره  او  شعر  تا  شد  موجب  سياسي  و  اجتماعي 

امروز جاري باشد.  
همه  و  ايشان  به  را  يگانه  شاعر  اين  تولد  سالروز  هشتادمين  نيز  ما 

عالقه مندان شعرش تبريك مي گوييم. 
شعر زيباي ارغوان سروده ابتهاج را بخوانيد :

ارغوان
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من 

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابي ست هوا؟

يا گرفته است هنوز ؟
من در اين گوشه كه از دنيا بيرون است 

 آفتابي به سرم نيست 
 از بهاران خبرم نيست 

آنچه مي بينم ديوار است 
آه اين سخت سياه 

آن چنان نزديك است 
 كه چو بر مي كشم از سينه نفس

نفسم را بر مي گرداند
ره چنان بسته كه پرواز نگه 
در همين يك قدمي مي ماند 
 كورسويي ز چراغي رنجور

قصه پرداز شب ظلماني ست 
نفسم مي گيرد 

 كه هوا هم اينجا زنداني ست 
 هر چه با من اينجاست 

 رنگ رخ باخته است 
آفتابي هرگز

گوشه چشمي هم
بر فراموشي اين دخمه نينداخته است

اندر اين گوشه خاموش فراموش شده 
كز دم سردش هر شمعي خاموش شده 

باد رنگيني در خاطرمن 
گريه مي انگيزد 

ارغوانم آنجاست 
 ارغوانم تنهاست 

ارغوانم دارد مي گريد 
چون دل من كه چنين خون  آلود 

هر دم از ديده فرو مي ريزد 
ارغوان 

 اين چه راز ي است كه هر بار بهار 
با عزاي دل ما مي ايد ؟

 كه زمين هر سال از خون پرستوها رنگين است
 وين چنين بر جگر سوختگان 

 داغ بر داغ مي افزايد ؟
ارغوان پنجه خونين زمين 

دامن صبح بگير 
 وز سواران خرامنده خورشيد بپرس

كي بر اين درد غم مي گذرند ؟
 ارغوان خوشه خون
 بامدادان كه كبوترها

 بر لب پنجره باز سحر غلغله مي آغازند
جان گل رنگ مرا 
بر سر دست بگير 

 به تماشاگه پرواز ببر 
آه بشتاب كه هم پروازان 

نگران غم هم پروازند
ارغوان بيرق گلگون بهار 

تو برافراشته باش
شعر خونبار مني

ياد رنگين رفيقانم را 
 بر زبان داشته باش

 تو بخوان نغمه ناخوانده من 
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

سرمقاله
بدون ترديد همگان مى دانند  كه در دنياى كنونى با توجه به گسترش روز افزون دانش و اطالعات 
در زمينه هاى مختلف از يك سو و هجوم سيل آساى فن آوريهاى مدرن و ابزارهاى جديد ارتباطى 
همانند اينترنت و ماهواره از سوى ديگر، جاى بسى تامل و درنگ را ربوده است و همگان در اين 
عرصه با شتاب و سرعت برق آسايى در حركت و از همه مهمتر به نوعى در رقابت اند؛ اما نكته 
اى كه در اين بين تا حدودى ذهن را مشغول مى سازد، نوع و نحوه رقابت اين رسانه ها در جامعه 
آشفته خارج از كشور است. به عنوان مثال زمينه سازى براى شكل گيرى و سمت و سوق دادن 
اذهان عمومى به مسائل حاشيه اى خاص در جهت تخريب رقبا، يا عدم اشراف علمى و تخصصى 
در حوضه حرفه اى باعث مى شود كه نحوه رقابت در مسير نا مطلوبى چون نيازهاى مادى و 

منافع شخصى يا گروهى قرار بگيرد. 
و  نويسندگان  كمبود  دارد،  مى  مشغول  خود  به  را  ها  رسانه  اين  اغلب  ميان  اين  در  كه  اى  نكته 
خبرنگاران اهل فن مى باشد كه عالوه بر اشراف علمى و عملى بر حرفه خويش، بايد از درايت 
كافى نيز برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه خود را به درستى انجام دهند. حال آنكه مى توان با به 
كار گيرى جوانان با استعداد و تربيت افراد متخصص و صاحب نظر، خأل كمى و كيفى رسانه را 
پر نموده و شاهد عرصه رقابت سالم و منطقى بين رسانه ها بود. در غير اين صورت بعد از مدتى 
از اين رسانه ها جز يك حركت كليشه اى و تكرار مالل آور چيزى باقى نخواهد ماند و در نهايت 
اين رسانه به جاى اجراى تعهدات حرفه اى و رسالت رسانه اى خود، تبديل به ابزارى براى تبليغ  
شادى،  آزادى،  دموكراسى،  همانند  است  ارزشى  سالم  رقابت  اما  شد؛  خواهد  سياسى  يا  تجارى 
اطمينان و رضايت خاطر كه اعتماد متقابل را براى انسان به همراه مى آورد و باعث رشد شخصيت 
و  متخصص  افراد  بخردانه،  نا  فرمانروايى  به  دادن  پايان  با  آنكه  بر  مضاف  گردد  مى  اجتماعى 

دلسوز را مجال فعاليت مى دهد.
عباس نجفى
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تهران   پايتخت 
تغيير جنسيت

رضا ارميا

در  سال  يك  در  كه  جنسيت  تغيير  براى  جراحى  عملهاى  تعداد 
ايران انجام مى شود از كل عملهايى كه در ده سال در فرانسه 
انجام شده بيشتر است. تغيير جنسيت موضوعى است كه طناز 
نام «مثل  به  خود  مستند  در  ايرانى  يهودى  كارگردان  اسحاقيان 
ديگران باش» به آن مى پردازد. اين فيلم در جشنواره فيلم سان 
دانس به  نمايش در امد. وتوجه زيادى را هم  به  خود جلب كرد. 
باالخره اين  فيلم را بى بى سى 2  گرفت و در  هفته  گذشته در 
بهترين  ساعت  خويش  آن را  پخش كرد. اين كه  چرا و  چطور 
اين فيلم  و ايم  موضوع براى بى بى سى  و شايد باقى جهان  
اين   اما  .بماناد.  است  بوده   دلچسپ  ايرانيان   خود  بسا   چه   و 
موضوع  به خودى خود  نير  از  موظوعاتيست  كه  طرخ  آن  
تابوى طرخ بسيارى مسابل  را  در  ايران مى  شكند. خانم  طنار 
اسحاقيان  قبال  فيلمى در باره  خانواده  يهودى  خود و سخت  
گيرى آن ها در قبال  ازدواج و  عاشقى  خويش ساخته  است  كه  
آن  نيز در جشنواره هاى  مختلف سينمايى  به  نمايش در آمد 
و خويش را به  عنوان  يك  سينما گر  مستقل و هياهو  بر انگيز 
معرفى  كرد. اما  فيلم تازه  طناز نيز در  جشنواره هاى  مختلف 
جا باز كرد و از جمله در  بخش جوان جشنواره  برلين  به عنوان  
محصول مشترك  امريكا كانادا و ايران  حضور داشت. و  اتفاقا 
جايزه ويزه هييت داوران  در  ان بخش را  نيز از  آن خود كرد.  
  Sundance 
SCREENDAILY HOME > US/AMERICAS > Story 

Dir: Tannaz Eshaghian. USA, 
Canada, Iran, 2008. 74mins other 
hand, the most 
Production companies: Forties B 
LLC,
Necessary Illusions Productions: 
ITVS International 
Producers: Tanaz Eshaghianو 
Christoph Jorg 
Co-Producers: Alexandra Kerryو Andrew Orrو Paul Ro-
zenbergو Peter Wintonickو Ilan Ziv 
Screenplay: Tanaz Eshaghian 
Editing: Jay Freund 
Cinematography: Amir Hosseini 

عالوه  بر فيلم خانم اسحافيان قبال  نيز فيلم ديگرى درباره  تغيير 
جنسيت در ايران در بلويزيون هلند  پخش شده بود و  جز آن 
اند  پرداخته  ان   به   گذشته   هاى  سال  طى   در  مختلفى  جرايد 
نام   با  است  بود  اعتماد  روزنامه   ان   از  گزارش  ترين   .مفصل 
مردانى كه  مرد نيستند. اما  مساله  تنها مردانى نيستند كه دچار 
مشكلند. بلكه مشكل  عمده  از  آن  زنانى است كه در حقيقت زن  
نيستند. و قبل و بعد از عمل  با  چالش هاى  بزرگى در جامعه 
مواجهند. جرايد خارجى نيز  اين  موضوع  برايشان  جالب  بوده  
است . از ان  جمله  در جد مقدورات  ما توان  گذرى بر  مطالب  

روزنامه هاى گاردين اينديپندينت و  نيو يورك  تايمز داشت.

روزنامه گاردين چاپ لندن در مطلبى تحت عنوان ”فتوايى براى 
آزادى“ انتشار داده كه مربوط به عمل جراحى تغيير جنسيت در 

ايران است.
براى  معموال  فتوا  گويد   مى  مقاله،  اين  نويسنده  تيت،  رابرت 
اتفاقات مهم و غير عادى صادر مى شود، مانند صدور فتواى قتل 
سلمان رشدى توسط آيت اهللا خمينى پس از نوشتن كتاب آيات 

شيطانى كه در ايران كفرآميز تلقى شده بود.
رابرت تيت مى نويسد كه براى مريم خاتون ملك آرا نيز كار فوق 
شخصا  بتواند  مدارك  و  شواهد  ارائه  با  كه  بود  مشكلى  العاده 
آيت اهللا خمينى را متقاعد كند كه او زنى است كه دركالبد يك مرد 

گرفتار شده است.

مريم ملك آرا درباره ديدارش با آيت اهللا خمينى در 22 سال قبل 
خمينى  اهللا  آيت  ديدن  و  محيط  گويد: ”جو  مى  مقاله  نويسنده  به 
سبب شده بود كه احساس كنم در بهشت به سرمى برم و نورى 

در انتهاى جاده مى ديدم.“
رابرت تيت مى نويسد فتواى آيت اهللا خمينى كه در آن در صورت 
تحقق شرايطى، عمل جراحى براى تغييرجنسيت مجاز دانسته مى 
شد تاثير پايدارى بجا گذاشت زيرا اكنون ايران به صورت كشور 

پيشگام درعمل جراحى براى تغيير جنسيت درآمده است.
كشورهاى  از  بسيارى  برخالف  كه  خوانيم  مى  مقاله  درادامه 
كه  هركسى  براى  جنسيت،  تغيير  عمل  ايران  در  ديگر،  مسلمان 
بتواند متخصصان را متقاعد كند كه خصوصيات روانى الزم را 
دارد و از عهده پرداخت هزينه اى معادل 4000 دالر د نيز برآيد، 

قانونى است.

زنانى  نتيجه  در  گاردين،  مندرجات  اساس  بر 
اند  كرده  تحمل  را  آورى  رنج  كودكى  دوره  كه 
كالبد  در  پسرى  را  خود  كه  جوانى  دختران  و 
يك زن مى بينند و البته درموارد نادرى، مردان 
جوانى كه مانند يك دختر جوان، بلوغ را تجربه 

كرده اند، مى توانند تغيير جنسيت دهند.
صورت  به  ايران  كه  نويسد  مى  تيت  رابرت 
و  شرقى  اروپاى  اتباع  جذب  براى  مغناطيسى 
كشورهاى عرب كه قصد تغيير جنسيت را دارند 

درآمده است.
گاردين از دكتر بهرام ميرجاللى به عنوان پزشكى نام مى برد كه 
متخصص در انجام اين گونه عمل هاى جراحى است. در كلينيك 
خود  جنسيت  مورد  در  كه  شوند  مى  ديده  زيادى  بيماران  وى 
دچار سردرگمى هستند. برخى از آنان مى گويند كه چندين بار 
توانند  نمى  هايشان  خانواده  چون  اند  زده  خودكشى  به  دست 

موقعيت دشوار آنان را درك كنند.
دكتر ميرجاللى كه در پاريس تحصيل كرده است و 66 سال دارد 
به نويسنده گاردين مى گويد كه در طى 12 سال گذشته 320 عمل 
جراحى تغيير جنسيت انجام داده است. حدود 250 نفر در روند 
طى  كه  دارند  شركت  مريض،  براى  عمل  اين  دردناك  و  پيچيده 
آن، از طريق پيوند پوست روده براى مردى كه به يك زن تغيير 

جنسيت داده دستگاه تناسلى درست مى كنند.
رابرت تيت به نقل از دكتر ميرجاللى خاطر نشان مى سازد كه 
اگر او در كشورهاى اروپايى كار مى كرد در همين مدت كمتر از 

40 مورد از اين نوع عمل جراحى انجام داده بود.
وى در توضيح اين تفاوت در تعداد، ياد آور مى شود كه در ايران 
همجنسگرايى بر اساس قرآن جرم است و مجازات مرتكبين اين 
جرم مرگ است ولى در اروپا و آمريكا اين كار جرم نيست. البته 
افرادى كه تغيير جنسيت داده اند، مانند همجنسگرايان نيستند ولى 
در اروپا آنها آزاد هستند كه هر طور كه مى خواهند لباس بپوشند 
و آرايش كنند بنابراين فشار اجتماعى براى تغيير جنسيت دادن 
فشار  ايران  مانند  اسالمى  كشورهاى  در  ولى  ندارد،  وجود  آنها 

روانى، به اين كه آنها به فكر عمل جراحى بيفتند كمك مى كند.
در ادامه مقاله گاردين آمده است كه درسال 1975 مريم ملك آرا 
رشته  يك  از  نامه  اولين  در  بود،  فريدون  نامش  موقع  درآن  كه 
زندگى  تبعيد  در  موقع  آن  در  كه  خمينى  اهللا  آيت  به  هايش  نامه 
مى كرد، نوشت كه همواره احساس مى كند كه يك زن است و 
مادرش به او گفته است كه حتى هنگامى كه وى بيشتر از 2 سال 
نداشت در مقابل آينه درست مانند زنى كه آرايش مى كند گچ به 

صورت خود مى ماليد.

آيت اهللا خمينى در پاسخ نوشته بود كه او بايد وظايف اسالمى 
به عنوان يك زن را رعايت كند. اما پس از انقالب اسالمى مريم 
ملك آرا كه كارمند تلويزيون ايران بود كار خود را از دست داد. 
به او با جبر هورمون مردانه تزريق كرده و درآسايشگاه روانى 

بسترى اش كردند.
مريم به دليل آشنايى با روحانيون با نفوذ توانست از آسايشگاه 
مرخص شود. او در ادامه مبارزه خود با چند شخصيت سرشناس 
از جمله اكبر هاشمى رفسنجانى مالقات كرد و همه به او توصيه 

كردند كه مجددا براى آيت اهللا خمينى نامه بنويسد.
رابرت تيت مى نويسد مريم ملك آرا كه مى خواست تاييد مذهبى 
براى عمل جراحى تغيير جنسيت داشته باشد، يك روز با پوشيدن 
هاى  دشوارى  از  پس  توانست  دست،  به  قرآن  و  مردانه  لباس 

بسيار موفق به مالقات با آيت اهللا خمينى شود.
مورد  پزشكان  از  نفر  سه  مالقات  اين  در  گاردين  نوشته  به 
اعتماد آيت اهللا خمينى نيز حضور داشتند كه توانستند توضيحات 
بيشترى درباره وضعيت مريم ملك ارا به آيت اهللا خمينى بدهند. 
آيت اهللا خمينى نامه اى به او داد كه خطاب به دادستان كل و نيز 
رييس نظام پزشكى بود و در آن اجازه مذهبى براى عمل جراحى 
كه  بود  فتوايى  همان  نامه  اين  شد.  مى  داده  وى  جنسيت  تغيير 

سرنوشت وى و بسيارى ديگر را عوض كرد.

آرا  ملك  مريم  امروز  كه  خوانيم  مى  گاردين  مقاله  پايان  در 
وى  دارند.  را  جنسيت  تغيير  قصد  كه  است  كسانى  سخنگوى 
و  كند  مى  دستگير  را  او  مانند  افرادى  پليس  هنوز  كه  گويد  مى 
اظهار اميدوارى مى كند كه وضعيت براى نسل بعدى كسانى در 

وضعيت او، بهتر شود.
خانم نازيال  فتحى نيز در روزنامه نيويورك  تايمز در ين  باره  
نوشته  است . وى در مقاله  مفصلش تقريبا  همين  استنادات و 
گزارش ها را  روايت  كرده  است  . اما  مفصل ترين  مقاله  را در 
باره  روزنامه  متفاوت  اينديپندينت در ين باره به  چاپ رسانده 
است.مقاله  اينديپندنت  با  اين  عبارت شروع مى  شود كه: حكم 
باورنكردنى مذهبى، تهران را به پايتخت تغيير جنسيت در جهان 
آن  زنان  كه  است  شهرى  تهران  اينكه  عليرغم  است.  كرده  مبدل 
چادر به سر مى كنند و مجازات همجنس گرايى در آن مرگ است، 
اما «كارولين منگز» با افراد شجاعى روبرو مى شود كه در اين 

شهر به شدت محافظه كار، تغيير جنسيت داده اند.
گويد: «از  مى  دارد،  سال  كه 30  دار  بنگاه  نژاد،  كوجوهى  ميالد 
آنجايى كه هر دو دنيا را تجربه كرده ام، با اين مسئله آشنايى 
دارم. من به عنوان يك مرد ايرانى در مقايسه با يك زن، آزادى و 

حق انتخاب بيشترى دارم.»

كند  مى  شل  را  خود  كراوات  حال  همين  در  او 
سينه  تا  كند  مى  باز  را  خود  پيراهن  دگمه  و 
پرمويش را نشان دهد. گرفتن اين ژست مردانه 
با  بازى  و  مدارك،  حاوى  كيف  حمل  اندازه  به 
ريش براى او لذت بخش است. او تا سه سال قبل 
نمى توانست هيچ يك از اين كارها را انجام دهد. 
مسجد  به  اصًال  «قبًال  گويد:  مى  ادامه  در  ميالد 
نمى رفتم. نمى خواستم مجبور شوم چادر سر 
با  باشم،  داشته  دوست  اگر  توانم  مى  حاال  كنم. 
ترك  را  نمازم  هيچوقت  و  بخوانم  نماز  شورت 

نمى كنم.»
ودر ادامه يا شره شواهد و گزارش هاى  تقريبا  مشابهى با ديگر  

چرايد  ياد  شده .با اين عبارت ختم مى شود:
به گفته عده اى از دوجنسيتى ها، موقعيت حقوقى آنها در جامعه 
ايران، صدها همجنس باز ايرانى را بر آن داشته است كه براى 
تغيير جنسيت خود مجوز بگيرند، كه اگر داده شود به آنها امكان 
دهند.  ادامه  خود  روابط  به  دستگيرى  از  ترس  بدون  داد  خواهد 
امين مدعى است، «بهترين روان پزشكان هم نمى توانند تفاوتى 
ميان دوجنسيتيها و همجنس بازان قائل شوند. بنابراين اگر شما 
يك  پيش  عمل،  مجوز  گرفتن  براى  است  كافى  فقط  هستيد،  زن 
دكتر داروساز برويد و به خودتان «تستوسترون» تزريق كنيد. 
بيشتر زنان كمى كوچكى سينه پيدا مى كنند و اينگونه مى توانند 
ميل خود را ارضا كنند. زمانى كه دستگير مى شوند، مجوز براى 

آنها كمك بزرگى است.»
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

تمدن در عصر جديد
آخ كه اين تمدن چه ها به سر ملت نمياره. 100 سال پيش ملت 
با اسب و االغ و دور از حضور قاطر تشريف ميبردن تعطيالت، 
بليط مليط هم الزم نبود. حاال واسه يه ايران رفتن بايد از چند 
ماه پيش رزرو كنى و لوفتانزا بخر و بريتيش اير الينزو چك كن 

و پاسپورتو تمديد كن و اوووه ... نخواستيم بابا. 
كه  نيست  ميزنيم.  ورق  ويكلى  پرشين  همينجا  ميشينيم  عيدم 

حاال بليط ريخته همينجورى ميگن بدو جمع كن ...

شتر ديدى نديدى
در دنياى حرفه اى كسب و كار بعضا اتفاق ميفته كه يكى از يه 
جايى ميره بيرون. بعد ميره پيش رقيب موسسه قبلى ... حتى 
اتفاق ميفته كه ميخواد موسسه قبلى نفهمه ايشون كجا رفته ... 
ميبينه  ميره  يكى  هو  يه  كه  ميفته  اتفاق  هم  وقتا  بعضى  بعدش 
ايشون كجا كار ميكنه ...  اونوقت ايشون هم در مياد كه : عمو 
نرى بگى من اينجا بودم ها ... شتر ديدى چى؟ نديدى ! اونوقت 
اتفاق غير حرفه اى كه ميفته چيه؟  آها ... خوشم مياد ميگيرى 
تعريف  قبلى  موسسه  واسه  مياد  آدم  اون  بعله   ... چيه  به  چى 

ميكنه كه ايشون رو كجا ديده ... بعدش چى؟ 

25 تومانى يا 2 پوندى
از  رو  توده  اقتصادى،  تفكر  مهمه.  خيلى  من،  برادر  اقتصاد!! 

بيگارى نجات ميده. مثال يكى مثل تو پاميشه ميره اونور دنيا، 
ميره دكتر ميشه، مهندس ميشه، به خيال خودش آدم حسابى 
ميشه، شركت ميذاره كار ميكنه، وكالت ميكنه، تجارت ميكنه، آب 
به آسياب استكبار ميريزه، يكى هم به جاى اين كارا، ميشينه 
عقلشو به كار ميندازه. ميره از ايران، سكه بيست و پنج تومنى 
و  ميكر  كافى  و  پاركومتر  تو  ميندازه  پوندى  دو  جاى  مياره، 
خالصه هزار تا سوراخ ديگه. ياد بگير. حال كن. برو يه فكرى 

به حال زندگيت بكن ببين مردم چيكارا ميكنن.

اين ترنس سكشوال ها
قصه اى دارن اين ترنس سكشوال هاى ما. آقا اينا هزار جور 
اسم دارن. بيمارى جنسى. انحراف جنسى. اقليت جنسى. دگر 
باشى جنسى. به طول تاريخ تو اين مملكت عذاب كشيدن. حاال 
كن.  عمل  برو  بيا  گفته  داده  امكانات  دولت  مدت،  اينهمه  بعد 
ننه  اونور  از  هم  االن  منتها  كنه؟  چيكار   ! كه  نداره  اى  چاره 
باباش كوتاه نميان! ميگه چى ؟! برى عمل كنى ؟ تغيير جنسيت؟ 
اونوقت من سرمو چه جورى تو محل باال بگيرم؟ جلو مسجدى 
ها چه جورى در بيام؟ تو هيئت نميگن پسر حاج على اكبر رفته 
خودشو زن كرده؟ ده آخه من از دست تو چيكار كنم ... آبروى 
دوزك  بزك  ها  عين ضعيفه  صبح  به  صبح   ... پسر  بردى  منو 

ميكنى راه ميفتى تو كوچه خيابون ... 
يا حضرت عباس (كمر بند رفت باال ...) آخ خ خ خ خ خ خ خ خ 

از گوشه و كنار

دي وي دي نجات بخش  
 

كارمند  روي  مك  بري   AP:  
اداره آتش نشاني سلتون كانتي 
در جنوب كارولينا هنگام خروج 
مرد  دو  با  رستوران  يك  از 
تصاحب  سر  بر  كه  شد  مواجه 
بودند.  شده  درگير  اسلحه  يك 
حين اين درگيري گلوله هايي از 
اسلحه شليك شد كه يكي از دو 
دوم  گلوله  كرد.  زخمي  را  مرد 
خورد  پنجره  يك  حاشيه  به  نيز 
كه  روي  مك  به  و  كرد  كمانه  و 

ناظر درگيري بود برخورد كرد. اما مك روي حتي متوجه برخورد 
گلوله با خودش نيز نشد زيرا گلوله پس از سوراخ كردن ژاكت مك 
روي به دي وي دي كه در جيب ژاكتش بود برخورد كرد. تنها يك 
كبودي كوچك روي بدن مك روي باقي ماند و در مقابل دي وي 
دي و قابش تكه تكه شد. دو مرد مسلح دستگير شدند. مك روي 
با تحير زياد گفت؛ «چقدر يك نفر مي تواند خوش شانس باشد كه 
گلوله يي درست به دي وي دي كه در جيب دارد برخورد كند و نه 
هيچ جاي ديگر؟،» اين دي وي دي هديه يكي از دوستان مك روي 
بوده و روي آن فيلمي در مورد زندگي آتش نشان ها ضبط شده 

بود.  

 ازدواج رويايي روي خط مرزي  
زوج  صد  از  بيش   
خود  ازدواج  مكزيكي 
را در روز ولنتاين در 
كنار مرز امريكا جشن 
از  بسياري  گرفتند. 
غير  مهاجران  آنها 
كه  بودند  قانوني 
امريكا  در  را  همديگر 
بودند.  كرده  مالقات 

و  شد  برگزار  مكزيكي  عاشقانه  هاي  ترانه  اجراي  با  ازدواج  اين 
يك قاضي كاليفرنيايي همزمان تمام زن و شوهرها را به عقد هم 
درآورد. سن عروس خانم ها در اين جشن عروسي از 16 تا 65 
سال متغير بود . سه چهارم اين زوج ها را افرادي تشكيل مي دادند 
كه در تالش براي ورود به امريكا بودند. آنجليكا پارز 36 ساله دو 
هفته پيش توسط دولت امريكا از اين كشور اخراج شد. او در زمان 
اخراجش با فليكس آشنا شد و ظرف دو هفته تصميم به ازدواج با 
او گرفت. فليكس هم مانند همسرش يك مهاجر غيرقانوني است. او 
داوطلبانه براي برگزاري مراسم ازدواجش در فضاي آزاد به مرز 
مكزيك آمد تا همسرش را به عقد خود دربياورد. او گفت؛ «ما به 
زودي به امريكا باز خواهيم گشت. تمام زندگي ما در امريكا است 
و هر طور شده بار ديگر به خانه مان پاي خواهيم گذاشت.» هزاران 
ساكن امريكاي التين در تالشند خود را از مرز مكزيك به امريكا 
برسانند اما كشيدن ديوار بين تيخوانا و سن ديه گو اين آرزوي 
براي  را  عزمش  امريكا  كه  آنجا  از  است.  كرده  ممكن  غير  را  آنها 
در  كه  افرادي  تعداد  است،  كرده  جزم  غيرقانوني  مهاجران  اخراج 
افراد  اين  از  بسياري  است.  زياد  بسيار  اند  گزيده  سكني  تيخوانا 
تا آخر عمر خود در اين شهر باقي مي مانند. بسياري از مهاجران 
ازدواج  ثبت  بنابراين  ندارند  شناسايي  مدرك  و  كارت  غيرقانوني 
آنها غيرممكن است و تنها مي توانند ازدواج خود را از لحاظ مذهبي 

ثبت كنند.  

تشخيص سن از روي چشم ها  
 

از  سن  تشخيص  براي  جديدي  راه  دانماركي  پژوهشگران   AP:
طريق چك كردن لنز چشم يافته اند كه مي تواند به تشخيص هويت 
با  جديد  كند.تكنيك  بسياري  كمك  قضايي  هاي  پرونده  در  سن  و 
استفاده از راديوكربن پروتئين هاي خاصي به نام كريستالين هاي 
لنز چشم را كه در آستانه تولد ايجاد مي شوند و طي عمر بي تغيير 
باقي مي مانند مي سنجد. به جز اين سنجش تنها دندان ها هستند كه 
چنين قابليتي دارند.پژوهشگران توانسته اند 13 نفر را با اين تكنيك 
با حداكثر اختالف يك و نيم سال تشخيص دهند. به گفته رئيس تيم 
پزشكي قانوني كپنهاگ، نيل لينراپ در پرونده هاي پزشكي قانوني 
مشكل اغلب تعيين هويت اجساد آسيب ديده است و با اين روش 

دست كم مي توان به سادگي و سرعت سن را مشخص كرد. اين 
تكنيك (كربن 14) در دهه 50 همزمان با آزمايش هاي اتمي اتحاد 
جماهير شوروي و اياالت متحده كشف شد.مزيت اين روش نسبت 
به سنجش از روي دندان اين است كه نمونه برداري از روي لنز 
چشم بسيار ساده تر از نمونه برداري از دندان است و عيب آن اين 
است كه لنز چشم به سرعت نابود و فاسد مي شود در حالي كه 

دندان تا سال ها پس از مرگ سالم مي ماند.  

قاچاقچي هاي كهنسال در امريكا  
 

به  جوانا  ماري  محموله  يك  حمل  جرم  به  ساله  مرد 72  يك  AP؛ 
ارزش بيش از يك ميليون دالر دستگير شد. ماجرا از اين قرار بود 
كه يك مامور پليس اين مرد مسن را در حالي مشاهده كرد كه قصد 
داشت دو ساك سنگين را از صندوق عقب ماشينش به وانتي كه 
بيرون يك فروشگاه پارك شده بود، منتقل كند. اين افسر براي كمك 
به مرد به سمت او مي رود و هنگامي كه به شماره وانت پارك شده 
نگاه مي كند درمي يابد آن را در ليست اتومبيل هاي مشكوك پليس 
ديده است. افسر حين حمل ساك هاي سنگين متوجه بوي عجيب 
موادمخدر  تجسس  افسران  و  كند  مي  متوقف  را  مرد  شده،  آنها 
شده  تربيت  هاي  سگ  از  استفاده  از  پس  خواند.  فرامي  را  پليس 
جست وجو ساك ها باز شده و پليس درمي يابد در هر يك از آنها 
دارد  قرار  دالر  ميليون  ارزش 3/1  به  جوانا  ماري  كيلوگرم  يازده 
كه هر يك درصدي متفاوت از كيفيت و خلوص دارد. راننده وانت 
ظاهراً از همه چيز بي خبر بوده و تنها در ازاي 500 دالر پذيرفته 
بسياري  برساند.  مقصد  به  و  گرفته  تحويل  را  ها  ساك  اين  بوده 
از گروه هاي تبهكار با استفاده از فقر افراد كهنسال از آنها براي 
جابه جايي بي خطر و كم دردسر موادمخدر استفاده مي كنند زيرا 

احتمال مشكوك شدن پليس به آنها كمتر است.  

سارق بداقبال
از  يكي  طي  كه  دالر  هزار  دو  مبلغ  گرفتن  پس  براي  مردي   AP:
مراجعه  پليس  اداره  به  بود  شده  توقيف  او  از  پليس  هاي  عمليات 
كرد. او اتومبيل سرقتي را نيز با خود آورد. به گفته پليس در آن 
بي  ساله   36 چمبرز  چارلز  بود  موادمخدر  به  مربوط  كه  پرونده 
گناه تشخيص داده شد و به او گفته شد براي دريافت اموال توقيف 
شده اش به اداره پليس بيايد. پس از دريافت پول و هنگام خروج 
آمده،  آن  با  چمبرز  كه  اتومبيلي  شد  متوجه  پليس  افسران  از  يكي 
سرقت  به  پيش  ساعت  چند  كه  دارد  اتومبيلي  مشابه  مشخصاتي 
رفته. يكي ديگر از افسران به بهانه يي او را دوباره به درون اداره 
كشاند و پس از گرفتن سوئيچ اتومبيل از وي، مشخصات اتومبيل 
را چك كرد. مرد اين بار به جرم سرقت همراه با خشونت اتومبيل 

دستگير شد، هر چند دو هزار دالرش را پس گرفت!

حل معماي بي جواب تاريخ
هاي  گنج  شكارچيان 
پنهان مدعي شده اند 
كه دو تن از طالهاي 
متعلق به نازي ها را 

پيدا كرده اند. 
در  كشف  اين 
گذشته  هفته  اواخر 
روستاي  در 
آلمان  دويچندورف 
صورت گرفت. جست 

و جو هاي انجام شده 
شكارچيان گنج هاي پنهان را به يك حفره در 20 متري زير زمين 

رساند كه پر از فلزات گرانبها بود. 
عهده  به  مهمي  نقش  وجو  جست  اين  در  كه  هاستين  پيتر  هاينز 
داشت، گفت؛ «اين فلزات به طور قطع آهن نبودند. ما ابتدا احتمال 
ها  طال  اين  زياد  احتمال  به  باشند.  نقره  و  طال  بايد  آنها  كه  داديم 
ديگري  پنهان  گنجينه  سوي  به  را  ما  و  بوده  روم  آمبر  به  متعلق 
رهنمون خواهد كرد.»هاينز 53 ساله 10 سال گذشته زندگي خود را 
صرف يافتن گنج هاي پنهان در شهر محل سكونتش كرده است. به 
نظر مي رسد اين گنجينه در جنگ جهاني دوم از روس ها سرقت 
شده باشد. نازي ها در روزهاي پاياني جنگ گنجينه هاي ارزشمند 
زيادي در حفره هايي در معادن، غارها و كوه هاي جمهوري چك 
مدعي  كه  مردمي  از  زيادي  اطالعات  تاكنون  هاينز  كردند.  پنهان 



7 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

29 Feb 2008  -  1386 جمعه 10  اسفند  
سال اول -  شماره سى وچهارم

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390

ناخنك
نحيف  باطن  به  و  قوي  هيكل  به  دوستان  از  يكي  پيش  چندي 
صاحب ناخنك، دچار ناراحتي قلبي شد.البته قبل از اينكه سكته 
ناقص اول را بزند، متوجه اين مشكل شديم، از آنجا كه اين رفيق 
قديمي، هراسي ويژه از دكتر و دوا و اين حرف ها داشت و من 
آن را مي دانستم، به هرجان كندني بود او را راضي كردم تا به 
پزشك متخصص مراجعه كند. قرار شد خودش تنها به دكتري 
حاذق مراجعه كرده و جلو واقعه را قبل از وقوع بگيرد. پس از 
رييس،  چشم  از  دور  يواشكي  نشد،  خبري  او  از  كه  روز  چند 
رؤسا به منزل او زنگ زدم. همسرش گوشي را برداشت، قبل 
و  كردن  ناله  و  آه  به  كرد  شروع  كنم،  سالمتي  چاق  اينكه  از 
به  گفت:  نرفته؟  دكتر  مگر  گفتم:  كرد.  گله  شيردلش  شوهر  از 
دروغ مي گويد رفتم، ولي دكترها هيچ كدام به من وقت ندادند. 
گفتم: شايد بنده خدا راست مي گويد. گفت به حرف آدم ترسوي 
توسري خوري مثل شوهر من نمي شود اعتماد كرد. پيش خودم 

گفتم چقدر شوهرش را تحويل مي گيرد!
دور  دوستان  توسط  ناخنك زن،  من  تا  شد  قرار  نهايت  در 
به  دست  بگيرم.  او  براي  حاذق  دكتر  يك  از  وقتي  نزديكم،  و 
اسامي  گرفتم.  آن  و  اين  از  تلفن  شماره  فقره  چند  و  شدم  كار 
يادداشت  تلفن ها  شماره  كنار  هم  را  (پارتي)  سفارش دهندگان 
كردم. پس از اينكه مرحله اول به خوبي و خوشي تمام شد به 
شماره  هايي كه داشتم زنگ زده و وقت مالقات گرفتم. يقه دوست 
قوي بنيه  اسبقم را خفت كرده و او را كشان كشان به مطب دكتر 
فالن  الدوله رساندم. مطب، خالي از جماعت مريض  احوال بود! 
خوشحال شدم و به دوستم گفتم بيا كه شانس آورديم! رفيق 
شفيقم، پوزخندي زوركي بر لب آورد و دو دستي تقديمم كرد. 
او را روي يكي از صندلي ها نشاندم و به سمت يك از ما بهتران 
كه نمونه اش را در بعضي از فيلم ها ديده بودم رفتم! بله، درست 
حدس زديد، اين از ما بهتران كه مشغول ور رفتن با ناخن هاي 
از برج ميالد بلندترش بود، منشي آقاي دكتر فالن الدوله بود. 
مقابل ميزش رسيدم و سالمي حواله اش كردم. در كمال باوري 

يا ناباوري سالمم به ديوار خورد و به خودم بازگشت!
روي  خواستم  برخورد.  بهم  خيلي  نگرفت،  تحويل  كه  خانم 
پشيمان  مريضم  رفيق  خاطر  به  اما  بكشم،  ناخنك  صورتش 

شدم.
گفتم مرا فالني معرفي  كرده است. اين كبك خرامان با صدايي 
كه به قارقار كالغان مي مانست، گفت: بله ايشان به آقاي دكتر 
زنگ زدند. آقاي دكتر هم لطف كردند و براي شش ماه  ديگر 
خانم  گفتم:  و  كرده  نزديك تر  او  به  را  خود  سر  دادند!  وقت 
قريب  عن  است،  موت  به  رو  الل  زبانم  من  دوست  اين  محترم، 
به  و  كرد  بلند  را  دستش  بزند!  هم  با  را  كامل  و  ناقص  سكته 
ناخن هاي بلندش كه جون مي داد براي ناخنك زدن، نگاهي كرد و 
گفت: اين مشكل شماست! اصرار بي فايده بود. دكتر فالن الدوله 
نوع  از  هم  آن  بودند.  كرده  باز  كالس  كرده اش،  بزك  منشي  و 
«هاي كالسش»! دوباره خفت رفيقم را گرفته و به مطبي ديگر 
برابر  فتوكپي  هم  منشي  اين  بردم.  بود  شده  معرفي  من  به  كه 
دكتر  گفت:  منتها  داد.  را  جواب ها  همان  تقريبًا  بود،  قبلي  اصل، 
سال  اول  ان شاءاهللا  داده اند.  وقت  آينده  سال  براي  فالن السلطنه 
با يك دسته گل تشريف بياوريد تا دكتر مريض شما را معاينه 
كند! با دست اشاره اي به رفيق بي حالم كرده و گفتم: فكر مي كنيد 
اين بنده خدا تا آن موقع بتواند عزرائيل را دست به سركند؟ با 

خونسردي گفت: مرگ براي همه هست. اين رسم دنياست!
سرتان را به درد نياورم، به هر مطبي كه رفتيم، با آنكه خالي 
روي  رد  دست  پرستيژ،  و  كالس  حفظ  براي  بودند،  مريض  از 

سينه ما مي زدند.
بعضي از اين پزشكان حاذق خدا را شكر يك كاسبي راه انداخته 
و از آن راه يك نان بخور و نمير براي خود به دست مي آورند!

ويزيت  پول  چون  نمي گيرند.  تحويل  را  كسي  ديگر  همين  براي 
علت  به  مي آمدم،  بيرون  كه  مطب  آخرين  از  نيست.  چشمگير 
ميلم  برخالف  شدم  مجبور  رفيقم،  پي  در  پي  ناقص  سكته هاي 
فايده  چه  ديدم  رسيدم،  كه  پله ها  پايين  بگيرم.  كول  روي  را  او 
دارد اين بنده خدا را، جان به سر كنم! او را جلو در ساختمان 
جلو  كار  مرحله  يك  اينكه  براي  گذاشتم.  پزشكان  اصطالح  به 
به آنجا كه مي دانيد زنگ زدم  بيفتد. قبل از سكته كامل رفيقم، 
و درخواست يك الگانس نقره اي رنگ كردم! چه خوب شد اين 
كار را كردم، چون سكته كامل رفيقم، مصادف شد با رسيدن 
الگانس نقره اي! نفسي به راحتي كشيدم و او را كه درازكش بود، 

داخل الگانس گذاشتم!
خدا بيامرزدش چقدر زجر كشيد! هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى

 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

او  است.  كرده  دريافت  مطلعند  پنهان  هاي  گنجينه  وجود  از  بودند 
مكان  رديابي  و  متخصص  افراد  استخدام  صرف  را  يورو  هزاران 

اختفاي اين گنج ها كرده است. 
است.  داشته  بسزايي  نقش  گنجينه  اين  كشف  در  هانش  كريستين 
پدربزرگ او در زمان جنگ جهاني دوم مسوول ترسيم نقشه ها بوده 
است. نوه او موفق شد اسنادي را پيدا كند كه محل اختفاي اين گنجينه 
در آن مشخص شده بود. هاينز گفت؛ «نقشه يي كه به ما داده شد، 
بدون هيچ اشتباهي ما را به محل اختفاي اين گنج برد. در كنار اين 
اين  در  ها  نازي  طالهاي  كه  بود  شده  نوشته  رمز  صورت  به  نقشه 
مكان مخفي شده است. ما حدس مي زنيم در نزديكي اين مكان گنجينه 
ديگري نيز وجود داشته باشد زيرا طبق اسناد تاريخي نازي ها گنج 
مرز  در  بود  شده  جاسازي  كاميون  چندين  پشت  كه  را  خود  هاي 
آلمان دفن كرده بودند.» در اين نقشه همچنين نوشته شده است تله 
هايي براي افرادي كه در تالش براي شكار اين گنج ها هستند، تعبيه 

شده است. 
ها  نازي  شوروي  به  آلمان  حمله  از  پس  ماه  چهار   1941 اكتبر  در 
به  را  آن  و  بردند  سرقت  به  كاترين  كاخ  از  را  ارزشمندي  گنجينه 
كازبرگ در شرق آلمان منتقل كردند. ناپديد شدن اين گنجينه گرانقدر 
از سال 1945 همواره به صورت يكي از سوال هاي پاسخ داده نشده 
آن  اختفاي  محل  و  سرنوشت  مورد  در  تئوري  صدها  و  ماند  باقي 
ساخته شد. بعضي از تاريخدانان بر اين باور بودند كه اين گنج در 
اين  بودند  معتقد  هم  بعضي  و  رفته  بين  از  كازبرگ  هوايي  بمباران 
درياي  در  را  آن  ها  روس  كه  داشته  قرار  زيردريايي  داخل  گنجينه 

بالتيك غرق كرده بودند.
فرصت براي ثبت نام شهرها در مونوپولي  

جهاني  سايت  در  دادن  راي  براي  ديگر  هفته  يك  تنها  نيوز؛  گلف   
«مونوپولي» براي اضافه شدن نام شهرها به نقشه اين بازي فرصت 

دوبي  است.شهرداري  باقي 
از  كه  هايي  اعالميه  در 
پخش  راديو  و  تلويزيون 
شد، از شهروندان اين شهر 
خواست با مراجعه به سايت 
اين بازي محبوب در جهان 
دوبي  شهر  به  دادن  راي  با 
به قرار گرفتن نام اين شهر 
اين  شهرهاي  فهرست  در 
شركت  كنند.  كمك  بازي 
«آسبرو» كه توليدكننده اين 

نسخه  دارد  قصد  است  بازي 
يي جهاني از اين بازي را ارائه كند كه نامگذاري اماكن مختلف آن را 
در سايت خود به راي گيري گذاشته است. تا روز جمعه پيش شهر 
شهرهاي  و  داشت  قرار  صدر  در  راي  بيشترين  با  تركيه  استانبول 
مونترال كانادا و كيپ تاون آفريقاي جنوبي در رده هاي بعدي قرار 
داشتند. شهر دوبي هم با 1/2 درصد آرا در مكان هفدهم قرار دارد. 
براساس اعالم شهرداري دوبي اين شهر تاكنون 2500 راي در اين 
نظرسنجي داشته است.براي راي دادن در اين نظرسنجي مي توانيد 
كنيد.كسي  مراجعه   www.monopoly worldvote.com سايت  به 
چه مي داند، شايد به پشت گرمي مردم ايران، تهران با آراي باال در 

فهرست قرار گيرد.  

مشكل عجيب اداره پست استراليا  
  

Age؛ باالخره سازمان خدمات پستي استراليا در مقابل انتقادات كوتاه 
آمد و محدوديت وزني ارسال بسته هاي پستي را تا دو برابر كمتر 
با  هايي  بسته  استراليا  پستي  خدمات  سازمان  اين  از  پيش  تا  كرد. 
است  شده  اعالم  حاال  اما  پذيرفت  مي  را  كيلوگرم   40 وزن  حداكثر 
شهروندان اين كشور مي توانند بسته هايي تا وزن 80 كيلوگرم را به 

ماموران اين اداره بسپارند.
علت  به  كه  بود  اين  سنگين  هاي  بسته  پذيرش  عدم  اصلي  مساله 
در  پستي  خدمات  سيستم  كوچك  شهرهاي  و  روستاها  گستردگي 
موتورهاي  و  شود  مي  انجام  موتورسيكلت  توسط  دورافتاده  نقاط 
پيشين قابليت حمل وزن زيادي را ندارند اما پس از انتقادات زياد از 
اين سيستم و مذاكرات استراليايي ها با شركت موتورسازي هوندا، 
اين شركت موتورسيكلت هايي مخصوص استراليا خواهد ساخت كه 

توانايي حمل بار بيشتري داشته باشند. اولين سري موتورهاي جديد 
در اين ماه تحويل استراليا خواهد شد.

خبرنگاران  با  مصاحبه  در  استراليا  پست  سازمان  مدير  اتو  مايكل 
گفت؛ «ما تمام تالش خودمان را مي كنيم تا ظرفيت حمل بار توسط 
موتورسيكلت ها را افزايش دهيم. از برنامه هاي ما اين است كه زنان 
و مردان آسيايي- كه وزن كمتري دارند- را استخدام كنيم تا امكان 
حمل مقادير بيشتري از بسته ها توسط موتورسيكلت ها فراهم شود. 
ما خودمان هم مخالف تعيين محدوديت وزني براي بسته هاي پستي 

هستيم، اما در شرايط فعلي چاره يي جز اين كار نداريم.»  

موسيقي سگ ها پرفروش ترين آلبوم سال  
 

ترانه يي كه تنها سگ ها قادر به شنيدن آن هستند به پرفروش ترين 
نوار نيوزيلند تبديل شده است. اين نوار در حال باز كردن راه خود 
به بازار هاي جهان است. آلبوم «شبي بسيار ساكت» كه تنها سگ ها 
قادر به شنيدن آن هستند چنان محبوبيتي در بين صاحبان سگ ها 
دارد كه در كريسمس بازار فروش آن بازار ديگر آلبوم هاي موسيقي 
هاي  العمل  عكس  آلبوم  اين  به  نسبت  ها  سگ  البته  كرد.  كساد  را 

متفاوتي نشان داده اند. 
در حالي كه بسياري از سگ ها با گوش دادن به ترانه هاي اين آلبوم 
آرام شده و به خواب عميقي فرو مي روند يك سگ با شنيدن ترانه 
هاي آن به دستگاهي كه در حال پخش اين كاست بود حمله برد و 

سعي كرد آن را تكه تكه كند. 
اين آهنگ ها توسط نوعي آلت موسيقي مخصوص نواخته شده اند كه 
البته هيچ انساني نمي داند در گوش سگ ها چه انعكاسي دارد. كريگر 
ديگر  مانند  هم  «من  گفت؛  حيوانات  حقوق  از  دفاع  سازمان  مسوول 
مردم قادر به شنيدن ترانه هاي اين كاست نيستم، بنابراين نمي توانم 
در مورد آن نظري بدهم.»اين كاست كه به قيمت چهار دالر به فروش 

مي رسد، بيش از 17300 دالر فروش كرده است. 
حراج بزرگ ترين الماس بي رنگ جهان  

  
:AP بزرگ ترين الماس بي رنگ جهان طي 20 سال گذشته به زودي 
شعبه  در  قيراطي   27/101 الماس  اين  شد.  خواهد  گذاشته  حراج  به 

هنگ كنگ كريستي به حراج گذاشته 
اوليه  هاي  تخمين  و  شد  خواهد 
قيمت آن بالغ بر 6 ميليون دالر مي 

شود.
بخش  مسوول  كورل  فرانسيس 
مي  كريستي  حراج  در  جواهرات 
بي  الماس  سه  تنها  «تاكنون  گويد؛ 
رنگ با اندازه يي بيش از اين ميزان 
در جهان به حراج گذاشته شده كه 

تبديل  آسيا  كه  دليل  اين  به  اكنون  است.اما  بوده  ژنو  در  آنها  تمامي 
به بازاري خوب و پرسود شده است اين جواهر كمياب مي تواند به 
مجموعه داران اين منطقه عرضه شود.» اين الماس كمياب در يكي از 
معادن جنوب آفريقا يافته و توسط يكي از كمپاني هاي تجارت الماس 
اروپايي فروخته شد. در 1995 الماس ديگري با وزن 84/101 قيراط 

به قيمت 7/12 ميليون دالر به فروش رسيد.  

كپسول  با  سيگار  كردن  خاموش 
اطفاي حريق  

  
كه  هنگامي  دخانيات  استعمال  پروپاقرص  مخالفان  از  يكي   AP:
اطفاي  كپسول  از  استفاده  با  كرد  روشن  سيگار  خانه  در  نامزدش 

حريق سيگار او را خاموش كرد. 
هنگامي كه پليس شهر بيلفلد آلمان به آپارتمان اين زوج رسيد اوضاع 
به گونه يي بود كه گويا جايي منفجر شده است. مرد پس از خاموش 

كردن سيگار آن را يافت و از آپارتمان بيرون انداخت.
او  درخواست  به  نامزدش  كه  شد  عمل  اين  مرتكب  دليل  اين  به  وي 
اعتنا نكرد و سيگارش را داخل آپارتمان روشن و شروع به كشيدن 
آن كرد. مرد نيز در مقابل كپسول اطفاي حريق را روي او و سيگارش 
و كل وسايل داخل آپارتمان خالي كرد. به رغم اينكه زن ابتدا پليس 
را خبر كرد، اين زوج در نهايت با هم كنار آمدند و به خير و خوشي 

به خانه شان بازگشتند.  
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همايش آموزش 
زبان فارسى در 

لندن
احسان صادقيان

در هفته گذشته سومين نشست انجمن آموزگاران زبان فارسى در كتابخانه مطالعات ايرانى در 
لندن برپا شد. اين انجمن كه يك نهاد صنفى مستقل است، با هميارى و همدلى آموزگاران زبان 
فارسى به منظور حفظ و گسترش زبان و فرهنگ ايرانى تاسيس شده است. نشست روز شنبه 
23 فوريه، كه از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر ادامه داشت، با معارفه كوتاه و پذيرايى مختصرى آغاز 
گرديد و طى آن اهداف همايش در دستور كار قرار گرفت. سپس تبادل نظريات و تجربيات درباره 
كتاب و مواد درسى، شيوه هاى آموزشى و ارزيابى مهارتهاى زبان و باالخره دشواريهاى آموزش، 

در قالب سه كارگاه انجام شد.
استقبال از اين همايش – بنا به اظهارات دست اندركاران – گرمتر از نشستهاى قبلى اين انجمن بود 
هر چند كه هنوز جاى خالى خانواده هاى دانش آموزان، محسوس بود تا جايى كه در جمع بندى پايان 
همايش، پيشنهاد گرديد لفظ والدين نيز به نام انجمن افزوده شود. واقعيت اين است كه امر آموزش يك 
نسل، بدون همكارى خانواده ها بار كجى است كه اگر هم با هزار سختى به منزل برسد، نيمى را در راه 
از دست هشته و نا تمام است. آموزش زبان فارسى توسط ايرانيان در انگلستان بيش از بيست سال 
است پيگيرى مى شود و حاصل آن تا كنون نزديك به هفتاد مدرسه زبان فارسى در پهنه بريتانياست؛ 
اما جاى بسى تعجب است كه معلمان و دانش آموزان مدارس افغانى، روز جهانى زبان فارسى را با 
جمعيتى حدودا پنجاه برابر بيشتر از همايشهاى ايرانى برپا مى كنند. اگر چه موجب خرسندى است كه 
اقوام ديگر نيز به پاسدارى زبان و فرهنگ فارسى برخاسته اند اما اگر جوامع جهانى در نسلهاى آينده، 

مثال نوروز را يك جشن افغانى دانستند، از كسى جز خود گله نمى توان داشت.
 به هر روى، مربيان بى حضور و پشتيبانى اولياى دانش آموزان گامهاى بلندى براى شناسايى و 
بررسى نقاط ضعف و قوت روند آموزش زبان فارسى در خارج ازكشور برداشتند. شايد مبالغه آميز 

بنمايد اگر بگوييم استقبال صميمانه از طرح مشكالت، بى آاليشى در ارائه تجربيات شخصى، صداقت 
در پذيرفتن ضعفها و ژرفنگرى در آراى مخالف، در نشست معلمان مثال زدنى بود؛ اما حقيقتا چه 
چيز جز بار سنگين مسئوليتى فرهنگى مى تواند موجب شود حضار گرد آمده بر سر ميزهاى مجزا، 
پس از ساعتى مباحثه، جمله به اين باور برسند كه « خود ما معلمها نيازمند آموزش هستيم»؟ در جمع 
بندى پايان جلسه، در حدود بيست مورد از مشكالت پيش روى معلمان براى آموزش زبان فارسى 
برشمرده شد كه در ادامه مواردى از آنها را در قالب سه مبحث كلى اين همايش ارزشمند، براى غائبين 

آن مى آوريم.
نخست سيستمهاى اموزشى:

طى توافقهاى به عمل آمده در اين همايش، مهمترين تفاوت آموزش زبان فارسى در خارج و داخل 
كشور، تفاوت در جايگاه اين زبان است. زبان فارسى براى فرزندان ايرانى خارج از كشور، زبان دوم 
بيشترى  موفقيتهاى  دوم  زبانهاى  تدريس  براى  آموزشى  سيستمهاى  رو  اين  از  شود.  مى  محسوب 

به همراه خواهد آورد؛ و به دليل مشابه، كپى بردارى از سيستمهاى آموزشى مدارس داخل كشور، 
خصوصا براى فرزندانى كه مادر يا پدر غير فارسى زبان دارند، چندان كارآمد نيست. همچنين الزم 
داشته  آموزان  دانش  اول  زبان  بر  نسبى  چند  هر  تسلطى  ابتدايى،  مقاطع  در  ويژه  به  معلمان،  است 

باشند.
دوم كتاب و مواد آموزشى:

و  كتاب  گزينش  تا  گرديده  موجب  فارسى  زبان  آموزش  براى  رسيده  چاپ  به  كتابهاى  گوناگونى 
اتفاق  و  سازماندهى  لزوم  بر  است  شاهدى  خود  اين  باشد.  اى  سليقه  آن،  از  برگرفته  تدريس  شيوه 

نظر در امر آموزش. از سوى ديگر مثالها، نمادها و 
شكلهاى به كار رفته در كتابهاى آموزشى موجود، 
ملموس  كشور  از  خارج  ايرانى  فرزندان  براى 
آموزشى  كتابهاى  است  الزم  پايه،  اين  بر  نيست. 
باشد  آموزان  دانش  زندگى  محيط  دهنده  انعكاس 
و اين در حالى است كه كتابهاى آموزشى، نه فقط 
دهد.  آموزش  بايد  نيز  را  ايرانى  فرهنگ  كه  زبان، 
اين حساسيت، طبع كتابهاى آموزشى را دشوار و 
مستلزم مطالعه، دقت، تجربه و تخصص مى سازد. 
مشكل ديگر جذابيت كالسها و مواد آموزشى است 
بازيهاى  از  استفاده  گيرد.  قرار  نظر  مد  بايد  كه 
به  نمايش  ورود  حتى  و  فيلم  موسيقى،  آموزشى، 

داخل كالس و انجام گرفتنش توسط دانش آموزان، در كنار تفهيم نياز به يادگيرى اين زبان مى تواند 
زبان  به  زبان  قالب  در  كه  فرهنگى  بر  بايد  باز  گذر،  اين  از  است  بديهى  باشد.  آموزان  دانش  مشوق 
آموزان آموخته مى شود، تاكيد داشت. دغدغه شركت كنندگان در اين همايش يكروزه، حاكى از فقدان 

كتاب مناسب در مقاطع متوسطه و پيش دانشگاهى، بيش از مقاطع ابتدايى بود. 
سوم دشواريهاى آموزش:

مهمترين دشوارى بر سر راه تعليم زبان فارسى شايد تفاوت گويش عاميانه و نوشتار رسمى باشد. 
چرا كه اين تفاوت در زبان فارسى بيشتر از ديگر 
زبانها رخ مى نمايد. دانش آموزان داخل كشور، تا 
پيش از سن مدرسه گويش عاميانه را از محيطشان 
نوشتار  و  گويش  تنها  مدرسه  در  و  آموزند  مى 
مدارس  در  آنكه  حال  گيرند.  مى  ياد  را  رسمى 
بر  مهم  دو  اين  آموزش  كشور،  از  خارج  فارسى 
نكته  است.  كالس  محدود  فرصت  در  معلم،  عهده 
داخل  آموزگاران  مجددا،  است؛  شناسى  آوا  ديگر 
كشور به تعليم نماد هاى اصواتى كه دانش آموز 
خود بيان مى كند بسنده مى كنند ولى معلمان خارج 
از كشور آموزش صداهايى از زبان فارسى را كه 
هستند.  متقبل  نيز  ندارد  وجود  ديگر  زبانهاى  در 

همچنين تاكيد بر دستورزبان فارسى در مقاطع باالتر الزم به نظر مى رسد تا از ترجمان و كاربرد 
دستور زبان اول دانش آموزان به زبان فارسى و آسيب ديدن اين ميراث كهن جلوگيرى شود.

از جمله نكات بسيار قابل توجهى كه در حاشيه همايش مطرح گرديد، درخواست تدوين شيوه اى براى 
نگارش صحيح واژه هاى فارسى با حروف انگليسى بود تا بدين وسيله از انتخاب زبان فارسى حتى 
در  رسانه  نقش  به  همچنين  شود.  استقبال  نيست،  مقدور  فارسى  حروف  بكارگيرى  كه  شرايطى  در 
ترويج زبان فارسى اشاره اى كوتاه شد؛ « تلويزيونهاى فارسى اگرچه ادبيات صحيحى را رواج نمى 
دهند، ولى نقش آنها را در رشد زبان دانش آموزان نمى توان انكار كرد.» به عقيده هفته نامه پرشين، 
اين جمله از زبان يك معلم، براى رسانه هاى فارسى زبان، بيش از افتخار، مسئوليت به همراه دارد 
و شايد يادآور خألاى فرهنگى در ساختار رسانه ها باشد. از سوى ديگر، رسانه با ايجاد همبستگى 
در ميان جامعه ايرانيان و انعكاس چهره اى موفق از آنان، مى تواند مشوقى باشد براى نسل جديد 
و دور از وطن تا با گذر از دروازه زبان و ادبيات فارسى، ورودى پر افتخار به جامعه اى سربلند 

داشته باشد.
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روسيه گاز تركمنستان را 
به چين مى برد

خبرگزاري 
تركمنستان روز 
شنبه نوشت كه 

”قربان قلي بردي 
محمداف“ به شركت 

ملي ”تركمن گاز“ 
اجازه داد تا قرارداد 
احداث خط لوله گاز  

188 كيلومتري و 
واحدهاي تصفيه و تهيه گاز را با شركت ”استروي ترانس گاز“ 

روسيه امضا كند. 
قطر اين خط لوله گاز كه ”ماالي - بختيارليك“ ناميده مي شود 
و قرار است از طريق رودخانه آمودريا عبور كند، يك هزار و 

420ميليمتر است. 
خبرگزاري تركمنستان ارزش اين قرارداد را 395ميليون و 445 

هزار يورو اعالم كرد. 
تركمنستان در اگوست (مرداد) سال 2007 ميالدي عمليات 

احداث خط لوله انتقال گاز اين كشور به چين را به طول هفت 
هزار كيلومتر آغاز كرد كه از اين ميزان   188 كيلومتر در خاك 

اين كشور قرار دارد. 

عراق 600هزار تن گندم از 
آمريكا خريداري كرد

غالت  امور  شوراي  كردند  اعالم  امروز  تجاري  منابع  اكونيوز: 
حدود   ، ان  از  ناشي  بحران  و  گندم  كمبود  جبران  براي  عراق 

پنجاه  و  پانصد 
هزار  ششصد  تا 
امريكا  از  گندم  تن 
كرده  خريداري 

است. 
رويترز،  از  نقل  به 
تصريح  منابع  اين 
امور  شوراي  كردند 
دو  طي  عراق  غالت 
حدود  گذشته  روز 

كرده  خريداري  امريكايي  شركتهاي  از  گندم  تن  هزار  ششصد 
بارگيري  عراق  به  انتقال  براي  دسامبر  و  نوامبر  ماههاي  در  و 

خواهد شد. 
طبق بيانيه هاي رسمي ، عراق دو ميليون و يكصد هزار تن گندم 
در سال دو هزار و هفت خريداري كرده است كه حدود يك سوم 
واردات اين محصول در سالهاي دو هزار و شش يا دو هزار و 

پنج بوده است. 

RCZ آغاز عرضه
پژو  خودروسازى  شركت 
فرانسه اعالم كرد از ابتداى 
اقدام  ميالدى   2008 سال 
در   RCZ  308 عرضه  به 
خواهد  اروپايى  بازارهاى 

كرد. 
پژو اولين بار در نمايشگاه 
گذشته  سال  خودروى 
را   RCZ  308 فرانكفورت 

رونمايى كرد و با توجه به اين كه اين خودرو به عنوان خودرويى 
گمان  بود،  گرفته  قرار  بازديدكنندگان  ديد  معرض  در  مفهومى 
نمى رفت به اين زودى ها روى خط توليد قرار گرفته و به صورت 

انبوه عرضه شود. 
گمان مى رود قيمت بايد RCZ 308 در حدود 23هزار دالر باشد 
و به فاصله كوتاه تر پس از عرضه آن در بازار فرانسه در همه 

كشورها عرضه شود.

اقتصاد

تهديد دو بانك انگليسي به سبب تبادالت مالي با ايران  
 يك روزنامه امريكايي گزارش داد؛ دو بانك انگليسي تحت تحقيق و بررسي قرار دارند كه آيا احتماًال تحريم هاي امريكا عليه ايران را در انتقال 
پول از طريق نيويورك نقض كرده اند يا خير. به گزارش مهر به نقل از روزنامه نيويورك سان، در گزارش هايي كه اخيراً براي سال 2007 
منتشر شد، دو شركت Lloyds TSB و Barclays مي گويند كه آنها تحقيقاتي را هم از «رابرت مورگنتو» دادستان بخش قضايي مانهاتان 
وهم از وزارت دادگستري امريكا دريافت كرده اند.بر پايه اين گزارش، به نظر مي رسد كه اين تحقيقات به طور مشترك از سوي مورگنتو و 
وزارت دادگستري امريكا انجام مي شود. همچنين مشخص نيست كه آيا اين اقدام محدود به اين دو بانك انگليسي مي شود يا خير، هرچند 
اين دو شركت تنها بانك هايي هستند كه تاكنون با صراحت انجام اين تحقيقات را تاييد كرده اند.يك منبع كه اين روزنامه امريكايي نامي از 
آن نبرده است، مدعي شد؛ مقام هاي غربي معتقدند از اين انتقال ها احتماًال براي خريد تجهيزات صنعتي براي استفاده در ايران بهره برداري 
شده است؛ تجهيزاتي كه در ليست تجهيزات ممنوع شده تحت تحريم هاي امريكا قرار دارند. منبع ديگري گفت؛ برخي از اين تبادالت شامل 

خريد نفت از ايران است؛ اين خريدها در خارج از امريكا صورت گرفته است.  

افزايش درگيرى گازي 
روسيه و اوكراين

اكونيوز: شركت گازپروم روسيه بار ديگر اوكراين را تهديد كرد 
چنانچه با اين شركت به توافق نرسد، در صادرات گاز خود به اين 

كشور بازنگرى مى كند. 
 شركت گازپروم روسيه، روز سه شنبه (هفتم اسفند) تهديد كرد 
نرسد،  پايان  به  اوكراين  و  روسيه  ميان  گازى  اختالف  چنانچه 
صادرات گاز به اين كشور را به ميزان 25 درصد كاهش خواهد 

داد.  
دولتى  تلويزيون  در  گازپروم  سخنگوى  كوپريانف»  «سرگئى 

روسيه گفت: اگر تمام اسناد مورد نياز امضا نشود، ما به علت نپرداختن بهاى گاز، صادرات اين ماده سوختى به اوكراين را از ساعت 10 
صبح (ساعت 7 به وقت گرينويچ) روز سوم مارس ( 13 اسفند) 25 درصد كاهش خواهيم داد.وى همچنين به خبرگزارى اينترفاكس روسيه 
گفت كه گازپروم آماده امضا قرارداد است، اما تا كنون هيچ پاسخى دريافت نكرده است.سخنگوى گازپروم افزود: اوكراين هم اكنون گاز 

روسيه را بدون امضاى قرارداد مصرف مى كند.
پيش از اين و در اوايل ماه جارى ميالدى، ويكتور يوشچنكو و والديمير پوتين سران اوكراين و روسيه در زمينه بدهى هاى اوكراين به 

گازپروم در كاخ كرملين مسكو به توافق دست يافته بودند. 
اين توافق مانع از قطع صادرات گاز به اوكراين شد؛ با اين حال مذاكره در باره جزئيات به آينده موكول شد.

در همين حال رئيس جمهورى اوكراين روز سه شنبه به «يوليا تيموشنكو» نخست وزير اين كشور دستور داد كه فورى براى پرداخت بدهى 
گازى اوكراين اقدام كند. 

رئيس جمهورى اوكراين تاكيد كرده است كه كابينه اين كشور بايد همه توافق هاى رسمى خود را عملى كند. 
اضافه مى شود كه صادرات گاز روسيه به اوكراين ساالنه 9/1 ميليارد متر مكعب است.

بحث داغ 
فيلترينگ در اروپا

اكونيوز:استفاده از فيلترينگ اينترنت در اروپا به بحث داغي تبديل 
كننده ي  عرضه  شركت هاي  و  خصوصي  حريم  مدافعان  و  شده 

خدمات اينترنتي را رو در روي مقامات دولتي قرار داده است. 
 يك برنامه نويس در كشور فنالند به دليل انتشار فهرست محرمانه 
از دامنه هايي كه ظاهرا مقامات در تالش براي ممانعت از انتشار 
گرفته  قرار  تحقيق  مورد  كرده اند،  سانسور  كودكان  هرزه نگاري 

است. 
وي فهرست مذكور را منتشر كرده تا ثابت كند اين سيستم مورد 

سوء استفاده قرار گرفته و در نتيجه خود وي نيز سانسور شده است. 
بر اساس اين گزارش وزارت دادگستري فنالند شكايتي از بابت رسيدگي پليس به اين مساله دريافت كرده است. 

مقامات فهرست خود را به بيست ISP بزرگ اين كشور توزيع كردند كه دسترسي به اين سايت ها را مسدود كردند، باقي 200 عرضه كننده 
خدمات اينترنتي فنالندي، فن آوري فيلترينگ را پياده نكردند در نتيجه هنوز عمل حفاظتي كامل نشده است. 

به گفته ي يك فعال اينترنتي سوئدي، مشكل فن آوري فيلترينگ ناكارآمد بودن آن است و نيروي پليس نيز از اين مشكل آگاه است. 
فنالند تنها كشور اروپايي درگير اين مساله نيست؛ مقامات دانماركي نيز به تازگي به دنبال فشارهاي فدراسيون بين المللي صنعت فونوگرافيك 
(IFPI) تصميم گرفتند سايت اشتراك گذاري فايل Pirae Bay را مسدود كنند، در حالي كه يكي از ISPهاي اين كشورتصميم گرفته با دستور 

دادگاه مبني بر مسدود كردن اين سايت مبارزه كند. 
سازمان هاي ديگر هم به تازگي براي استفاده از فيلترينگ عالقه نشان داده اند از جمله اپراتورهاي شبكه تلفن همراه كه در حال متحد شدن 

براي مبارزه با نشر هرزه نگاري كودكان در تلفن هاي همراه هستند. 
كميسيونر عدالت و امنيت اتحاديه اروپا، ماه سپتامبر گذشته از ISPها درخواست كرد كه دسترسي به سايت هايي را كه حاوي اطالعات 
ساخت بمب هستند را مسدود كنند و وزير كشور انگليس نيز در ماه ژانويه اعالم كرد كه خواهان اقدام عليه سايت هاي مشوق تروريسم از 

جمله سايت هاي شبكه ي اجتماعي است. 
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و  هنرمندان  هاي  نام  حضور  تاثير  تحت  زيادي  حد  تا  برندگانش  و  جوايز  و  امسال  اسكار  مراسم 
سينماگران اروپايي بود و چه خوب كه اكنون مي توان مدعي شد هنر سينما حاال ديگر در موقعيتي 
قرار دارد كه خلق يك اثر ناب و ماندني براي همه دست اندركارانش بيشترين اهميت را دارد و موقعيت 
هاي جغرافيايي ديگر چندان مهم نيست.راجر كورمن، آرتور پن، سام پكين پا و فرانسيس فورد كاپوال 
و ديگر هم دوره يي هاي شان در اواخر دهه 60 و به طور خاص تر در دهه هفتاد با الهام از سينماي 
اروپا، خالق فضا و موقعيتي شدند كه در نهايت سينماي آن كشور را احيا كرد و در مراسم اسكار 
امسال جك نيكلسن و دنيس هاپر به عنوان نماينده هاي آن دوره طاليي، لبخندزنان در بين جمعيت 
به نوعي ثمره آن دوران طاليي را نظاره گر بودند و البته امسال سينماي امريكا به طور كامل و قابل 
توجهي نشان داد به مانند آن دهه طاليي، كماكان وامدار اروپايي ها است. امسال همه بازيگران برنده 
مجسمه طاليي اروپايي بودند.دنيل دي لوئيس بازيگر بريتانيايي، براي فيلم «خون به پا مي شود»، 
همان طور كه همگان پيش بيني مي كردند، موفق به دريافت جايزه اسكار شد. جدي ترين رقيب او، 
بازيگر بااستعداد و محبوب امريكايي، جاني دپ بود كه براي حضورش در فيلم پر از خون و تلخ 
«سوئيني تاد» با او رقابت مي كرد. دي لوئيس چندي پيش هم جايزه بهترين بازيگر «بفتا» را از آن 
خود كرده بود. اين دومين باري است كه لوئيس موفق مي شود اسكار را به دست بياورد. اولين بار 
او براي فيلم «پاي چپ من» اسكار را به دست آورد.اما خانم مارين كوتيار براي بازي خيره كننده و 
بي بديلش در فيلم زندگي به رنگ صورتي، اسكار بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد. او در اين فيلم 
اديت پياف را از دوران نه چندان پرفروغ اش تا تبديل شدن به يك ستاره بازسازي مي كند و جالب 
اينكه جايزه بهترين گريم هم به همين فيلم مي رسد و اين نشان مي دهد كه اعضاي آكادمي، كامًال 
فواصل بين يك بازي خوب و گريم تاثيرگذار را مي دانند و اين دو را با هم اشتباه نمي گيرند. با اينكه 
شب اسكار، شب اروپايي ها بود ولي به احتمال زياد فرانسوي ها بيشتر از همگان افسوس خواهند 
در  خود  سينماي  نماينده  عنوان  به  «پرسپوليس»  نااميدكننده  و  ضعيف  فيلم  انتخاب  با  آنها  خورد. 
مراسم اسكار، عمًال خود، خود را بازنده اين شب باشكوه كردند. همين فيلم «زندگي به رنگ صورتي» 
و اثر به شدت تحسين شده جولين اشنابل يعني «اتاقك غواصي و پروانه» بيشتر از هر فيلم ديگري 
مي توانستند برنده اسكار بهترين فيلم خارجي باشند؛ اسكاري كه در نهايت به اتريش و به اشتفان 
روزوتيسكي براي فيلم «جاعالن» تعلق گرفت. و اما يكي از شگفتي هاي مراسم امسال، با توجه به 
حضور خيره كننده كيت بالنشت در فيلم «من وجود ندارم» و جايزه يي كه خانم رابي دي از انجمن 
بازيگران گرفت، برنده شدن بازيگر تواناي بريتانيايي يعني «تيلدا سوئنتين» براي فيلم «مايكل كاليتن» 
بود. او هم به مانند دنيل دي لوئيس، چند شب قبل تر نيز در مراسم «بفتا» برنده جايزه شده بود. وكيل 
اعضاي آكادمي را نيز با همان چرب زباني و چهره رازآلودش  حيله گر فيلم «مايكل كاليتن» ظاهراً 

مجاب كرد تا او را به عنوان برنده بهترين بازيگر زن نقش مكمل انتخاب كنند.
خاوير باردم اسپانيايي همان طور كه به راحتي پيش بيني مي شد، برنده اسكار بهترين بازيگر مرد 
نقش مكمل شد. از رقيب جدي كه نمي توان در اينجا صحبتي به ميان آورد ولي با توجه به حضور 
كًسي افلك در فيلم «قتل جسي جيمز به دست رابرت فورد بزدل» كه بازي درخشاني را هم از خود 
ارائه داده، اجازه دهيد از بازندگان و به نوعي مهجورماندگان مراسم اسكار هم يادي كنيم. فيلم قتل 
جسي جيمز... و گنگستر امريكايي دو فيلمي هستند كه در مراسم امسال اصًال تحويل گرفته نشده اند.

دو اروپايي ديگر هم در مراسمي كه گذشت، مقتدرانه اسكار را به دست گرفتند. اولي «دانته فرتي» 
طراحان  از  يكي  گرفت.او  را  اسكارش  دومين  تاد  سوئيني  فيلم  هنري  طراحي  براي  كه  است  بزرگ 
نامداري است كه با بزرگاني چون فليني، پازوليني و اسكورسيزي سابقه همكاري دارد و براي فيلم 
هوانورد اولين اسكارش را به دست آورد.ديگري ماريانلي است كه بي شك به عنوان يك آهنگساز 
هديه به سينما و سينمادوستان است. موسيقي فيلم تاوان آنقدر پيشرو و بديع است كه نمي شد هيچ 
رقيب ديگري را برايش متصور شد. در نهايت اين تنها اسكاري است كه فيلم تاوان توانست از آن خود 
كند. وضعيتي مشابه با فيلم بابل در مراسم اسكار پارسال .فيلم آخر برادران توانا و هوشمند كوئن، 
«جايي براي پيرمردها نيست»، را بايد برنده اصلي اسكار امسال دانست. فيلم آنها با چهار اسكار در 

شب اسكار درخشيد. آسمان مراسم اسكار هشتادم به واسطه ستارگان اروپايي درخشان بود. 
 ساير برندگان اسكار 2008 

  بهترين فيلم انيميشن؛ «راتاتوي» براد برد
 بهترين فيلم انيميشن كوتاه؛ «پيتر و گرگ» هيو ولچمن و سوزي تمپلتن

 بهترين فيلم كوتاه زنده؛ «موتزارت جيب برها» فيليپ پوله ـ ويار
 بهترين جلوه هاي ويژه تصويري؛ «قطب نماي طاليي»

 بهترين طراحي لباس؛ «اليزابت، عصر طاليي» الكساندرا بيرن
 بهترين مستند بلند؛ «تاكسي به سمت تاريكي» الكس گيبني

 بهترين مستند كوتاه؛ «مالكيت مطلق» سينتيا ويد و ونسا راث
بهترين تدوين؛ «اولتيماتوم بورن» كريستوفر روس

بهترين صداگذاري؛ «اولتيماتوم بورن» كارن ام. بيكر و پر هالبرگ
بهترين تدوين صدا؛ «اولتيماتوم بورن» اسكات ميالن، ديويد پاركر و كرك فرانسيس

بهترين ترانه؛ Falling Slowly، «يكبار»، موسيقي و شعر از گلن هانسارد و ماركتا ايرگلووا. 

اسكار در دستان 
اروپائيان

كم بيننده ترين اسكار تاريخ 
 

مراسم اهداي جوايز دوره هشتادم اسكار كم بيننده ترين دوره تاريخ اين مراسم بود.  رويترز اعالم كرد برابر با آمار 
موسسه تحقيقات رسانه يي نيلسن، اسكار سال 2008 كه روز دوشنبه صبح به وقت تهران در كداك تيه تر لس آنجلس 
برگزار شد، در امريكا حدود 32 ميليون بيننده تلويزيوني داشت كه كمترين تعداد تماشاگر در تاريخ برگزاري اين مراسم 
محسوب مي شود. اين گزارش نشان مي دهد تعداد تماشاگران مراسم اسكار كه بيش از سه ساعت طول كشيد و به صورت 
زنده از شبكه ABC پخش شد، حدود يك ميليون كمتر از اسكار 2003 بود كه تا پيش از اين ركورد كمترين تماشاگر را 
داشت. ركورد بيشترين بيننده تلويزيوني در مراسم اسكار سال 1998 به دست آمد كه فيلم پرفروش «تايتانيك» 11 جايزه 
اسكار دريافت كرد. آن سال حدود 55 ميليون امريكايي تماشاگر مراسم بودند. البته حتي اين تعداد تماشاگر در مقايسه با 
Super Bowl مسابقات قهرماني ليگ ملي فوتبال كه مثًال امسال 5/97 ميليون بيننده داشت، رقمي ناچيز است. با اين حال 
كم بودن تعداد تماشاگران مراسم اسكار روز دوشنبه با توجه به فيلم هاي نامزد شده خيلي نيز دور از ذهن نبود. فيلم 
هايي مانند «خون به پا مي شود»، «مايكل كاليتن» و «سوئيني تاد» با وجود استقبال منتقدان چندان مورد توجه سينماروها 

قرار نگرفتند. 

«ماكس وون سيدو» به «جزيره شاتر» اسكورسيزى پيوست

ماكس وون سيدو به همراه اميلى مورتايمر و جاكى ايرل هالى به درام اسرارآميز 
«جزيره  شاتر» مارتين اسكورسيزى پيوستند. به گزارش هاليوود ريپورتر، پيش تر 
حضور بازيگرانى چون دى كاپريو، مارك روفالو ، بن كينگزلى، ميشله ويليامز و 

پاتريكا كالركسون در جديدترين فيلم اسكورسيزى قطعى شده بود.
تهيه درام اسرارآميز «جزيره  شاتر» بر عهده  شركت فيلم سازى پارامونت پيكچر 
الئتا  از  فيلم نامه اى  براساس  را  اخيرش  فيلم  بود.اسكورسيزى  خواهد  كلمبيا  و 
كالوگريديس كه از رمان سال 2004 «دنيس لهان» اقتباس شده است، مقابل دوربين 
مى برد.جزيره  شاتر بر اساس زندگى دو مارشال امريكايى( دى كاپريو و روفالو) 
را روايت مى كند كه براى انجام ماموريتى به ماساچوست اعزام مى شود. يك بيمار 
مساله اى  موضوع  اين  و  است  شده  ناپديد  بيمارستان  در  خطرناك  شده  بسترى 
حاد در جزيره ى بدل مى شود.تهيه بخشى از اين فيلم بر عهده خود اسكورسيزى 

است و فيلمبردارى آن از 6 مارس ( 16 اسفند ) در هاليوود آغاز مى شود. 
بازى  پروانه»  و  شيرچه  «زنگ  مطرح  و  موفق  فيلم  در  اخيرا  سيدو  وون  ماكس 

كرده است.
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

جوايز سزار اهدا شدند 
 

اسكار فرانسوي براي «راز دانه» 

سينماي فرانسه جمعه شب در فاصله دو روز مانده به معرفي برندگان جوايز اسكار با برپايي 
كه  سزار  جوايز  شناخت.  را  اش  ساليانه  برگزيدگان  به «سزار»  معروف  اش  ساليانه  مراسم 
هاي  فيلم  به  كه  است  فرانسه  سينمايي  جايزه  معتبرترين  دارد،  شهرت  فرانسوي  اسكار  به 
فرانسوي توليد و نمايش داده شده در طول يك سال اهدا مي شود. سي و سومين دوره اعطاي 
جوايز سزار جمعه در سالن دوشاتله پاريس با حضور سينماگران و چهره هاي فرهنگي و 
فرانسه  مجلس  نمايندگان  از  تعدادي  و  پاريس  شهردار  فرانسه،  فرهنگ  وزير  مانند  سياسي 
برگزار شد و در آن فيلم «راز دانه» ساخته عبداللطيف كشيشه با دريافت چهار جايزه فاتح 
اصلي اين دوره لقب گرفت. كشيشه فيلمساز تونسي تبار زاده فرانسه در جديدترين ساخته 
اش داستان پدربزرگي را روايت مي كند كه براي راه اندازي يك رستوران بايد موانع متعددي 
را پشت سر بگذارد. اين فيلم اخيراً جايزه لويي دلوك بهترين فيلم فرانسوي زبان سال 2007 
را به خود اختصاص داده بود و در مراسم جمعه شب هم چهار جايزه بهترين فيلم، كارگردان، 
فيلمنامه غيراقتباسي و بازيگر زن خوش آتيه را به دست آورد. اين فيلم همچنين چندي پيش 
نيستم»  اينجا  فيلم «من  با  مشترك  طور  به  را  ونيز  فيلم  جشنواره  داوران  هيات  ويژه  جايزه 
ساخته تاد هينز به دست آورد. فيلم «راز دانه» براي دريافت جايزه سزار بهترين فيلم با آثاري 
چون «زندگي به رنگ صورتي» اليويه داهان، «يك راز» كلود ميلر، «پروانه و اتاقك غواصي» 
جولين اشنايبل و «پرسپوليس» مرجانه ساتراپي و ونسان پارانو به عنوان رقيب رقابت مي 
كرد. «زندگي به رنگ صورتي» درباره اديت پياف خواننده افسانه يي فرانسه ديگر فيلم پيروز 
جوايز سزار 33 بود. ماريون كوتيارد براي بازي در نقش پياف برنده جايزه بهترين بازيگر 
زن شد، ضمن اينكه اين فيلم جوايز سزار بهترين صدا، فيلمبرداري، طراحي صحنه و لباس را 
نيز از آن خود كرد. كوتيارد كه جايزه بفتا را هم برده، براي بازي در اين فيلم نامزد اسكار 
كه  همانطور  كند،  مي  بازي  را  باند  جيمز  جديد  فيلم  منفي  نقش  كه  آمالريك  ماتيو  هست.  هم 
پيش بيني مي شد براي بازي در نقش روزنامه نگار فلج فيلم «پروانه و اتاقك غواصي» برنده 
بالن،  ميشل  چون  رقبايي  جايزه  اين  دريافت  براي  او  شد.  مرد  بازيگر  بهترين  سزار  جايزه 
انيميشن  اما  داشت.  رو  پيش  را  ماريه  ير  پي  ژان-  و  داروسين  ير  پي  ژان-  ليندون،  ونسان 
فيلم  بهترين  جايزه  دو  توانست  و  نبود  سزار  جوايز  از  نصيب  بي  هم  جنجالي «پرسپوليس» 
اول و فيلمنامه اقتباسي را به دست آورد و از اين لحاظ جزء برندگان اصلي مراسم بود.در 
اين مراسم روبرتو بنيني فيلمساز و بازيگر ايتاليايي يك سزار افتخاري گرفت. جايزه يك عمر 
دستاورد هنري نيز به ژان مورو بازيگر كهنه كار فرانسوي رسيد. «زندگي به رنگ صورتي» 
و «يك راز» هر يك در يازده بخش نامزد سزار بودند. فهرست برندگان سي وسومين جوايز 

سزار به اين ترتيب است؛
-فيلم؛ «راز دانه»، عبداللطيف كشيشه

- بازيگر زن؛ ماريون كوتيارد، «زندگي به رنگ صورتي»
-بازيگر مرد؛ ماتيو آمالريك، «پروانه و اتاقك غواصي»

-كارگردان؛ عبداللطيف كشيشه، «رازدانه»
-فيلمنامه غيراقتباسي؛ عبداللطيف كشيشه، «راز دانه» 

-فيلمنامه اقتباسي؛ پرسپوليس
-فيلم اول؛ پرسپوليس

-بازيگر زن نقش مكمل؛ ژولي دوپارديو، «يك راز» 
-بازيگر مرد نقش مكمل؛ سامي بواژيال، «شاهدان» 
-بازيگر زن آينده دار؛ حفصيه حيرزي، «راز دانه» 

-بازيگر مرد آينده دار؛ لورن استاكر، «شكار و جمع آوري» 
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همدان گهواره 
تمدن و تاريخ
شهر همدان داراى تاريخ و پيشينه اى كهن است. احداث و بناى اوليه ى آن را بيش 
از 700 سال قبل از ميالد مسيح مى رسد.اين شهر به دستور دياكو پادشاه مقتدر 
ماد بنا شد و او پس از پايان كار احداث و ساختمان كاخى عظيم كه داراى قالع 
و دژهاى متعدد بود، آن را پايتخت و محل خزانه ى خود قرار داد و نام هگمتانه 

را بر آن نهاد. 
غرب  بادخيز  و  سرد  مرتفع،  كوهستانى،  استان هاى  جمله  از  همدان  استان 

ايران  مساحت  كل  درصد   2/1 حدوداً  وسعت  مربع  كيلومتر  با 2172  و  كشور 
را تشكيل مى دهد. 

رشته كوه هاى زاگرس و ارتفاعات الوند كه از شمال غربى همدان به جنوب شرقى اين استان امتداد و 
ارتفاعات و كوه هاى گرمه و سرده، لشگردر، آلمابوالق، سياه دره، چل تابالغان، بهارلو، بوقاطى، آلماباغ، گرى، 

گرمى و خان گرمز موجب شده اند كه اغلب شهرهاى اين استان در ارتفاعات واقع شوند و به علت شرايط اقليمى 
و طبيعى، تقريبًا در تمام ايام سال وزش باد در سطح استان ادامه دارد. 

آب و هوا در مناطق مرتفع كوهستانى سرد و در مناطق جنوبى تقريبًا معتدل و كوهستانى مى باشد. زمستان هاى 
همدان سرد و طوالنى و اكثراً بيش از 4 ماه در سال يخبندان است. 

همدان در تمام ايام زمستان داراى شرايط طبيعى مناسبى براى عالقمندان به ورزش هاى زمستانى مثل اسكى 
است. پيست اسكى تقريبًا وسيع و مجهز آن تا ماه هاى اوليه ى بهار مورد استفاده عالقمندان قرار مى گيرد و همه 
ساله جمع كثيرى از عالقمندان به منظور استفاده از امكانات اين ورزش مفرح به همدان مسافرت مى نمايند، اما 
بهترين زمان براى كسانى كه قصد سفر تحقيقى يا تفريحى و بازديد از جاذبه هاى تاريخى و باستانى همدان را 

دارند با توجه به شرايط اقليمى و آب و هواى منطقه از اواخر ارديبهشت تا اواخر مهرماه است. 
در اين ايام عالوه بر سرسبزى و زيبايى و طبيعت پرگل و گياه اين استان، تابش خورشيد و گرماى هوا بسيار 

مطلوب و دلچسب است. 
استان همدان با آن كه فاقد منابع آبى، هم چون دريا و درياچه است، به علت وجود رشته كوه هايى چون زاگرس 
و الوند و ديگر قلل سر به فلك كشيده و برف گيرى آنها كه در بيشتر ايام قلل آنها، پوشيده از برف مى باشند. 
ذوب تدريجى برف هاى زمستانى در فصل گرما و تابستان رودها و تاالب ها و سراب ها و چشمه هاى متعددى 

را بوجود مى آورند. 
بعضى از سراب ها و تاالب هاى همدان عمرى به درازاى ده برابر آثار باستانى چند هزار ساله اين استان دارند، 
مثل تاالب زيباى «گردخورده» يا «آق گل» كه زمين شناسان طول عمرش را 40 هزار سال تخمين زده اند و حدوداً 
5/17 كيلومتر مربع وسعت دارد يا تاالب پير سليمان كه هر دو تاالب با پوشش گياهى فراوان در بهار و تابستان 
مأمن انواع اردك، فالمينگو، مرغ باران، آب چليك، كاكانى، حواصيل، غاز و ديگر پرندگان مهاجرى هستند كه از 

روسيه، قفقاز، كشورهاى اسكانديناوى و ديگر نقاط اروپايى و آسيايى به اين منطقه مى آيند. 
كشاورزى و باغدارى در اين استان رونق دارد. كشت آبى و ديم معمول است گندم و جو، سيب زمينى، چغندر قند 

از عمده محصوالت كشاورزى همدان هستند. 
محصول گردوى همدان، مخصوصًا گردوى تويسركان بى نظير است. 

وجود رشته كوه هاى كهنسال، بارندگى فراوان، ساختار طبيعى و عوامل ديگر در طول هزاران سال موجب ايجاد 
غارهاى متعددى گرديده كه بعضى از آنها به علت اقامت انسان در دوران هاى مختلف جنبه ى تاريخى دارد و 
بعضى ديگر به جهت برخوردارى از بلوره ها و قنديل ها و اشكال مختلفى كه بوسيله استاالكتيت و استاالگميت 

بوجود آمده، زيبايى و شكوهى ديدنى دارد. 
مالير،  تويسركان،  نهاوند،  همدان،  اسامى  به  شهرستان  و  شهر   16 شامل  همدان  ، استان  هنگ آ ر د كبو

اسدآباد، بهار و رزن و 18 بخش و مركز آن شهر همدان است. 
9همدان 

شهر همدان داراى تاريخ و پيشينه اى كهن است. احداث و بناى اوليه ى آن را بيش از 
700 سال قبل از ميالد مسيح مى رسد.اين شهر به دستور دياكو پادشاه مقتدر ماد بنا 
شد و او پس از پايان كار احداث و ساختمان كاخى عظيم كه داراى قالع و دژهاى 
آن  بر  را  هگمتانه  نام  و  داد  قرار  خود  خزانه ى  محل  و  پايتخت  آن را  بود،  متعدد 

نهاد. 
از  پس  دياآكو  نوشته اند:  يونانى  مورخين  هگمتانه  ايجاد  چگونگى  درباره ى 
انتخاب محلى در كنار كوه الوند (اورتت يا اورنتس) جهت مركز حكومت خود 
شهر و كاخى عظيم كه شامل هفت قلعه ى تو در تو بود احداث كرد. مهمترين 

و مستحكم ترين قسمت اين كاخ، قلعه ى هفتم بود
 كه داخل آن كاخ پادشاه و خزانه قرار داشت و آنرا اگباتابا ناميد. يونانى ها 
واژه ى «هگمتانه» يا «هنگمتانه» را كه به زبان پارسى قديم به معنى محل 

تجمع است اكتابانا مى نامند. 
زبان  در  و  «اهمتان»  ارمنى  زبان  به  مانده  جاى  به  آثار  در  واژه  اين 
عرب  نويسندگان  گويش  در  و  آمده  «اهمدان»  پهلوى  و  سريانى 

«اهمدان» به همدان تبديل گرديده است. 
مى گويند در تورات نيز نامى از «احتمانا» آمده كه به احتمال زياد 

همان هگمتانه مى باشد. 
تپه ى باستانى هگمتانه كه در مركز شهر همدان قرار دارد، بقاياى 
شهر باستانى هگمتانه پايتخت عهد كاسى ها، مادها و هخامنشيان 

است. در كاوش هاى باستانى كه در اين تپه انجام گرفته آثار بسيار 
با ارزش و گرانبهايى از دوران باستانى اين شهر به دست آمده است. 

و  حوادث  و  نشيب  و  فراز  با  خود  ساله ى  هزار  چند  عمر  طول  در  همدان  يا  هگمتانه 
وقايع زيادى روبرو شده، و دوران هاى سخت يا آرامى را پشت سر گذاشته و بارها ويران و 

آباد شده است. 
هگمتانه براى اولين بار در دوران حكومت بخت النصر و به دستور او به كلى ويران شد ولى هنگامى كه داريوش 

بزرگ زمام امور را به دست گرفت، بر بازسازى و ترميم ويرانى ها 
و آبادانى آن همت گماشت و بعدها در دوران حكمرانى 
و  كاخ ها  احداث  با  ساسانيان،  و  اشكانيان 
اقامت  براى  باشكوه  قصرهاى 
اين  ساسانى  و  اشكانى  پادشاهان 
و  آبادانى  و  عظمت  اوج  به  شهر 

زيبايى خود رسيد، اما: 
كاخ هاى  تنها  نه  اعراب  پيروزى  با 
سلطنتى تخريب بلكه تمام شهر به طور 
و  آبادانى  تسلسل  اين  شد.  ويران  كامل 
و  خرابى  ترميم  و  تاراج  و  حمله  ويرانى، 
 1135 سال  تا  متمادى  قرن هاى  بازسازى، 
هجرى ادامه يافت و از آن سال به مرور ثبات 
و ايمنى نسبى يافت و چون در مسير جاده ى 
كشور  غرب  منطقه ى  اصلى  راه هاى  و  ابريشم 
مراكز  از  يكى  صورت  به  زودى  به  داشت  قرار 

بازرگانى درآمد. 
در شهر همدان و ديگر شهرهاى اين استان بقاياى 
آثار باستانى و تاريخى فراوانى مثل كتيبه ها، برج ها، 
و  عظمت  دوران  يادآور  كه  دارد  وجود  و…  كاخ ها 
هگمتانه  باستانى  تپه ى  مى باشد.  باستان  ايران  شكوه 
در سال 1913 ميالدى توسط يك هيأت فرانسوى كه از 
سوى موزه لوور پاريس ماموريت يافته بود، مورد كاوش 

و حفارى باستان شناسى قرار گرفت. 
در حفارى هاى انجام شده عالوه بركشف اشياء با ارزش عهد 
منظم  شبكه ى  وجود  نمودار  كه  آمد  دست  به  آثارى  باستان، 

در  سال هاى آبرسانى  در  كه  كاوش هايى  در  و  بود  هگمتانه  باستانى  شهر 
انجام   1370 تا  گرفت، يكى ديگر از كهن ترين آثار تمدن بشر يعنى حصار طوالنى 1362 

كشف  شهر  اين  عظيم  برج  دو  شد. و 
9كتيبه هاى گنج نامه 

در 5 كيلومترى همدان و در دامنه هاى الوند دره ى باصفاى عباس آباد قرار دارد كه كتيبه ها و آبشار گنج نامه نيز 
در امتداد همين دره واقع شده است. 

در اين دره سنگ نبشته هايى از زمان داريوش اول هخامنشى برجاى مانده كه گفته مى شود پس از اتمام كار سنگ 
نبشته هاى بيستون به دستور داريوش برسر راه هگمتانه كه پايتخت تابستانى هخامنشيان و در مسير جاده ى 

شاهى قرار داشت كار نقر و حتك آن انجام گرفته است. 
هر يك از اين كتيبه ها به سه زبان فارسى باستانى، اعيالمى يا شوشى، بابلى و به خط ميخى مادى يا هخامنشى 

مى باشد. 
در گذشته با توجه به اين كه گفته مى شد خزانه ى هخامنشيان در هگمتانه قرار داشته تصور عمومى بر اين بود 
كه سنگ نبشته ها، راهنماى محل خزانه و گنج هاى داريوش است ولى پس از آن كه باستان شناسان فرانسوى 
و انگليسى موفق به ترجمه ى آنها شدند، محرز شد كه سنگ نبشته ها راز مكتوب گنج نيست بلكه ورقى از تاريخ 

باستانى ايران است. 
كتيبه  ترجمه ى  مى باشد.  شاه  خشايار  به  مربوط  ديگرى  و  هخامنشى  داريوش  به  مربوط  كتيبه  دو  اين  از  يكى 

داريوش چنين است. 
«خداى بزرگ است اهورمزدا، كه اين سرزمين را آفريد، كه مردم را آفريد، كه شادى براى مردم آفريد كه داريوش 

را شاه كرد، شاهى از بسيارى، فرمانروايى از بسيارى.. 
منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمين هايى كه نژادهاى گوناگون دارند، شاه سرزمين دور و دراز، 

پسر ويشتاسب هخامنشى» 
و كتيبه ى ديگر كه مربوط به خشايار شاه و در قسمتى پايين تر از كتيبه ى داريوش قرار دارد، قسمت اول متن 
آن همان متن كتيبه ى داريوش است ولى در جمالت آخر پس از شاه شاهان نوشته شده «شاه كشورهاى داراى 

ملت هاى بسيار، شاه اين سرزمين بزرگ، دور دست پهناور، پسر داريوش شاه هخامنشى» 
9مقبره استرومردخاى 

مقبره ى ملكه خشايار شاه و عمويش «استرومردخاى» در مركز شهر همدان قرار دارد. 
ساختمان اوليه ى آرامگاه حدود 12 قرن پيش توسط كليميان به پاس خدمات استرومردخاى احداث شد و بعدها، 
بارها تجديد بنا گرديد و ساختمان فعلى، احتماًال در قرن هفتم هجرى به جاى بناى قبلى كه متعلق به قرن سوم 

هجرى بوده، احداث گرديده است. 
در داخل بناى آرامگاه، دو صندوق منبت كارى گران قيمت وجود دارد كه هريك بر روى قبرى قرار گرفته 
است. اين دو قبر را به استرومردخاى نسبت مى دهند و براساس روايات موجود استر با نفوذ خود 

مانع كشتار كليميان در زمان خشايار شاه شده است. 
طشير سنگى 

شير سنگى كه بيش از 2 متر طول و يك متر و 20 سانتيمتر عرض 
آثار  از  ديگر  يكى  مى باشد  سينه اش  ارتفاع  اندازه  و 

باقى مانده ى عهد باستان است. 
اين شير كه پاهايش شكسته و مفقود 
خسارت هايى  ايام  گذشت  و  شده 
كامًال  ساخته،  وارد  بدنه اش  به 
زيبايى و صالبت خود را حفظ كرده 

است. 
سنگى،  شير  ساخت  زمان  مورد  در 
از  كه  دارد  وجود  متفاوتى  روايات 
به  و  شروع  مادها  و  پارت ها  دوره ى 
دوران اسكندر ختم مى شود، اما قوى ترين 
نظريه اينست كه اين مجسمه و قرينه اش در 
نصب  دروازه  طرف  دو  در  اشكانيان  زمان 

بوده اند.

گردآورى و تنظيم:
 فريبا كويرى
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شما كه هفته نامه پرشين را مى خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده كه چه 
چيزهايى در آن بايد كم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ى 
ماست كه هفته نامه ى بهترى داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه براى اداى 

حق شما با شركت در اين نظر سنجى همراهى فرماييد.
با تشكر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الكترونيكى: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت هاى مختلف هفته نامه از شماره ى يك (خيلى بد) تا شماره ى ده 
(خيلى عالى) نظر خود را اعالم بفرماييد.

1) لوگو.......................................................................................................................... 
2) روى جلد .................................................................................................................
3) صفحه آرايى ..........................................................................................................
4) اخبار و گزارش ......................................................................................................
5) مطالب تحليلى .........................................................................................................
6) ادبيات ......................................................................................................................
7) انديشه .....................................................................................................................
8) هنر و سينما.............................................................................................................
9) پزشكى.....................................................................................................................
10) اقتصاد ..................................................................................................................
11) سياست .................................................................................................................
12) گردشگرى ............................................................................................................
13) ورزشى ................................................................................................................
14)  حوادث .................................................................................................................
15) خانه دارى ............................................................................................................
16) سرگرمى ..............................................................................................................
17) آذرى ....................................................................................................................
18) ديار آشنا ..............................................................................................................
19) انگليسى .................................................................................................................
20) آگهى .....................................................................................................................
21) توزيع ....................................................................................................................
22) روابط عمومى ......................................................................................................

ب- به نظر شما جاى چه بخش هايى در هفته نامه خالى ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ج- به نظر شما وجود چنين هفته نامه اى در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما اين هفته نامه توانسته است استقالل حرفه اى خود را از لحاظ 

سياسى، مذهبى و ... حفظ كند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قيد قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراك رايگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد
و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 

را بصورت تلفنى تكميل نمائيد.

نظرسنجى

نوشتن مشخصات فردى الزامى نمى باشد

سفر مجازي يك دختر 
ايرانى به مريخ

اكونيوز: يك سال پيش بود كه انوشه انصارى به عنوان اولين فضانورد ايرانى و اولين فضاگرد زن جهان 
به ايستگاه فضايى بين المللى و پياده روى فضايى او، يك ايرانى ديگر هم مى خواهد به فضا برود، آن هم 

مريخ. البته از نوع مجازى اش. 
دانشجوي  مقدم،  كاوه  نسيم 
گيل  مك  دانشگاه  ايراني  جوان 
سفري  براي  را  خود  كانادا 
شبيه سازي شده به مريخ آماده 

ميكند. 
هيجان  البته  مجازي  سفر  اين 
سفر  يك  ماجراجوييهاي  و 
پوشيدن  اما  ندارد،  را  واقعي 
لباسهاي فضايي، خوردن برنج 
آبزدايي شده و تظاهر به بودن 
از  بخشي  مريخ،  سياره  در 
كه  هستند  استثنايي  تجربه  يك 
فاراگالي،  ميشل  و  مقدم  كاوه 
دانشگاه  در  او  همكالسي 
آن  زمان  رسيدن  براي  مكگيل 

دقيقهشماري ميكنند.
 نسيم كاوه مقدم دانشجوي 24 

ساله ايراني در دانشگاه مكگيل كه رياست بخش ارتباطات دانشجويي در مركز اكتشاف و پيشرفت فضا 
در كانادا را برعهده دارد، قرار است براي شركت در اين سفر فضايي شبيه سازي شده به مريخ به سالت 
ليك سيتي آمريكا سفر كند تا در آنجا به شش كانادايي ديگر ملحق شود كه آنها هم براي ماموريت دلتا 

اكسپديشن در ايستگاه تحقيقاتي صحراي مريخ در جنوب اوتا حضور خواهند يافت. 
اين تيم از محققان و مهندسان جوان به مدت دو هفته در يك كپسول فضايي كه تالش شده تا شرايط زندگي 

بر روي سياره سرخ در آن شبيهسازي شود، مستقر خواهند شد.
آنها در اين ماموريت همچنين به انجام آزمايش ها و مطالعاتي روي نمونه هاي آب و تجزيه و تحليل گازهاي 
موجود در خاك كه شبيه به نمونههاي مريخي هستند، خواهند پرداخت. اين مأموريت در واقع چهارمين 

مأموريت زميني سازمان دهي شده از سوي انجمن مريخي كانادا در منطقه اوتا است.
هماهنگ  براي  مناسب  فرصتي  ماموريت  اين  فاراگالي  و  مقدم  او  براى  گويد،  مى  ايرانى  دختر  كه  آنطور 
كردن و ارتقاي مهارت هايشان در كنار ساير فضانوردان است. آنها در اين برنامه براي زندگياي آماده مي 

شوند كه ممكن است هرگز وارد آن نشوند.
نسيم كاوه مقدم كه در رشت متولد شده ميگويد از همان كودكي ستارهها و صورتهاي فلكي را دوست 
داشته و از 13 سالگي آرزو دارد كه روزي فضانورد شود: «سفر به فضاي خارج از زمين آرزويي است 
كه از سالها پيش، روزگاري كه از پشت لنزهاي تلسكوپ پدرم در سواحل درياي خزر در ايران به آسمان 

خيره مى شدم.»
كاوه مقدم در كانادا مكانيك مى خواند و از سال گذشته در آژانس فضايي كانادا كارورزى مى كند. او در 

آنجا روي پروژه خود درباره آب و هواي مريخ متمركز شده است. 
كاوه مقدم از 12 سال قبل به همراه والدينش به كانادا مهاجرت كرده است. او همان زمان با آژانس فضايي 

كانادا آشنا شد: «از همان موقع روزى را تصور مى كردم كه با يك راكت به فضا مي روم.» 

ويژه نامه راسيسم
(نژاد پرستى) در ايران

هفته نامه پرشين در نطر دارد در شماره هاى  آتى ويژه نامه هايى را براى موضوعات اساسى اجتماعى منتشر 
كند .نخستين ويژه نامه به موضوع راسيسم (نژاد پرستى )تعلق دارد. بدينوسيله از همه نويسندگان و محققان 
عالقه مند تقاضا مى شود مقاالت، نوشته ها و گزارشات تحقيقى خويش را  تا پايان ارديبهشت ماه به آدرس 

مجله پرشين بفرستند. از نوشته هاى برتر در ويژه نامه و سمينار استفاده  خواهد شد.
به مقاالت برتر جوايز ويژه اى جهت يادبود تعلق خواهد گرفت . طبعٌا چشم به راه نظرات و پيشنهادات شما 

خواهيم بود.
روابط عمومى هفته نامه پرشين
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حركت مك كين با 
چراغ خاموش در كنار 

اوباما و كلينتون 
 

باراك اوباما و هيالري كلينتون نامزدهاي حزب دموكرات براي انتخابات رياست 
جمهوري امريكا روز گذشته در حالي خود را براي آخرين مناظره تلويزيوني قبل از 
انتخابات مقدماتي تعيين كننده ايالت هاي تگزاس و اهايو در چهارم مارس آماده مي 
كردند كه تازه ترين نظرسنجي ها از جلو افتادن 16 درصدي اوباما نسبت به كلينتون 
حكايت مي كرد. سقوط بيش از پيش حمايت از كلينتون نشان مي دهد كه تشديد 
لحن او عليه رقيبش اوباما نتوانسته است جلوي پيشرفت سريع موفقيت او را سد 
كند.ظرف دو ماه گذشته سناتور اوباما موفق شد در ميان راي دهندگان دموكرات 
نوعي ائتالف به وجود آورد. او به ويژه از حمايت قوي در ميان مردان امريكايي 
برخوردار است و در حال حاضر بيشتر دموكرات ها او را به عنوان نامزدي مي 
شناسند كه بهتر از رقيبش، كلينتون، قادر است سناتور جان مك كين نامزد پيشتاز 
جمهوريخواهان را در انتخابات عمومي شكست دهد. نظرسنجي مشترك روزنامه 
برگزاري  از  پس  دهد  مي  نشان  نيوز  اس  بي  سي  خبري  شبكه  و  تايمز  نيويورك 
چهل مورد انتخابات مقدماتي و انتخابات انجمن هاي حزبي كه در يازده مورد آنها 
در دو هفته اخير اوباما پيروزي هاي پي درپي را از آن خود كرد، اكنون او موفق به 
جلب حمايت اقشار مختلف دموكرات ها شده است. حاميان اوباما در حال حاضر از 
مردان و زنان امريكايي گرفته تا ليبرال ها و ميانه روها، راي دهندگان پردرآمد و كم 
درآمد و نيز دارندگان و فاقدان تحصيالت دانشگاهي را شامل مي شود. با اين حال 
عالئم آسيب پذيري اوباما هنوز خود را نشان مي دهند. بر اساس اين نظرسنجي 
با وجودي كه اوباما از نظر توانايي متحد كردن و الهام بخشيدن به مردم امريكا به 
ميزان زيادي بر رقيب خود تقدم دارد، اما بيشتر دموكرات ها هنوز بر اين باورند 
كه هيالري كلينتون آمادگي بيشتري براي تصدي مقام رياست جمهوري دارد.روز 
دوشنبه عكسي از اوباما در اينترنت منتشر شد كه او را با لباس محلي سوماليايي 
در حال ديدار از كنيا نشان مي داد. انتشار اين عكس بحث تبليغاتي جديدي را به 
راه انداخته است. پيش از اين نيز گزارش هايي منتشر شده بود كه به آفريقايي و 
مسلمان بودن اوباما و وجود نام حسين در بخشي از اسم اوباما اشاره داشت و 
احتمال مسلمان بودن خود اوباما را مطرح كرده بود؛ امري كه اوباما به شدت آن را 
تكذيب كرد و گفت سال هاست كه به عنوان يك مسيحي معتقد به كليسا مي رود.در 
ضمن انتشار يك نظرسنجي ديگر از نيويورك تايمز و سي بي اس نشان داد كه در 
ميان سه كانديداي مطرح،مك كين جمهوريخواه و اوباماي دموكرات از نظر افكار 

عمومي امريكا شانه به شانه هم حركت مي كنند. 

سياست و بين الملل

اجراي سرود ملي امريكا و كره 
شمالي در كنار هم 

 
اركستر فيالرمونيك نيويورك كه در حركتي فرهنگي و دپيلماتيك براي خروج كره شمالي از انزواي سياسي و بين 
المللي به اين كشور سفر كرده است، سه شنبه در آغاز كنسرت خود سرود ملي امريكا را در سالن تئاتر شرق 

پيونگ يانگ نواخت. اين در حالي است 
كه دولت كمونيست كره شمالي از زمان 
جنگ دو كره و تقسيم شبه جزيره كره 
بزرگ  را  متحده  اياالت  قسمت،  دو  به 
ترين دشمن ايدئولوژيك خود مي داند.

اركستر فيالرمونيك نيويورك كه در پي 
قبول دعوت وزارت فرهنگ كره شمالي 
ميالدي  گذشته  سال  آگوست  ماه  در 
(مرداد سال جاري) به اين كشور سفر 
رويداد  ترين  بزرگ  مجري  است  كرده 
فرهنگي امريكا در كره شمالي از زمان 
شود.  مي  محسوب  كشور  اين  استقالل 
امروز  تا  شمالي  كره  خاك  حقيقت  در 
هرگز ميزبان اين تعداد تبعه امريكا در 
يك زمان نبوده است.كنسرت عصر سه 
 2500 سالن  در  كه  اركستر  اين  شنبه 
برگزار  يانگ  پيونگ  شرقي  تئاتر  نفري 

مي شد ابتدا با اجراي سرود ملي كره شمالي و در پي آن اجراي سرود ملي امريكا كار خود را آغاز كرد. تمام 
اتباع كره شمالي كه در سالن حاضر بودند در طول اجراي هر دو سرود به احترام ايستاده بودند و در پايان كف 
زدند. پيش از اجراي كنسرت پيش بيني مي شد كيم ايل جونگ رهبر كره شمالي كه عالقه زيادي به موسيقي دارد 
در سالن حاضر شود و شخصًا شاهد اجراي اركستر فيالرمونيك نيويورك باشد اما گزارش هايي كه تاكنون 
منتشر شده نشان مي دهد كه او در بين حضار نبوده است.لورين مازل، رهبر اركستر نيويوركي در بين اجراي 
برنامه به زبان انگليسي از طرف خود و ساير همكارانش از اينكه فرصت يافته «در سالني به اين خوبي» به اجراي 
موسيقي بپردازد ابراز خشنودي كرد و در ادامه به كره يي از حضار خواست تا ساعات خوبي را همراه اركستر 
فيالرمونيك نيويورك سپري كنند.اركستر فيالرمونيك نيويورك كه قديمي ترين اركستر امريكا به شمار مي رود 
دوشنبه در ادامه تور چندروزه يي كه در چين داشت با هواپيماي اجاره يي مخصوصي وارد پيونگ يانگ پايتخت 
كره شمالي شد تا طي اقامت 48 ساعته در اين كشور كنسرتي از سمفوني هايي نظير «از جهان نو» و «يك امريكايي 
در پاريس» اجرا كند. قطعاتي از آثار واگنر نيز در اين كنسرت اجرا شد.اين كنسرت به خاطر فعاليت هاي هسته 
يي دولت كره شمالي و دشمني چندين ساله اين كشور با امريكا كه به زمان جنگ كره در آغاز دهه 1950 بازمي 
گردد به يكي از جنجالي ترين مسائل حوزه فرهنگ و ديپلماسي در امريكا تبديل شده و انتقادهاي شديد بسياري از 
كارشناسان امريكايي را به همراه داشته است. لورين مازل در كنفرانسي مطبوعاتي پس از اجراي اين كنسرت در 
پيونگ يانگ با اشاره به نقش همين اركستر در باز كردن مسير تعامالت فرهنگي با اتحاد جماهير شوروي سابق 
در سال 1959 به خبرنگاران گفت؛ «روس ها متوجه نشدند كه اين يك تيغ دولبه است، چرا كه آنها با اجازه دادن به 
اجراي اين اركستر به مردمي از ديگر كشورها اجازه مي دهند وارد كشورشان شوند و با مردم كشورشان تعامل 
داشته باشند و بر آنها تاثيرگذار باشند.» او با رد اينكه از اجراي اين كنسرت در پيونگ يانگ هدف مشابهي دارند 
درباره افزايش تعامالت فرهنگي بين كره شمالي و امريكا در آينده ابراز اميدواري كرد و گفت؛ «ما آدم هاي فروتني 
هستيم و فقط براي اجراي موسيقي به اين جا آمده ايم.»اما به نظر مي رسد اظهار نظرهاي مازل نتواند او را از قيد 
انتقادهايي برهاند كه از هم اكنون در امريكا انتظار او را مي كشند. از مدت ها پيش ريچارد آلن يكي از مشاوران 
رونالد ريگان در زمان رياست جمهوري او در دهه 1980، در مقاله يي در نيويورك تايمز درباره حضور اركستر 
كودتاي  يك  خود  دست  با  كه  است  بزرگي  خطاي  بود؛ «اين  داده  هشدار  يانگ  پيونگ  در  نيويورك  فيالرمونيك 
تبليغاتي به كيم جونگ ايل هديه كنيم.»به اعتقاد كارشناسان اين اقدام امريكا پاسخي است به همكاري كره شمالي 
با توافقات اجالس شش جانبه درباره توقف فعاليت هاي هسته يي اين كشور. گفته مي شود ري گون مذاكره كننده 
ارشد دولت كره شمالي در پرونده هسته يي اين كشور و ويليام پري يكي از وزراي اسبق دفاع اياالت متحده در 
جمع افراد حاضر در اين كنسرت بوده و كنار يكديگر نشسته بودند كه به اعتقاد تحليلگران همين مساله نشان 
دهنده بار سياسي اين كنسرت و به ويژه اهميت مساله همكاري هاي هسته يي اين كشور با اجالس شش جانبه 
است. از سوي ديگر حضور اركستر فيالرمونيك نيويورك در پيونگ يانگ يادآور ديپلماسي راهگشاي «پينگ پنگ» 
امريكا در دهه 1970 است. امريكا اوايل دهه 1970 طي فعاليتي كامًال ورزشي با برگزاري تورنمنت هاي پينگ پنگ 
بين ورزشكاران امريكايي و چيني باعث بهبود روابط دو كشور و در نهايت خروج از انجماد سياسي و ديپلماتيكي 
شد كه از زمان تسخير چين به دست نيروهاي كمونيست مائو تسه تونگ در سال 1949 بر روابط دوجانبه آنها 
حكمفرما بود. عالوه بر اين سفر اركستر نيويوركي به پيونگ يانگ تاريخچه يي موفق از كاربردهاي ديپلماتيك 
راهگشاي  اين  از  پيش  كه  امريكايي  اركسترهاي  موفق  سفرهاي  نمونه  از  دارد.  خود  سفر  پشتوانه  را  موسيقي 
ديپلماسي امريكا در كشورهاي متخاصم بوده اند مي توان به اجراي موسيقي اركستر فيالدلفيا در چين در سال 
1973 اشاره كرد كه بالفاصله پس از ديدار تاريخي ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت امريكا و همزمان با اوج 
ديپلماسي «پينگ پنگ» اجرا شد و در كل نتيجه يي شگفت انگيز در روابط دو كشور داشت. در سال 1956 اركستر 
بوستون اولين گروه هنري بزرگ امريكايي بود كه با بهبود روابط امريكا و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي 
سابق به اين كشور سفر كرد و سه سال بعد اركستر نيويورك به رهبري لئونارد برنستاين نيز در مسكو به اجراي 
موسيقي پرداخت.دعوت رسمي وزارت فرهنگ كره شمالي از اركستر فيالرمونيك نيويورك كه اكنون تحت رهبري 
لورين مازل قرار دارد، ماه آگوست سال جاري از طريق فكس به صورت نامه يي تايپ شده به زبان انگليسي به 
دست مديران اين اركستر رسيد. مساله امنيت نوازندگان كره يي تبار اركستر فيالرمونيك امريكايي، نحوه حمل و 
نقل سازها به اين كشور كه هنوز بسياري از زير ساخت هاي حمل و نقل اش در حد ابتدايي باقي مانده و اجازه 
اجراي سرود ملي امريكا از جمله مسائل محوري در رايزني هاي دو طرف از زمان قبول دعوت وزارت فرهنگ كره 

بوده است كه ظاهراً طرف كره يي توانسته است نظر اركستر امريكايي را در همه زمينه ها جلب كند. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جهان از نگاه رسانه ها
رئيس سازمان اطالعات پاكستان تغيير مي كند  

پاكستان  ارتش  فرمانده  كياني»  «پرويز  ژنرال  رويترز؛   
ارتش  نظامي  اطالعات  سازمان  جديد  فرمانده  زودي  به 
تغيير  ترين  مهم  انتصاب  اين  كند.  مي  تعيين  را  پاكستان 
مشرف  گيري  كناره  زمان  از  پاكستان  ارتش  سازماني 
از فرماندهي ارتش محسوب مي شود. بنابر اين گزارش 
ژنرال كياني قصد دارد ژنرال «محمد آصف» را جايگزين 
سه  كه  كند  مشرف  نزديك  دوست  ايجاز»  «نديم  ژنرال 
سال رياست سازمان اطالعات نظامي پاكستان (MI) را 

بر عهده داشته است.  
مي  عراق  در  امريكا  سرباز  هزار   140  

مانند  
 الجزيره؛ امريكا اعالم كرد كه پس از خروج پنج تيپ نظامي 
خود از عراق در ماه جوالي آينده 140 هزار سرباز خود 
را در اين كشور حفظ خواهد كرد. اين رقم بزرگ تر از 
شمار نيروهاي امريكايي در عراق قبل از ارسال نيروهاي 
مدير  هام  كاركر  ژنرال  است.  گذشته  سال  در  اضافي 
وزارت  كه  گفت  امريكا  مشترك  ستاد  رياست  عملياتي 
دفاع (پنتاگون) اين تصميم را براساس ارزيابي فرماندهان 

حاضر در عراق گرفته است.  

تهديد  بالروس  سياسي  زنداني  ترين  مهم 
به اعتصاب غذا كرد  

 
زنداني  ترين  برجسته  كوزولين»  «الكساندر  رويترز؛ 
به  مقامات  كه  صورتي  در  كرد  تهديد  بالروس  سياسي 
او تضميني براي شركت در مراسم خاكسپاري همسرش 
ندهند دست به اعتصاب غذا خواهد زد. كوزولين 52ساله 
انتخاب  عليه  تظاهراتي  برگزاري  به  كمك  جرم  به  كه 
در  جمهور  رئيس  عنوان  به  لوكاشنكو»  «الكساندر  مجدد 
سال 2006 به پنج سال و نيم زندان محكوم شده، گفت؛ 
«اگر تضميني به من براي شركت در مراسم خاكسپاري 
همسرم داده نشود دست به اعتصاب غذا خواهم زد تا بعد 

از 6 يا 7 روز بميرم و در كنار همسرم دفن شوم.»  

ها  توريست  مرگ  مسووليت  يمن  القاعده 
را پذيرفت  

 
مسووليت  يمن  در  القاعده  شاخه  فرانسه؛  خبرگزاري 
و  بلژيكي  هاي  توريست  از  گروهي  به  جداگانه  حمله  دو 
اسپانيايي در يمن را به عهده گرفت. گروه «جند اليمن» در 
بيانيه يي كه روي اينترنت منتشر كرد، مسووليت دو حمله 
يي كه منجر به كشته شدن دو بلژيكي و 7 اسپانيايي شد 
را پذيرفته است. اين گروه اعالم كرده كه اين عمليات ها 
را با هدف حمايت از مسلمانان در اطراف جهان و انتقام 
مبارزان كشته يا به اسارت گرفته شده القاعده انجام داده 

است.  

يك رئيس جمهور كمونيست براى قبرس
براي  حالي  در  گذشته  روز  تبار  يوناني  هاي  قبرسي 
انتخاب رئيس جمهوري جديد خود به پاي صندوق هاي 
پيروزي  شانس  از  موجود  هاي  نشانه  كه  رفتند  راي 
دمتريس كريستوفياس نامزد كمونيست حكايت مي كرد. 
جمهوري  رئيس  تنها  پيروزي  صورت  در  كريستوفياس 
حال  همين  در  بود.  خواهد  اروپا  اتحاديه  در  كمونيست 
پيروزي  صورت  در  اند  داده  وعده  رقيب  نامزد  دو  هر 
اميد  افزايش  در  مهمي  نقش  كه  را  صلح  وگوهاي  گفت 
تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا دارد از سر خواهند 

گرفت.

ادامه حمالت ارتش تركيه به شمال عراق  
 

با وجودي كه گزارش هاي ضد و نقيضي در مورد ميزان تلفات نيروهاي 
ترك و كرد در درگيري هاي شمال عراق ارسال مي شود، تركيه مي گويد 
همچنان به عمليات خود ادامه خواهد داد. رجب طيب اردوغان نخست وزير 
تركيه به منظور اطمينان بخشي به جامعه بين الملل گفت عمليات اين كشور 
براي  و  بود  خواهد  متمركز  كردستان  كارگران  حزب  مواضع  روي  فقط 
يك دوره محدود ادامه خواهد داشت. اين سخنان در واقع در پي اعتراض 
گذاشتن  احترام  خواستار  كه  گيرد  مي  صورت  عراق  دولت  گسترده  هاي 
به حاكميت عراق و پايان دادن به عمليات برون مرزي تركيه شد. در همين 
رابطه ارتش تركيه پذيرفت كه يك فروند هليكوپتر ارتش در شمال عراق 

سقوط كرده است. 
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همنوازي درخشاني با 
گيتار فالمنكو 

كنسرت نوروزي مجيد درخشاني نوازنده 
تار دوم فروردين در مركز گفت وگوي ملل 
مادريد برگزار مي شود. اجراي تلفيقي تار 
جوادي  مجيد  همراهي  به  فالمنكو  گيتار  و 
گيتار  نوازنده  يك  همراه  به  دف  نوازنده 
قطعاتي  ها،  نوشته  نت  براساس  كالسيك 

به شكل بداهه اجرا مي شود. 

مهدي غبرايي آثار وولف 
و  آلمان  در  را  ريلكه  و 

سوئد بررسي كرد 
ها»ي  «موج  رمان  درباره  غبرايي  مهدي 
ويرجينيا وولف و «دفترهاي مالده الئوريس 
بريگه» راينر ماريا ريلكه در آلمان و سوئد 
درباره  ها  سخنراني  اين  كرد.  سخنراني 
شباهت هاي «موج ها» و «دفترهاي مالده 

الئوريس بريگه» بوده است.

«ابوالفضل زرويي 
نصرآباد» بستري شد 
و  شاعر  نصرآباد»  زرويي  «ابوالفضل 
عصر  ديابت  بيماري  علت  به  طنزپرداز، 
روز دوشنبه در بيمارستان پارس تهران 
اين  پاي  فارس  گزارش  به  شد.  بستري 
اثر  بر  كه  ساله  چهل  طنزپرداز  و  شاعر 
است،  شده  آسيب  دچار  ديابت  بيماري 

قرار است مورد عمل جراحي قرار گيرد.

برگزاري بزرگداشت 
بيژن نجدي

نوزدهم  نجدي  بيژن  بزرگداشت  مراسم 
شود.  مي  برگزار  جاري  اسفندماه 
نوزدهم  يكشنبه  روز  بزرگداشت  اين 
محل  در   19 تا   15 ساعت  از  اسفندماه 
 2 منطقه  شهرداري  اجتماعات  سالن 

برگزار مي شود.

رمان جديد ژوزه 
ساراماگو 

ژوزه  جديد  ها»رمان  فاصله  در  «مرگ 
زبان  به  پرتغالي،  نويسنده  ساراماگو 
به  به گزارش مهر  انگليسي منتشر شد. 
ساير  چون  رمان  اين  آمازون،  از  نقل 
آثار ساراماگو مانند «كوري» و «انجيل 
به روايت عيسي مسيح» در مورد مرگ 

نوشته شده است.

ادبيات و انديشه
بازگشت حيرت انگيز آقاي جوان چهره ها

 
ترجمه؛ نشميل مشتاق

جونات دياز ده سال پس از آنكه براي نخستين بار وارد دنياي نويسندگان 
شد، از رمان تازه اش مي گويد كه نوشتن آن خيلي طول كشيده است و 

اين حقيقت كه خواندن را بيش از نوشتن دوست دارد. 

گفت وگو زير يكي از درخت هاي زيتون باغ فرهنگستان صورت مي گيرد 
و ژونو سرشار از انرژي، ايده هاي نو و يك طبع سخنوري دلپذير است. 
در جواب به اين سوال من كه «چرا بين نوشتن غرق شده و اسكار اين همه 
فاصله افتاد؟»، مي گويد؛«من خيلي كند مي نويسم. از همه مهم تر اينكه 
بيشتر دوران جواني من به سگ دو زدن و كار كردن گذشت. وقتي غرق 
هرگز  كردم  نمي  كار  اگر  بودم.  معاش  گذران  درگير  كردم  تمام  را  شده 
نمي توانستم به مسافرت بروم و چيزي ياد بگيرم. پس تا جايي كه شغلم 
ابتدا  خالق-  نگارش  آموزش  او  گفته  به  كردم.»  مسافرت  داد  مي  اجازه 
در دانشگاه سيراكيوز و سپس در ام آي تي- براي او تجربه يي تلخ و 
شيرين بوده است؛«با اينكه پول بخور و نمير آن مرا از گرسنگي و تلف 
شدن نجات داد، اين شغل خود كار وقت گيري است و براي تدريس بايد 
از همان عضله يي استفاده كرد كه براي نوشتن به كار مي رود؛ عضله 
بودم.  بدبختي  آدم  من  نويسنده،  دوستان  نگاه  گويد؛«در  مي  او  زبان.» 
اگرچه بسياري از آنان با زبان بازي به من مي گفتند كه قبول دارند خلق 
اثر هنري خيلي وقت گير است، اما در عين حال طعنه زنان كندي مرا در 
نوشتن مسخره مي كردند. به گفته آنان اگر نويسنده يي نتواند در مدت 
دو سال چيزي بنويسد و اثري خلق كند، بايد سرش را بگذارد و بميرد. 

در امريكاي التين به طور يقين براي همه چنين اتالف وقتي مهم بود.» شادي و طراوت اين نويسنده كه در نوشته هايش نيز 
نمود دارد، دغدغه هاي مهم تر زندگي را كمرنگ مي سازد. او خيلي به كارش عالقه دارد؛ جمالتي كه در شرح دادن اسكار 
به كار برده است (او نه يك بازيكن بيسبال، نه يك حشره و نه يك جوان عياش بود كه جوك هاي زيادي بلد باشد) ريشه 
در يك «كنكاش ژرف زباني» دارد. در جواب به اين سوال كه «زبان انگليسي تا چه اندازه گنجايش بيان ذهنيات شما را دارد 
و چقدر مي توانيد آن را دست كاري كنيد؟»، جواب مي دهد؛«مسائل غيرزباني نيز در اين ميانه سهمي دارند. بدبختي ناشي 
از پيروزي ينگه دنيا بر دنياي قديم، در زمينه فردي و خانوادگي، بر سفرهاي شخصيت هاي داستان اسكار سايه مي اندازد؛ 
معناي داناي كل داستان براي خوانندگان چيست؟ براي آنان كه با مسائلي مانند زمامداري و خودكامگي ديكتاتورها، تالش 
براي بقا به عنوان يك مهاجر، احساس گناه و ندامت از اشتباهاتي كه در گذشته مرتكب شده اند، آشنايي كامل دارند.» خود 
ژونو دياز نيز مانند يونيور، راوي داستان اسكار، دچار احساس گناه است؛ «آيا براي بهتر از كار درآوردن اسكار آن طور 
كه بايد زحمت نكشيده ام؟» خودش مي گويد؛«در كالس هايي كه در آن درس مي خواندم بچه هاي زيادي شبيه اسكار بودند 
و برخالف ميل باطني مي دانستم من هم جزء همان طبقه هستم.» پس از نظر دياز فقط يك عامل عمده متمايزكننده ميان او و 
بقيه وجود داشت؛ «برادر بزرگ تري كه هيچ كس جرات نداشت با او دربيفتد. اين به من مصونيت زيادي مي داد. مي توانستم 
با هركسي كه مي خواستم حرف بزنم. اگر كسي قبول نمي كرد داداش سر مي رسيد و با ميز روي سرشان مي كوبيد.» دياز 
در نوشته هايش، از خاطرات دوران كودكي نيز استفاده مي كند؛ نزاع هاي خياباني كه در اولين سال هاي حضور خود در 
نيوجرسي مي ديد، مادر سختكوشي كه با كار كردن در يك كارخانه شكالت سازي شكم بچه هايش را سير مي كرد، روابط 
خصمانه و در عين حال حمايت هاي برادر بزرگ تر، دوري پدر، روياي دگرگون شدن زندگي با رفتن به امريكا، مشاجرات 
نژادي كه حتي ميان دو جنس مخالف نيز رخ مي داد و در داستان هاي كوتاه او به چشم مي خورد. از همه جالب تر اينكه، 
وي خود را نه يك نويسنده، بلكه بيشتر يك خواننده مي داند و چون در كار خود بسيار واقع بين است، به تحسين، شهرت 
و پول چندان بها نمي دهد؛ «تا اواخر دبيرستان چيزي ننوشتم و سپس فقط از روي نوشته هاي بقيه كپي مي كردم. بيش از 
نوشتن دوست دارم بخوانم و نوشتنم حاصل همين مطالعات است. هميشه راهم را از نويسنده هايي كه مي گويند اگر نتوانند 

بنويسند بهتر است بميرند، جدا كرده ام. من اگر نمي توانستم بنويسم تا امروز بايد مرده بودم. 

 منبع؛ گاردين فوريه 2008

پدرو آلمادوار 
 

اين بار شاعرانه  
 

 پدرو آلمادوار مثال جالبي است براي كساني كه مي خواهند كارگردان سينما شوند و هزار جور بهانه مي آورند كه نتوانسته 
اند در كارشان موفق باشند. او وقتي در 19 سالگي از روستايش به مادريد رفت، به جز چند پيراهن پاره و قلبي سرشار 
به عشق سينما چيز ديگري نداشت. مي خواست در مدرسه سينمايي مادريد درس بخواند كه پول كافي نداشت وكمي بعد 
فرانكو مدرسه سينمايي را تعطيل كرد. با پول كارگري دوربين سوپر هشت خريد و كار فيلمسازي را شروع كرد. حاال اين 
پسر روستايي آنقدر مشهور شده كه بعد از لوئيس بونوئل او را بزرگ ترين فيلمساز اسپانيا مي دانند. آلمادوار كه همكاري 
او با ستاره سينماي اسپانيا، پنه لوپه كروز، از «بازگشت» شروع شده در فيلم در حال ساختش و فيلمي كه كمي بعد خواهد 
هم با اين بازيگر جنجالي همكاري مي كند. اين كارگردان 59 ساله، بعد از موفقيت هاي «بازگشت»، وقفه يي  ساخت، باز 
دوساله در كارش داشت. او اين روزها در مرحله پيش توليد فيلم «آغوش هاي ناتمام» است كه لوئيس هومار، بالنكا پورتيلو 
و پنه لوپه كروز در آن بازي مي كنند. آلمادوار در پروژه بعدي اش قصد دارد زندگي شاعر سرشناس اسپانيا، ماركوس 
آنا را به تصوير بكشد؛ شاعري كه بيش از 20 سال زنداني بود و شعرهايش را زندانيان هم بندش حفظ مي كردند و پس 
از آزادي منتشر مي كردند. او اين فيلم را بر مبناي كتاب خاطرات آنا مي سازد كه به تازگي منتشر شده است. آلمادوار به 
جز «بازگشت» آثار موفق ديگري مثل «زمان در آستانه فروپاشي»، «با او حرف بزن»، «همه چيز درباره مادرم» و «گوشت 

زنده» را در كارنامه اش دارد. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

در حاشيه حكم يعقوب يادعلي 
 

كشاندن داستان خيالي 
به زندگي عيني 

 
محمود دولت آبادي

يعقوب  (آقاي  نويسنده  شنويم  مي  كه  گذرد  مي  سالي 
او  آثار  به  كه  است  شده  يي  پرونده  موضوع  يادعلي) 
دادگاه  ناگهان  كه  شنوم  مي  اكنون  شود؛  مي  مربوط 
تجديدنظر - بدون حضور متهم پرونده و بدون حضور 
وكيل پرونده - حكم را تشديد كرده است و از مدت حبس 
تعليقي كه حدود چهل روز آن را نويسنده متحمل شده، 
به يك سال حبس تعزيري افزون كرده است. در حالي كه 
متهم  فقدان  در  تجديدنظر  دادگاه  من  وجوهاي  پرس  در 
آن  يا  دهد  تخفيف  را  پيشين  حكم  تواند  مي  او  وكيل  يا 
را - اصطالحًا - ابرام كند و نه تشديد. نخست بياورم كه 
انتظار مي رفت در مدت زمان گذشته، موضوع اين پرونده 
را  امكان  اين  مدافع  وكيل  داليل  ارائه  كه  كدخدامنشي  با 
آن  در  يابد.  فيصله  گذارد،  مي  و  گذاشت  مي  دراختيار 
وجه كدخدامنشانه ممكن مي بود نماينده مدعي العموم با 
نماينده يي از اهل قلم و نماينده يي هم از وزارت ارشاد 
اسالمي كه به كتاب هاي مورد بحث مجوز چاپ و پخش 
(آن هم در تيراژ معدود) داده است با يكديگر بنشينند و 
مشكلي نه چندان دشوار را حل كنند. اما متاسفانه سنت 
هاي نيكوي جامعه ما چنان لگدمال بهانه هاي سنتي نما 
امور  در  يي  پيشينه  هيچ  مردم  اين  گويي  كه  است  شده 
كه  اكنون  باري...  اند،  نداشته  شان  زندگي  امور  اداره  و 
ماجرايي ساخته و قطعي شده و مصنوع بودن آن از بر 
شكوائيه  تنظيم  از  بعد  كه  خصوصي  شاكي  يك  ساختن 
وكيل  حضور  بي  كه  حكمي  و  است  شده  پرونده  وارد 
مدافع و بي حضور فرد موضوع شكايت تشديد شده و 
قطعيت مي يابد، راه حلي باقي نمي ماند جز اينكه از مقام 
اول قضايي كشور و نماينده ايشان در محل درخواست 
شود كه حكم را بازنگري و لغو كنند و به اين ترتيب يك 
موضوع بسيار كوچك از يك كتاب داستاني خيالي را به 
نكنند.  تبديل  دمل  يك  به  را  آن  و  نكشانند  عينيت  ميدان 
اين درخواست من است از مقامات محترم قضايي، يعني 
خواهش از جانب نويسنده يي كه همه عمر خود را سر 
در كار تشخص بخشيدن به همه اقوام ايراني در آثارش 
خواستار  را  قانون  حمايت  در  آزادي  همواره  و  داشته 
به  اعتراض  شود  مي  نوشته  خط  اين  اگر  و  است  بوده 
خالف عهد قانون است كه در مورد آقاي يعقوب يادعلي - 
متاسفانه- در دادگاه تجديدنظر اعمال شده و نيز خواسته 
كسي است كه تاكيد دارد موضوعي ساده و حل شدني به 

يك دمل تبديل نشود 

مرادى كرمانى در بستر
هوشنگ مرادى كرمانى كه چند روز پيش به دليل عارضه 
قلبى تحت عمل جراحى EPS (مطالعه الكترو فيزيولوژى 
به  منزل  در  پزشكان  توصيه  به  بود،  گرفته  قرار  قلب) 

استراحت تام مى پردازد.

 سيد فضل اهللا - حسينى 

پس   (1) است ».  بى حقيقت  مى دهد،  دست  مردم  براى  خواب  در  كه  توهماتى  مانند  آمد،  من  ذهن  وقت به  هر  چه  هر  كنم  فرض  كه  گذاشتم  اين  بر  را  «بنا 
مى بايست يك بار در زندگى تصميمى قاطع بگيرم و خود را از تمام آرايى كه... پذيرفته 

بودم وارهانم ». (2) 
و بدين سان دكارت به فكر مى افتد تا نظام شناخت شناسانه مدرنى را پى افكند; نظامى كه 
بر بنيان «نفى » باورهاى گذشته ساخته مى شود، بر خالف روش پيشينيان كه براساس 
تصديق دستاوردهاى گذشتگان و سپس اصالح و ترميم آنها بود. از اين رو انديشه ورزان 
مدرنيته شك فلسفى كارتزين را سرآغاز راهى نو در دنياى مدرن مى دانند. اين «نه » و 
«سلب » و «نفى » هر چه از زمان دكارت فاصله گرفت، بزرگ تر و عميق تر شد و فيلسوفان 
و انديشمندان بزرگى چون «جان الك »، «هيوم »، «روسو»، «ديدرو»، «كانت »، «شوپنهاور»، 
«نيچه » و «ماركس » هر يك در آبيارى و پرورش اين عصيان فلسفى همت گماشتند. اين 
«نه » در محدوده فلسفه و كالم توقف نكرد، بلكه عرصه سياست و اجتماع و اقتصاد و هنر 
را هم در بر گرفت. گرچه در عرصه سياست بايد گفت دنياى مدرن، مديون نام آور ديگرى 
است كه سال ها پيش از دكارت مى زيست; «ماكياول » كسى كه به صراحت عرصه سياست 
را تقدس زدايى كرد و رابطه سياست را به كلى از مقدسات و باورهاى آسمانى گذشتگان 
تخليه نمود. او گفت: «مردانى كه مى خواهند وارد سياست شوند، اول بايد ياد بگيرند كه 
چگونه خوب نباشند» و به گفته هور كهايمر «كسانى چون ماكياول، هابز، والك سعى در 
سكوالر (دنيوى) كردن قوانين اجتماعى داشتند، آنان بنيانگذار نگرش تنزلى (فروكاهنده) 

اى بودند كه روابط انسان را از حالت آسمانى به زمين مى كشاند». (3) 
ها،  «ارزش »  ها،  «قديس »  به تدريج  مغرب زمين،  نوين  جنبش هاى  ظهور  با  حال  هر  در 
خدايان جاودان و الهه هاى سنتى از چشم غربيان فرو افتادند. اما از آن جايى كه انسان 
مقدسات  تخليه  از  پس  «خداجوست »،  دينى  تعبير  به  و  مطلق گراست  خود،  فطرت  به  بنا 
سنتى از وجود آدمى، ايدئولوژى هاى برخاسته از انديشه هاى مدرن ظهور كردند تا خال 
پديد آمده را پر كنند; ايدئولوژى هايى چون ليبراليسم، سوسياليسم، آنارشيسم، كمونيسم، 
فمينيسم، ناسيوناليسم و... با مطلق انگارى خود، به جاى خدايان و ارزش هاى مقدس، در 

دل فرزندان مدرن نشستند. اين خدايان چنان در نزد مربوبين و تعليم يافتگان خود، محبوب و سرافراز بودند كه قداست و مطلقيت رب النوع ها و خدايان گذشته 
مغرب زمين و يونان باستان به گردشان هم نمى رسيدند. غربيان در دفاع و نگاهبانى از ايدئولوژى ها و رب النوع هاى زمان، از هيچ تالش و جانفشانى دريغ 
نمى كردند. و بدين سان يك بار ديگر «جنگ خدايان » در مغرب زمين تكرار شد و اين بار ميليون ها نفر در راه دفاع آتشين از باورها و ايدئولوژى ها كشته 
شدند. غرب با دو جنگ جهانى بى سابقه، و جنگ هاى منطقه اى و ظهور ديكتاتورهاى استثنايى چون هيتلر، استالين، موسولينى و... مواجه شد كه همه به نام 
دفاع از ايدئولوژى خاصى از دل جامعه هاى مدرن قيام كرده بودند. انسان مدرن با تعويض خدايان سنتى به خدايان مدرن نه تنها به آرامش و خوشبختى 
دست نيافت، بلكه غربت و تنهايى و جنگ و شقاوت و ويرانى كانون خانواده و رابطه هاى عاطفى، خستگى و ياس و دلسردى، روز به روز به قلب او فشار 
آورد و چنان او را در تنگنا و معلق بين آسمان و زمين قرار داد كه از خدايان خود گريزان و نااميد شدند. با بروز بحران هاى پى درپى در حوزه فرمانروايى 
خدايان از نيمه دوم قرن بيستم، خشم و اعتراض و پرخاش عليه خدايان علنى شد تا جايى كه بندگان با خدايانشان به جنگ برخاستند كه نمونه شگفت آورش 

ستيز با يكى از بزرگ ترين ايدئولوژى هاى نوين، يعنى ماركسيسم بود كه كاخ هاى برافراشته آن يك يك فرو ريخت و ديوار آهنين آن ويران شد. 
خدابندگان، همه ويرانى ها و تباهى ها را به خدايان خود نسبت مى دهند; از فجايع زيست محيطى گرفته تا ياس و دلمردگى و فساد و افسارگسيختگى و رشد 
روزافزون جنايت و آدمكشى و خودكشى و ناامنى و.... جنبش هاى گوناگون با نام هاى متعددى چون پانك و رپ و جنبش سبزها و... ظهور كردند كه همه از 

نظر «ال اله » گفتن و نفى وضعيت موجودى كه به دست خدايان ساخته شده است، مشترك و همراى مى باشند. 
در اين ميان حركت فكرى و نهضت انديشه اى انديشمندان مغرب زمين، بسيار قابل توجه است از نيمه دوم قرن بيستم از درون دنياى مدرن انديشمندانى 
خود،  زمان  بت هاى  شكستن  و  مدرن  ايدئولوژى هاى  نگرى  مطلق  نفى  در  غرب،  تمدن  خصوص  در  نظراتشان  گونه گونى  از  نظر  صرف  با  كه  برخاستند 

مشتركند. 
به نظر مى رسد كه خدايان مدرن رو به كهنگى گذاشته اند، برخى فرو ريخته اند و برخى در حال فرو ريختن. يكى از پرجاذبه ترين آنان يعنى الهه جنسيت، به 
گفته ژان بودريار «توخالى شده است، و ديگر دارد به مرحله هرزگى مى رسد; ولى همه دارند تمام تالششان را مى كنند تا محو شدنش را با تزئينات چشمگير 

پنهان كنند». (4) 
به جز پست مدرنيست ها، دو جبهه نيرومند ديگرى نيز در دل مدرنيسم به وجود آمده كه مدرنيسم را به چالش فراخوانده است: يكى سنت گرايان و ديگر 
دين گرايان موحد. رشد روزافزون اين دو دسته در دنياى مدرن، خود بهترين دليل بر شكست خدايان مدرن است. اين دو جبهه انديشه اى و رفتارى در غرب 
تنها به نفى خدايان نمى انديشند، بلكه براى جبران خال و سرگردانى و پوچگرايى نسل مدرن در راه اثبات آن «ارزش جاودان » ى كه در دنياى مدرن فراموش 
شده است، گام برمى دارند. حتى در بين پست مدرنيست ها نيز كسانى به وحشت انگيز بودن اين خال و هالكت افكنى چنين هيچ انگارى اخالقى پى برده و براى پر 
كردن اين خال نظريه هاى اثباتى داده اند كه براى انسان هاى مدرن انس گرفته با خاك، ناآشنا و براى برخى تكان دهنده است. نيچه به عنوان اولين فيلسوفى كه 
در دوران شكوفايى مدرنيسم و پيش از تولد پست مدرنيست ها، با زيركى خاص خود «به پوچى رسيدن را دريافته بود» و تنها راه رهايى و خروج از بن بست 
را ظهور «ابر مرد» عنوان كرد كه گفتارى عجيب و نامفهوم مى نمود و دنياى مدرن براى فهم آن تنها توانست به زمينى كردن اين اثبات بعد از نفى همت گمارد 
و چنين شد كه كسى چون هيتلر ظهور يافت. منتقد جنجال برانگيز ديگرى به نام «ماركوز» نيز پس از عمرى «نفى » و «ال اله »، گويى در كتاب «گفتارى درباره 

رهايى » نظريه اى شگفت انگيز ابراز داشته است. 
او معتقد است هيچ پايه اى از پيشرفت علمى و صنعتى نمى تواند به خودى خود، مايه رهايى انسان از بندهاى آشكار و پنهانش شود و اين رهايى فقط مى تواند 
به دست «نوعى تازه از انسان » انجام گيرد; انسانى كه ادا و اطوارى ديگر دارد، از انگيزه هايى ديگر پيروى مى كند و مانعى غريزى در برابر ستم و درنده خويى 

و زشتى، درون خود پرورده است. (5) 
نمونه ديگر نظريه «رابرت بال» ست. اين نظريه پرداز امريكايى پس از مشاهده خال وحشتناك معنويت و طرد ارزش ها توسط خدايان زمينى، در صدد برآمد 

به همين خدايان زمينى چهره اى آسمانى دهد تا با بحران فقدان معنويت در غرب مقابله كند. 
«بال» با طرح نظريه «دين مدنى امريكايى » اظهار مى دارد كه خداوند، امريكا را براى انجام رسالت رستگارى انسان در روى زمين انتخاب كرده و اين كشور، 
داراى يك رسالت تاريخى - جهانى براى گستراندن آزادى و دموكراسى است. نظريه بال در ميان دولتمردان امريكايى جاذبه و اقبال فراوانى ايجاد كرد. از اين 

رو برخى از نويسندگان امريكايى به تاثير از او، كوشيدند چهره هايى مقدس از كسانى چون «جورج واشنگتن »، «آبراهام لينكلن » و «روزولت » بسازند. (6) 
به هر روى، گويى بسيارى از انديشمندان غربى به اين نتيجه رسيده اند كه «ال اله » قطعى است و اگر پس از اين نتوانند ارزش يا ارزش هاى معنوى قابل 
اعتمادى را جايگزين ارزش ها و خدايان بر باد رفته خود سازند، جهان مدرن به وضعيت اسفبارى مى غلتد و به گفته آندره مالرو، «قرن بيست و يكم، يا قرن 

عرفان خواهد بود و يا اصال وجود نخواهد داشت ». (7)     منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - شماره 73
و  گزينش  نشانه ها،  سرگشتگى  دكارت،  از  دكارت، 2.  از  عقل،  بردن  راه  درست  روش  در  گفتار  اروپا،  در  حكمت  سير  فروغى،  على  محمد  پى نوشت ها: 1. 

ويرايش، مبانى حقيقى،   3. هوشنگ ماهرويان، ما و خرد و تفرد، مجله نگاه نو، 27. 
4. گفت وگوى سيلور لوترانژه با ژان بودريار، سرگشتگى نشانه ها، ترجمه مانى حقيقى، 349. 

5. حميد عنايت، جهانى از خود بيگانه، 40 - 39.   6. بحران جامعه مدرن، 107 - 106. =  7. مقاله «بازگشت انسان مذهبى »، كى شرمال، از كتاب انديشمندان 
راستين زمان.  
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چون شب بيست و نهم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت، جوان گفت من بدو گفتم كه تو الُمحاله كشندة من خواهي بود. دالك گفت:  يا سيدي، بس كه من كم سخنم مرا 
مردم خاموش همي خوانند و برادران مرا نامهاي ديگر گذاشته اند: برادر نخستين مرا ُبقبوق و دومين را ُهدار، سيمين را َبقَبق و چهارمين 

را الكوراالَصواني و پنجمين را ِعشار و ششمين را ُشقاَلق نامند. و هفتمين را خاموش گويند كه آن منم.
چون دالك سخن بسي دراز كرد ديدم كه نزديك است كه َزهرة من بشكافد. به خادم گفتم: ربع دينار بدو داده روانه اش كن كه مرا حاجت 

به سر تراشي نيست.
دالك گفت: آقاي من، اين چه سخن بود كه گفتي؟ من چگونه خدمت نكرده مزد بگيرم؟ خدمِت تو مرا َفرْض است و اگر هيچ مزد نگيرم باكي 
نيست. تو اگر قدر من نداني من ُرتَبِت ترا مي شناسم. پدرت رحمه اهللا عليه بسي احسان با من كرده و او مردي بود با سخاوت و او روزي 
مرا بخواست. پيش او رفتم. جماعتي پيش او بودند. با من گفت: رگ همي خواهم زدن. من اُصُطرالب گرفتم و ارتفاع خورشيد بدانستم. 
ديدم ساعتي است ناميمون و رگ زدن بسي دشوار است. او را آگاه كردم. سخن من بپذيرفت و صبر كرد تا ساعت َسْعد برآمد و با من 

مخالفت نكرد و به من سپاس گفت و آن جماعت نيز شكر كردند و پدرت رحمه اهللا عليه به يك رگ زدن صد دينار زر به من داد.
گفتم: خدا مياُمرَزد پدرم را كه چون توئي آشنا بود. دالك بخنديده گفت: سبحان اهللا، من ترا خردمند مي دانستم، گويا كه بيماري عقل از 
تو برده است. من نمي دانم كه شتاب تو از بهر چيست. مي داني كه پدر تو بي مشورت من كاري نمي كرد و بزرگان گفته اند: « الُمسَتشاُر 
مؤَتمِن » چون من كسي نخواهي يافت كه دانا و هوشيار و امين باشد. مرا عجب آيد كه من بر پاي ايستاده به خدمت مشغولم و هيچ 
نمي رنجم، ولي تو از من همي رنجي. اما من از تو نخواهم آزردن كه پدرت نيكوئيهاي بسيار با من كرده. گفتم: به خدا سوگند كه تو مرا 

بسيار رنجاندي و سخن بسي دراز كردي، قصد من اين بود كه زود سر مرا تراشيده بروي.
پس من در خشم شدم و خواستم كه از جا برخيزم و ديگر سرنتراشم. گفت: اكنون دانستم كه دلتنگ شده اي. ولي عذرت را بپذيرم كه 
خرد نداري و هنوز كودك هستي. چندي نگذشته كه من ترا به دوش گرفته به دبستان همي بردم. من سوگندش داده و گفتم: بگذار كه از 
پي كار خويش روم. آنگاه از غايِت خشم جامه هاي خود بدريدم. چون اين حالت بديد تيغ برگرفت و بر سنگ همي كشيد كه نزديك شد 
يطان  روانم از تن برود. پس از آن پيش آمد و قدري از سر من بتراشيد. پس دست برداشته باز ايستاد گفت:  آقاي من، « الَعَجلُه ُمَن الشَّ

»، شتاب َمُكن كاندر سر روزگار شب بازيهاست.
پس از آن گفت:  آقاي من، َگمان ندارم كه تو ُرتَبِت من بشناسي، مرا دست به سر پادشاه و امير و وزير و حكيم و فقيه همي شايد و شاعر 

در مدح امثال من گفته است:
هان، َظن َنَبري كزو شكست است مرا  اين صنعت شايان كه به دست است مرا   

سرهاي ُملوك زير دستت مرا  برتاَرك َسرَوران همي رانم تيغ   
گفتم: بيهوده گوئي بس كن كه مرا دلتنگ كردي و خاطرم بيازردي. گفت: گمان دارم كه شتاب داري. گفتم: آري، آري، آري. گفت: آرام بگير 
كه شتاب شعار شيطان است و سبب پشيماني و نااميدي است و پيغمبر عليه السالم فرموده كه « َخيَراُالموُر ما كاَن فيِه تِاّن » و به خدا 
سوگند كه من از كار تو به ريب اندر شدم، بايد سبب شتاب با من بازگوئي. بيم دارم كه كار خوبي نباشد. هنوز سه ساعت به وقت نماز 
مانده. پس در خشم شده اُسُترده بينداخت و اُصُطرالب بگرفت و روي بر آفتاب بايستاد. زماني نگاه كرده گفت كه سه ساعت بي كم 
و زياد به وقت نماز مانده. من به خاموشي سوگندش دادم. باز اُسُترده بگرفت و بدانسان كه نخست بر سنگ كشيده بود باز بر سنگ 
همي كشيد و پي درپي سخن همي گفت تا اينكه قدري نيز از سر من بتراشيد و گفت كه من از شتاب تو بسي ملولم، اگر مرا از سبب آن 

آگاه مي كردي سودِ تو در آن بود و پدرت نز مرا از كارهاي خود آگاه مي كرد.
چون من دانستم كه مرا خالصي از او محال است با خود گفتم كه: هنگام نماز نزديك شد، من اگر پيش از آنكه مردم از مسجد به در آيند 
بدانجا نروم ديگر پس از ُظهر مرا به معشوقه راهي نخواهد بود. پس او را سوگند دادم كه بيهوده گوئي ترك كند و گفتم كه به خانة يكي 

از ياران، مهمان خواهم رفت.
چون حكايت مهماني شنيد گفت: امروز عجب روزي از تو به من رفت كه ديروز جمعي از دوستان خود را مهمان خواسته بودم، اكنون به 
يادم آمد كه بهر ايشان تهية ضيافت نديده ام و در نزد ايشان شرمسار خواهم شد. گفتم: از اين كار ملول مباش، من خود مهمانم، تو مرا 
خالص كن،  آنچه كه در خانة من خوردني مهيا كرده اند به تو مي دهم. گفت: خدا ترا پاداش نيكو دهاد؛ بازگوي كه بهر ميهمانان من چه در 
خانه داري؟ گفتم: پنج ظرف طعام است و ده جوجه سرخ كرده اند و بره بريان شده هست. گفت:  بگو حاضر سازند تا به عيان ببينم. 
گفتم : همة آنها را حاضر آوردند. چون بديد گفت: شراب نيز همي خواهم. گفتم: شراب نيز آوردند. گفت: آقاي من، چيزي بر جاي نماند جز 
عود. پس گفتم: صندوقچه آوردند كه عود و عنبر و مشك را يك يك از صندوقچه به در آورده به اين روي و آن روي همي گردانيد و به 
دقت مشاهده كرده به صندوقچه باز مي گذاشت، چندانكه من از زندگي سير شدم و نزديك شد كه روانم از تن برود و وقت از سينه من 
تنگ تر شد. او را به پيغمبر اسالم سوگند دادم كه تمامت سر من بتراشد. آنگاه تيغ برداشت و كمي از سر من بتراشيد و قد راست كرده 
گفت: اي فرزند، نمي دانم كه به نيكوئيهاي تو شكر گذارم يا به خوبيهاي پدرت سپاس گويم. مهمانان امروز من از احسان تو خشنود 
خواهند شد و اگر خواهي مهمانان من بشناسي زيتون گرمابه اي وَصليع تون تاب و عوكل سبزي فروش و عكرشة بّقال و حميد َزّبال و 
َعكاَرش پاالن دوز است و هر كدام از ايشان به طرزي ابيات خوانند و بنوعي برقصند. من سخن دراز كردن دوست ندارم و كارهاي ايشان 
يك يك نتوانم شمرد ـ اما مختصري بازگويم كه گرمابه اي مردي است اديب، اين شعر همي خواند: « اَن َلْم اِذَهَب اَِليها َتجَئني َبيتي ». و 

اما َزّبال مردي است ظريف، همي رقصد و همي گويد: « الُخبُز ِعنَد َزوَجتي ما صاَرفي َصندوق ».
هر يكي از ياران را ظرافتي است كه در ديگري يافت نمي شود، اگر تو بنزد ما آئي و پيش ياران خود نروي از براي تو بسي خوشتر است. 
تو از بيماري برخاسته اي و بيم آن دارم كه در ميان ياران تو يكي پرگو باشد كه از پرگفتن ترا بيازارد. بهتر اين است كه بنزد ياران من 

آئي و صحبت ايشان را غنيمت شماري و از لطايف ايشان فرح يابي كه شاعر گفته:
كس  را وقوف  نيست كه انجاِم كار چيست هر وقتِ  خوش كه دست دهد مغتنم شمار   

پس من از غايت خشم خنديدم و گفتم: تو كار من به انجام رسان تا من بروم و تو نيز زودتر رو كه ياران تو چشم به راهند. گفت:  قصد 
من اين است كه تو با ياران من معاشرت كني كه اگر به يك بار ايشان را ببيني ديگر تركشان نتواني گفت: گفتم: مرا فرض است كه يك 
روز ياران ترا دعوت كنم، ولي امروز پيش ياران خود بايدم رفت. گفت:  اكنون كه قصد تو اين است صبر كن تا من اين خوردنيها را كه تو 
احسان كرده اي به خانه برم تا ياران من بخورند و من خود به پيش تو باز آمده به هر جا كه خواهي رفت با تو بيايم. گفتم: تو بنزد ياران 
خود رو و با هم به صحبت مشغول شويد، مرا نيز بگذار كه پيش ياران خود روم. گفت:  من نخواهم گذاشت كه تو تنها روي، تو در همه جا 
از باِخَرد مردي ناچاري، و از من فرزانه تر كس نخواهي يافت. گفتم: جائي كه من مي روم ديگري نتواند آمد. گفت: گمان دارم كه با زني 
وعده اندر ميان داريد و گرنه من از همه كس سزاوارترم كه با تو بيايم و مرا بيم از آن است كه پيش زني بروي كه نامناسب باشد و در 
آنجا ُكشته شوي. اين شهِر َبغداد است و بسي فتنه اندر زيِر سر دارد. همه كس نتواند كه در اين شهر همه كار كند، خاصه در اين روز. من 

گفتم: اي شيِخ َبد فال اين سخنان چيست كه با من همي گوئي؟ چون خشم زياد من بديد زماني سخن نگفت و تمامِت سِر من بتراشيد.
آنگاه گفتم: خوردنيها بردار و بنزد ياران خود شو. من به انتظار تو نشسته ام تا باز گردي و به وعده گاه رويم. گفت: تو مرا فريب دهي 
و همي خواهي كه تنها رفته خويشتن بهالكت بيندازي. پس سوگند داد كه از اينجا بر مخيز تا من بازگشته با تو بيايم و از انجام كار تو 

آگه شوم. گفتم: آري نشسته ام ولي دير مكن.
آنگاه خوردني و شراب و عود برداشته از پيش من بيرون رفت و آنها را به حمال داده به خانه فرستاد و خود پنهاني ايستاده بود. پس 

من برخاسته تنها روان شدم و به عجله رفته به خانة قاضي رسيدم.
همانا اين دالك را دنبال من بوده و من از وي آگاهي نداشتم. چون ديدم كه در خانة قاضي باز است به خانه اندر شدم. در آن حالت قاضي 

از مسجد به خانه باز آمد و دِر خانه فرو بستند و اين شيطاِن ُقلُتبان به مياِن ساحْت اندر بوده است.
قضا را از كنيزكان قاضي گناهي سر زده بود. قاضي به گوشمال او برخاسته تازيانه بر او زد. فرياد از كنيزك بلند شد. اين دالك را 
گمان اينكه مرا همي زنند و فريان من است كه بلند همي شود. آنگاه فرياد بر آورد و جامه هاي خود بدريد و بدر خانه بگشود و در برابر 
در ايستاده خاك بر سر كنان از مردم دادرسي مي كرد و مي گفت: الغياث كه خواجة من به خانة قاضي كشته شد. پس از آن سوي خانة 
من رفته خانگياِن مرا خبر داد و خود پيش افتاده غالمان و خانگيان من به دنبال او و مردم محله به دنبال ايشان بيامدند و فرياد « وا 
َسيِّداه وا َقتياله » به آسمان بر مي شد و بدينسان همي آمدند تا به در خانه قاضي گرد آمدند. قاضي هراسان به در آمده چون گروه گروه 
مردم را در آنجا يافت به حيرت اندر شد و سبب باز پرسيد. غالمان من گفتند: تو خواجة ما را كشته اي. قاضي پرسيد كه: خواجة شما 

كيست و به چه گناه او را كشته ام؟
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

... ادامه دارد        
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يا قصه اي بگو، يا بمير!دا
تحليل ساختاري هزار و يك شب

برگردان: مهوش قويمي    قسمت دوم

دوري گزيني و در برگيري 
قبلي  داستان  قطع  سبب  الزامًا  قصه،  در  جديد  شخص  هر  ظهور 
حضور  توضيح  حقيقت  در  كه  مي شود  تازه اي  داستان  آغاز  و 
جاي  نخستين  داستان  بطن  دومي در  داستان  است.  شخص  آن 

مي گيرد. اين پديده را ” دربرگيري“ مي نامند.
پديده  پيدايش  دليل  يگانه  تازه وارد،  شخص  حضور  توجيه  البته 
ارائه  نيز  ديگري  گوناگون  علل  هزار و يك شب  نيست.  برگيري  در 
برگرفته  در  داستان هاي  جن“  و  ”صياد  حكايت  در  مثًال  مي كند. 
مثًال  آن ها-  بر  تكيه  با  صياد  كه  دارند  را  برهان هايي  حكم  شده 
حكايت دوبان- فقدان ترحم خود را نسبت به جن، توضيح مي دهد. 
در اين حكايت، ملك با نقل داستان“ مرد غيور و شاهين“ (حكايت 
ملك سند باد) از موضع خود دفاع مي كند و وزير با شرح حكايت 
شاهزاده و غول( حكايت وزير و پسر پادشاه) عمل خود رامعقول 
همان  برگيرنده  در  داستان  اشخاص  اگر  البته  مي دهد.  جلوه 
كساني باشند كه در داستان هاي ” در بر گرفته شده“ به آن ها بر 
مي خوريم. انگيزه برهان و تكيه بر حكايتي تازه به منظور توجيه 
به  كه  خواهري  دو  حكايت  در  ندارد.  ضرورتي  ديگر  ها،  واكنش 
خواهر كوچكتر حسد مي ورزند، داستان دور شدن فرزندان سلطان 
دستيابي  داستان  شامل  پدر،  آن ها توسط  و بازشناسي  از قصر 
به اشياي سحرآميز است. در اين جا تنها انگيزه، پيوستگي زمان 
است. اما قطعًا حضور انسان هاي داستان سرا جالب ترين شكل در 

(emliedding).برگيري است
شگفت  كه  است  برگيري  در  از  نمونه هايي  حاوي  هزار و يك شب 
انگيزند. در حكايت ” صندوق خونين“ پديده در برگيري به منتهي 

درجه گستردگي مي رسد: 
شهرزاد حكايت كرد كه...

جعفر حكايت كرد كه...

خياط حكايت كرد كه...

جعفر حكايت كرد كه...
دالك حكايت كرد كه...

برادر او (و تعداد برادران به شش مي رسد) حكايت كرد كه...
آخرين حكايت، حكايتي در سطح پنجم است، البته، در حقيقت دو 
نمي كنند.  ايفا  نقشي  ديگر  و  شده ند  فراموش  كامًال  اوليه  حكايت 
چنين   ” ساراگوس  در  شده  پيدا  دستنويس   ” داستان هاي  در  اما 

نيست. در آن جا: 
آلفنوس تعريف كرد كه...

آوادورو تعريف كرد كه...
دون لوپه تعريف كرد كه...

بوسكروس تعريف كرد كه...
فراسكتا تعريف كرد كه...

بين  تنگاتنگي  پيوستگي  چنان  اوليف  از  غير  سطوح،  همة  در  و 
داستان ها وجود دارد كه اگر يكي را از بقيه مجزا كنيم، نامفهوم 
مي ماند.حتي اگر داستان در برگرفته شده مستقيمًا به داستان در 
برگيرنده (مثًال با يكسان بودن اشخاص داستان در هر دو) وابسته 
نباشد، اين امكان هست كه اشخاص داستان از يكي به ديگري راه 
مي كند(  دخالت  خياط  داستان  حوادث  روند  در  دالك  مثًال  يابند. 
اوج  به  زماني  برگيري  مي دهد).در  نجات  را  پشت  گوژ  زندگي 
مي رسد كه به ” خود در برگيري“ بينجامد. بدين معنا كه داستان 
در برگيرنده، در سطح پنجم يا ششم، داستاني را احاطه كند كه در 
واقع همان داستان در برگيرنده نخستين باشد. اين ” عاري شدن 
نمونه هايي  دستنويس  در  همچنين  و  هزار و يك شب  در  ترفند“  از 
دارد. ” بورژه“ دربارة هزارو يك شب مي نويسد: ” هيچ الهام گيري 
الهام گيري  از  شگرف تر  ديگر،  داستان هاي  نقل  براي  داستاني  از 
ششصدودومين شب، يعني آن شب جادويي، نيست. آن گاه كه در 
شهريار، از زبان ملكه، سرگذشت خود را مي شنود. قصة اوليه اي 
دهشتناك- خود  كه شامل همة داستان هاي ديگر است و حال – 
را نيز شامل مي شود... باشد كه شهرزاد ادامه دهد و ملك، آرام و 
بي حركت، جاودانه به قصه بي پايان هزار و يك شب، كه حال دوار 
و بي انتهاست، گوش فرا خواهد داد...“ در دستنويس نيز، آلفونس، 
قهرمان اصلي كتاب، دستخطي مي يابد كه محتوي همان قصه است 
كه براي ما نقل كرده است. دوران حكايات اضطراب آورند. ديگر 
هيچ چيز دور از دسترس دنياي روايي نيست، اين دنيا مجموعة 

تجربيات ممكن را احاطه مي كند.   ....... ادامه دارد
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سيل؛  آب  رهگذر  و  رودخانه  معنى  به  لغت  در  وادى 
يعنى زمين نشيب هموار كم درخت كه جاى گذشتن آب 
آمده  مطلق  صحراى  معنى  به  هيمنطور  و  باشد  سيل 

است (لطايف الغات) 
در اصطالح شيخ عطار مراحلى است كه سالك طريقت 
بى  بيابانهاى  به  را  مراحل  اين  طى  و  كند  طى  بايد 
زينهارى تشبيه كرده است كه منتهى به كوههاى بلند 
و بى فريادى مى شود كه سالك براى رسيدن بمقصود 
مهلك  هاى  گردنه  و  مخوف  بيابانهاى  اين  از  عبور  از 
تعبير  سلوك  عقبات  و  واديها  به  آنرا  و  است  ناگزير 

كرده است.

 به طوريكه. صوفيان مقدم در تصوف هفت مقام تصور كرده اند از 
اين قرار: 

1) مقام توبه 2) ورع 3) زهد 4) فقر 5) صبر 6) رضا 7) توكل. 
و ده ”حال“ از اين قرار: 

 (8 انس   (7 شوق   (6 رجا   (5 خوف   (4 محبت   (3 قرب   (2 مراقبه    (1
اطمينان 9) مشاهده 10) يقين (اللمع ص 42) 

ابوعبداهللا  جمله  از  اند  افزوده  تعداد  اين  بر  بعد  قرون  صوفيان  اما 
ص 198)-  السائرين  منازل  (شرح  است  معتقد  وادى  ده  به  انصارى 
بيان اين واديها و اختالفات صوفيه از حوصله اين شرح كه بنايش بر 
اختصار است خارج است (جهت مزيد اطالع ر. ك. : بحث در آثار و 
افكار و احوال حافظ تاليف دكتر غنى ص 207 تا 227 و كتب معتبر 

صوفيان از قبيل رساله قشيريه و هجويرى و غيره)- 
عطار در مصيبت نامه پنج وادى تصور كرده است و در منطق الطير 

هفت وادى. از اين قرار : 
1) طلب 2) عشق 3) معرفت 4) استغنا 5) توحيد 6) حيرت 

آورده  انگيز  دل  و  شيوا  بسيار  شرحى  يك  هر  براى  و  فنا  و  فقر   (7
است. 

9 طلب : 
در لغت بمعنى جستن است (المصادر) و در اصطالح صوفيان ”طالب“ 
سالكى است كه از شهوت طبيعى و لذات نفسانى عبور نمايد و پرده 
انسان  تا  رود  وحدت  به  كثرت  از  و  براندازد  حقيقت  روى  از  پندار 
خدايتعالى  ياد  به  روز  و  شب  كه  گويند  آنرا   – (لطايف)  گردد  كاملى 
باشد در هر حالى (كشف المحجوب)- در حقيقت «طلب» اولين قدم در 
تصوف است و آن حالتى است كه در دل سالك پيدا مى شود تا او 
اميدارد. «طالب»  و  حقيقت  كار  در  تفحص  و  معرفت  جستجوى  به  را 

صاحب اين حالتست و مطلوب هدف و غايت و مقصود سالك است. 
9 عشق : 

مى  قدم  آن  در  صوفى  كه  است  وادى  ترين  سهمناك  و  بزرگترين 
گذارد. معيار سنجش و مهمترين ركن طريقت است. عشق در تصوف 
مقابل عقل در فلسفه است به همين مناسبت تعريف كاملى از آن نمى 
توان كرد چنانكه موالنا گويد: عقل در شرحش چو خر در گل بخفت 

شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت 
صوفيان در توصيف آن داد معنى داده اند و نقل گفتار آنان در اينجا 
توجه  براى  و  شود  مى  اشاره  آن  از  اى  نكته  به  فقط  نيست،  ميسر 
نمود.  مراجعه  آيد  مى  ذيل  در  كه  مراجعى  به  توان  مى  آن  كيفيت  به 
سهروردى گويد: «عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه آن گياهيست 
كه در باغ پديد آيد. در بن درخت. اول، بيخ در زمينى سخت كند، پس 
سر برآورد و خود را در درخت مى پيچد و همچنان مى رود تا جمله 
درخت را فرا گيرد و چنانش در شكنجه كند كه نم در ميان رگ درخت 
نماند و هر غذا كه بواسطه آب و هوا بدرخت مى رسد بتاراج مى برد 

تا آنگاه كه درخت خشك شود. 
پس اول پايه معرفت است و دوم پايه محبت و سيم پايه عشق. و بعالم 
عشق كه باالى همه است نتوان رسيد تا از معرفت و محبت دو پايه 

نردبان نسازد» (رساله فى حقيقه العشق ص 12). 
عطار در الهى نامه آورده است: 

ز شهوت نيست خلوت هيچ مطلوب 
كسى كين سر ندارد هست معيوب 

وليكن چون رسد شهوت بغايت 
ز شهوت عشق زايد بى نهايت 

ولى چون عشق گردد سخت بسيار 
محبت از ميان آيد پديدار 

محبت چون بحد خود رسد نيز 
شود جان تو در محبوب ناچيز 

ز شهوت در گذر چون نيست مطلوب 
كه اصل جمله محبوبست محبوب 

(الهى نامه ص 48) 
9 معرفت: 

معرفت نزد علما همان علم است و هر عالم به خدايتعالى عارف است 

و هر عارفى عالم. ولى در نزد اين قوم معرفت صفت كسى است كه 
خداى را به اسماء و صفاتش شناسد و تصديق او در تمام معامالت 
كند و نفى اخالق رذيله و آفات آن نمايد و او را در جميع احوال ناظر 
داند و از هوا جس نفس و آفات آن دورى گزيند و هميشه در سروعلن 
با خداى باشد و باو رجوع كند. (رساله قشيريه ص 141) جهت مزيد 
اطالع بر اين اصطالح ر. ك. مصباح الهدايه ص 90 ببعد و هجويرى 
ص 341 ببعد و منازل السائرين قسم دهم و كيمياى سعادت ص 41 

ببعد و فرهنگ مصطلحات عرفاء ذيل كلمه معرفت. 
9 توحيد: 

يكى  به  داشتن  علم  و  است  يكى  چيزى  اينكه  بر  است  حكم  لغت  در 
بودن آنست و در اصطالح اهل حقيقت تجريد ذات الهى است از آنچه 
در تصور يا فهم يا خيال يا وهم و يا ذهن آيد (تعريفات) (و نيز ر. 
ك. رساله قشيريه ص 134 و مصباح الهدايه ص 17 ببعد و هجويرى 

ص 356). 
9 تفريد: 

بمطالعه  آن  رويت  از  غيبت  و  خود  بنفس  است  اعمال  اضافت  نفى 
بالحق  قوفك  و  ص 143)-  الهدايه  (مصباح  تعالى  حق  منت  و  نعمت 

معك (ابن عربى) 
عطار گويد: تو در او گم گرد توحيد اين بود گم شدن كم كن تو تفريد 

اين بود (ص 210 س 3761 منطق الطير عطار) 
شيخ ما (بوسعيد) گفت حق تعالى فرد است او را بتفريد بايد جستن تو 

او را بمداد و كاغذ جويى كى يابى (اسرار التوحيد ص 201). 
9 تجريد: 

ترك اعراض دنيوى است ظاهراً و نفى اعراض اخروى و دنيوى باطنًا 
و تفصيل اين جمله آنست كه مجرد حقيقى آن كسى بود كه بر تجرد 
الهى  حضرت  بر  تقرب  آن  بر  باعث  بلكه  نباشد  عوض  طالب  دنيا  از 
بود (مصباح الهدايه ص 143)- خالى شدن قلب و سر سالك است از 
ماسوى اهللا و بحكم ”فاخلع نعليك“ بايد آنچه موجب ُبعد (دورى) بنده 

است از حق از خود دور كند (فرهنگ مصطلحات عرفا). 
9 حيرت: 

يعنى سرگردانى و در اصطالح اهل اهللا امريست كه وارد مى شود بر 
قلوب عارفين در موقع تامل و حضور و تفكر آنها را از تامل و تفكر 

حاجب گردد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا). 

9 فقر و فنا: 
ـ فقر: 

در اصطالح صوفيان عبارتست از فقد مايحتاج اليه (تعريفات)- ابوتراب 
نخشبى گفت: حقيقت غنا آنست كه مستغنى باشى از هر كه مثل تست 
و حقيقت فقر آنست كه محتاج باشى بهر كه مثل تست (تذكره االولياء 
اين  بر  اطالع  مزيد  جهت  ص -250  الصوفيه  طبقات  و  ص297   1 ج 

اصطالح صوفيان ر. ك. شرح تعرف ج 3 ص 118 تا120). 
ـ اما فنا: 

آن  و  سالك  از  است  مذمومه  اوصاف  سقوط  صوفان  اصطالح  در 
احساس  عدم  فنا  ديگر  نوع  و  شود  حاصل  رياضات  كثرت  بوسيله 
سالك است بعالم ملك و ملكوت و استغراق اوست در عظت باريتعالى 
و مشاهده حق. از اين جهت است كه مشايخ اين قوم گفته اند «الفقر 
و   311 ص  هجويرى  و   36 ص  قشريه  الدارين»  فى  الوجه  سواد 

فتوحات المكيه ج 2 ص 512 و مصباح الهدايه ص 426).

مورچه اى كه هفت وادى عرفان وشرح آنها
زندگى را 
مى فهميد

سعيد عابديني 

يه روز گرم تابستون ، خسته از شيب تند كوه ، درست 
جادادم  صخره   يك  سايه  زير  خودما   ، ظهر  صاله 
ماشين  تا  دو  بين  ماشينا  كه  وقتى  مثل  دقيق  اونقدر 

يگه  ميليمترى پارك مى كنى ، درست همونجورى.د
هوا خيلى گرم بود ، و من هنوز يك چهارم راه راه هم نرفته بودم ، هنوز 
هن هن مى كردم و چشام دو دو مى زد ، سرما برگردوندم و يه نگاهى به 

قله كردم، اووهه كى مى ره تا اون باال ؟ تا فردا هم نمى رسم .
اين دقيقا پنجمين بار بود كه در همين جا من با ديدن قله و فاصلش ، بى 

خيال صعود مى شدم و بر مى گشتم،
قمقمه را باز كردم و كمى آب خوردم ، يه مورچه از اون مورچه گازيا با يه 

پوست تخمه قد كل هيكلش ،  از جولوم رد شد .
سالم كرد و گفت خسته نباشى

يه نگاهى كردم و گفتم سالمت باشى ، خدا قوت ، در خدمت باشيم
گفت  : ممنون بايد برم شب نزديكه و قله دور

نيشخندى زدم و گفتم : قله ، تو مى خواى تا قله برى؟
-آره واسه چى مگه ؟ خيلى عجيبه؟

- بابا تو ديگه كى هستى تو اگه بخواى فقط از اون صخره ده متر جلوتر 
برى باال با اين قدماى كوچيك و بار بزرگت ، خودش يه شبانه روز طول 

مى كشه 
- دستشا جلو چشمش گرفت تا نور خورشيد تو چشش نزنه و به سمتى 

كه من نشون مى دادم نگاه كرد
-كدوم صخره را مى گى؟ مگه از اين كه من روش واستادمم بلندتره؟

چشام از تعجب چهارتا شد ، زير پاش يه قلوه سنگ بود كه عمرا ارتفاش 4 
سانت مى شد و اون بهش مى گفت صخره ، اونم با چه ادعايى

زود خودما عادى نشون دادم و گفتم نه به اين اندازه كه نيست ، يه نصف 
روز برى بهش مى رسى

دستشا تكون داد و خداحافظى كرد و رفت .
داشتم به اين فكر مى كردم كه واسه من و اون فقط زمان يكى بود و گرنه 

اختالف تو ابعاد خيلى بود
تو دلم مى گفتم : آخى بيچاره ، مورچه بودنم عجب بدبختيه و تو همين فكرا 

بودم كه خواب منا گرفت و تن كوفتما در خودش فرو برد.
بلند كه شدم غروب بود ؛ تند خودما جمع و جور كردم ، بازم نشد قله را 

بزنم ، اه
وجدانم درد مى كرد ، سرما دو باره چرخوندم و قله را نگاه كردم و مردمى 

كه داشتن پايين مى اومدن
با نوميدى گفتم ، خيلى راهه ، دفعه بعد حتما مى زنم

و دو روز  بعد من صبح على الطلوع پاى كوه بودم و دمدماى غروب روى 
قله ، شارژ و سرحال از زدن قله ، نشسته بودم  روى يه صخره البته به 
ارتفاع نيم متر و زير پاما نگاه مى كردم ، انگارى همش مال بابامه ، خونه 

ها ، آدما ، همه و همه 
خالصه غرق در لذت پيروزى ، بعد از اونهمه ....، يهو همون مورچه كذايى 
را ديدم كه هن و هن كنان  با اون پوست تخمه ،خودشا كشيد باال  و تا منا 

ديد گفت: به  به سالم ، تو هم اينجايى؟
منا مى گى ، شوكه شدم ، انگار گرفتنم و انداختنم تو حوض آب و همه حس 

غرورما خيس آب كردن 
دستپاچه گفتم : ا  تويى ،  فكر نمى كردم هيچوقت بتونى از اين راه پر از 

صخره مخصوصا واسه تو ، بياى باال، اى ول، بابا تو ديگه كى هستى 
بارشا انداخت زمين و نشست روى يه صخره دو سانتى ، نفسى چاق كرد 
و گفت : ببين داداش ما فقط جلوپامونا مى بينيم نه خيلى دورا واسه همينه 
كه زود نمى بريم ولى شما خيلى دورا مى بينين و زيادى و بزرگى موانع 

جلوتونا و اينه كه زود مى برين و جا مى زنين ،  آره اينه  داداش
 يه جورايى راست مى گفت ، باالخره اينم از بدبختيهاى انسان بودنه و زياد 

آينده نگر بودن
غروب قشنگى بود و خيلى هم رومانتيك مخصوصا با يه مورچه گازى!!!!

ازش ممنونم كه اين درسا به من داد ، هر جا هست خدا سر حال و سالمت 
نگهش داره.
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موسيقى

سالمرگ «بنان» 
در آستانه بهار 

سال  يكمين  بيست  و  با  مصادف  اسفندماه   8
ايران  بنام  خواننده  بنان»  درگذشت «غالم حسين 

است. 
«غالمحسين بنان»در سال 1290 در تهران متولد 
شد.پدرش كريم خان بنان الدوله نورى و مادرش 
دختر شاهزاده محمد تقى ميرزا ركنى(ركن الدوله) 
قاجار  شاه  پسر محمد  يا  شاه  ناصرالدين  برادر 
بود. مادرش پيانو را بسيار خوب مى نواخت و 
اهللا  ميرزا  فرزند  الدوله،  بنان  خان  كريم  پدرش 
مستوفى از صدايى خوش بر خوردار بود.او در 
نوجوانى به مكتب «مرتضى نى داوود»نوازنده تار 
راه يافت. وى آواز را بعدها نزد «ضياء الذاكرين» 
و «ناصر صيف» به روش آموزش سينه به سينه 

ادامه داد . 
نزد  خالقى»  ا...  «روح  دعوت  به  بعد  سال ها 
«صبا»رفت تا به جمع خوانندگان مكتب «وزيرى» 

بپيوندد. 
زيادى  شهرت  راديو  «بنان»در  آوازهاى  كم  كم 
راديو  بزرگ  هنرمندان  و  كرد  كسب  مردم  بين 
ساخت  با  «صبا»بودند  شاگردان  از  بيشتر  كه 

قطعاتى،همكارى خود را با او آغاز مى كردند. 
شهناز»  «جليل  مانند  بزرگى  هنرمندان  همچنين 
و «حسن كسايى» در جواب آواز با او همكارى 

مى كردند. 
بسيارى از آوازهاى بنان را پيانو و ويلن همراهى 
بود  رسيده  ميانسالى  به  بنان  مى كردند.وقتى 
از  كه  بودند  شده  راديو  وارد  زيادى  خوانندگان 
و  موسيقى  ارائه  شكل  در  دقت  و  ظرافت  نظر 
ميان  در  كه  مى كردند  برابرى  او  با  گاهى  كالم 
قوامى»  «حسين  به  مى توان  مرد  خوانندگان 
از  گرفته  بهره  خود  شجريان»كه  و«محمدرضا 

«بنان» بودند، اشاره كرد. 
رانندگى  سانحه  يك  در   1336 سال  در  «بنان» 
اتفاق  اين  كه  داد  دست  از  را  خود  راست  چشم 
طورى  به  گذاشت  او  روحيه  در  شديدى  تاثير 
ولى  شد  افسردگى  دچار  ماجرا  اين  از  پس  كه 
حيات  دوره  مى داد.  ادامه  خود  كار  به  همچنان 
اين خواننده مصادف با آخرين سال هاى زندگى 
پس  خوانندگان  تا  قاجار  كهنسال  خوانندگان 
قرار  شجريان  آنها  راس  در  كه  بود  انقالب  از 
داشت. وى سرانجام در 8 اسفند 1364 به علت 
ايران  بيمارستان  در  گوارش  دستگاه  ناراحتى 

مهر درگذشت. 
پس از مرگ او «پرى بنان» همسرش به احترام 
مهارت  كرد.  متوقف  «بنان»را  خانه  ساعت هاى 
شگفت انگيز بنان در تلفيق شعر و آواز و استادى 
چهره اى  او  از  ايرانى  آواز  ظرايف  اجراى  در  او 
ماندگار در موسيقى اصيل ايرانى ساخته  است. 

 

نگاهي به ديدگاه هاي كليدي عليرضا مشايخي در موسيقي نو

كسوف شرقي يا 
موسيقي نو؟!

محسن مبين

سال  چند  در  كه  است  موسيقي  نام  صاحب  هاي  چهره  جمله  از  مشايخي  عليرضا 
اخير سعي كرده است متفاوت از ساير موزيسين ها رفتار كند. وي در پي بيان تازه 
موسيقايي است و در اين راه تجربيات فراواني را صورت بندي كرده است؟ اگر چه 
اين تجربيات به زعم برخي از مخالفان جدي آثار وي، عنصر ارتباط با مخاطب را 
كم دارند. ضمن آن كه آثار مشايخي به زعم همين گروه از منتقدان به قدري تنوع و 
پراكندگي دارند كه نمي توان برآن نام سبك يا شيوه اي خاص را نهاد. در هر حال 
اين موزيسين كه آثارش با تفسيرهاي فراواني روبه روست، به نحوي كه برخي از 
منتقدان معتقدند، آثارش تنها از طريق توضيحات بياني و لفظي و يا نقدهاي توصيفي 
قابل فهم است، آثار و تجربه هايش را موسيقي نو نام نهاده است. مشايخي به تازگي 
نيز كتابي انتشار داده است كه حاوي خاطراتش و نيز ديدگاه هاي وي درباره وجوه 
مختلف زندگي است. اين كتاب كه از سوي نشر آويج به بازار كتاب راه يافته و از 
زبان و بياني روان برخوردار است بهتر از آثار مشايخي وي را توضيح و تفسير مي 
كند، به نحوي كه آدمي حسرت مي خورد كه چرا مشايخي نويسنده نشد و به سمت 

آهنگسازي روي آورد. نوشته زير نقدي است بر ديدگاه هاي مشايخي. 
«هنر كهنه است و نو»

براي  كه  است  اسرارآميز  خردمندان  براي  همانقدر  محض  گويي  نقيض  «يك 
ديوانگان»

«آدمي به شنيده واژه ها عادتًا براين باور است كه آنها حتمًا بايد حاوي انديشه اي 
باشند» (1) اين جمالت ژرف گوته به همراه شنيدن يك اثر متاايكس يا فرا مجهول از 
عليرضا مشايخي مي تواند براي هر مخاطبي، تمامي آنچه را كه نگارنده در انديشه 

دارد آشكار سازد ولي براي وضوح بيشتر مطلب به بررسي آن مي پردازم.
شايان ذكر است كه نگارنده قصد توضيح، تفسير و نقد موسيقي مشايخي را ندارد 
بلكه قصد وي نقد و بررسي ديدگاه هايي از مشايخي است كه اساس فلسفي اين 
نوع موسيقي را تشكيل مي دهد. تمامي اين انتقادات به استناد كتاب به طرف شرق 
نوشته خانم گلناز گل صباحي(2) ايراد گرديده كه در پاورقي صفحه 33 از اين كتاب 
ذكر شده: «در توضيحات مربوط به ايده هاي هنري، عينًا از نوشته هاي مشايخي 

استفاده شده است.»
در به طرف شرق به سه عنوان كليدي بر مي خوريم:

-1 تغيير دايمي تعريف هنر.
-2 دگرگوني ارزش ها در برخورد با هنر، پايان ضرورت وجودي زيبايي شناختي 

خسته.
-3 ناهمگن بودن به عنوان ابراز رسيدن به همگن بودن.

ديگري  گشاي  راه  كدام  هر  كه  هستند  مشتركي  هاي  ريشه  داراي  مورد  سه  اين 
است.

-1 تعريف هنر:
در به طرف شرق مي خوانيم: «تعريف هنر به طور دائمي permanent در ارتباط 
با تمام پديده هاي تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي در تغيير است. ما در تاريخ نمونه 
هايي داريم از دوران هايي كه ايدئولوگها يا فالسفه، متأثر از نظام فكري خاصي، 
هنر را در قالب هايي ديده اند و معرفي كرده اند كه به نحوي در نهايت هنرمندان را 

به بند كشيده و به پويايي هنر صدمه زده.» (3)
در تعريف هنر بايد به اين نكته دقت كرد كه اوًال، تعاريفي از هنر كه پردازش به ذات 
هنر دارند نه تنها هنر را محدود نمي كنند بلكه باعث عدم هرج و مرج در هنر مي 
شوند ثانيًا فقدان تعريف ثابتي از هنر، هنر را به بازيچه اي تبديل مي كند كه هر كس 

داعيه داشتن آن را خواهد نمود.
اگر بخواهيم تمامي روابطي كه بين هنرمندان، متخصصين و مردم ايجاد مي شود 
وجهه هنري خود را از دست ندهد، بايد براي آن مالكي ثابت قائل شويم و براي 
داشتن مالك ثابت احتياج به تعريف مشخص از هنر داريم. اين تعريف مشخص به 
معناي رهايي هنر از قيد و بندهاي شخصي و سليقه اي است نه به معناي محدوديت 
آن. در به طرف شرق در مورد سوء استفاده هايي كه از هنر و هنرمندان توسط 
جريان  اين  از  و  شده  زده  هايي  مثال  شده،  مي  هيتلر  و  استالين  چون  دولتمرداني 
اينگونه نتيجه گيري شده است كه چون اينان از هنر تعريفي در راستاي منافع خود 
داشته اند و هنرمندان را محدود به اجراي آن كرده اند پس نبايد كسي تعريف ثابتي 

از هنر ارائه دهد.
در پاسخ به اين سخن بايد گفت: در جامعه اي كه هنرمند با در نظر گرفتن ارزش 
هر  گرها  سوءاستفاده  كه  است  بديهي  ندهد،  ارائه  هنر  از  تعريفي  خود  واالي  هاي 
خود  حزبي  مضامين  به  محدود  را  هنر  و  داد  خواهند  ارائه  هنر  عنوان  به  را  چيز 

خواهند كرد.
حال براي روشن شدن حوزه هايي كه در آن مي توان به تعريف هنر پرداخت و 
و  درونگرايي  مورد  در  كه  هنر  ذاتي  تعاريف  از  نمونه  يك  به  نكرد  محدود  را  هنر 

برونگرايي است اشاره مي كنم.
هنرمند كاشف است يا خالق؟

گرفتن  نظر  در  با  تواند  مي  فيلسوف  آنگاه  باشد،  هنر  كاشف  صرفًا  هنرمند  اگر 
خاستگاه كشف هنرمند، از هنر تعريفي ارائه دهد ولي اگر هنر آفرينش محض باشد 
فيلسوف فقط اجازه خواهد داشت از ارتباط آن هنر با غير آن سخن بگويد، چون 
خود اين آفرينش است كه هنر را به وجود مي آورد و هنر نه واقعيتي خارجي بلكه 
محصول تالش هنرمند است كه يك فيلسوف با اظهار نظر خود در مورد هنر آن 

را محدود خواهد كرد.حقيقت از ديد من تركيبي از كشف و خلق است. هنر به لحاظ 
بروني داراي خاستگاه و جايگاهي است كه هنرمند با در نظر گرفتن آن و نيز با در 
نظر گرفتن درون خالقه خود دست به آفرينش مي زند. ما وقتي مي توانيم يك اثر را 
هنري بدانيم كه از درون گرايي محض كه بحثي آفرينشي است، به تركيب درونگرايي 

و برونگرايي كه شامل كشف هم مي شود دست يابيم.
در واقع خاستگاه تغيير يا بازنمايي واقعيات در ذهن اگر با پل هاي ارتباطي چون 
عينيات جاي خود را در اذهان ديگران پيدا كند و از درون گرايي محض كه برخي از 
مدرنيست ها دچارش هستند به تلفيقي كاربردي از درونگرايي و برونگرايي برسد، 
هنر خلق مي شود و در آن حال كه خلق مي شود خالق خود را نيز مخلوق خود مي 
كند تا نام هنرمند بر او نهد و اين شرط تلفيقي براي موقعيت هنر الزم است تا با 
محور قرار دادن آن بتوانيم اضافاتي تعريفي به آن بيفزاييم، مثًال هنرهاي انتزاعي و 
تجريدي را با هنرهاي رئاليسم يا كالسيسيسم مقايسه كنيم و در اين ميان با كشف 
خصيصه هاي بيشتر هنر به اين شرط الزم هنر كه تركيبي از كشف و خلق است 
بيشتر برسيم. اين هنر با وجودش منجر به ژرف نگري در خود و غير خود و رابطه 

ميان اين دو كه در حقيقت آن خود حقيقي است مي شود.
-2 زيبايي شناسي:

مشايخي مي گويد: «من نگران زشتي يا زيبايي در مورد فرم و محتوا نيستم. من 
احتياج دارم كه بيان شوم و به بهترين بيان هنگامي دست مي يابم كه مرز اين چهار 
لغت در اثر هنري تشخيص داده نشود.» (4) و در جاي ديگر مي گويد: «موسيقي يك 
زبان است.» (5) و باز در جاي ديگر: «اين بيان در نابترين نوع خود فاقد هر گونه 

توان در بيانگري است.»(6)
در اين جمالت مي توان آن نقيض گويي را به وضوح ديد. در اينجا گاهي با كلمات 
بازي شده تا در عين اين كه مطلبي چون بهتر بودن مطرح باشد زيبايي مطرح نشود. 
الزم به ذكر است كه زيبايي شناسي به معناي سخن گفتن از زيبايي ها نيست بلكه به 
معناي داشتن پل ارتباطي زيبا و رسا براي وضوح كامل مطلب است. وقتي قرار است 

اثري را هنري بناميم آن اثر بايد مسأله ارتباط با مخاطب را حل كرده باشد.
زيبايي شناسي در حقيقت شناخت نحوه و نظام بيان است 

مشايخي مي گويد كه موسيقي يك زبان است و ما مي دانيم كه فرق زبان با غير 
اند.  مطرح  شناسي  زيبايي  نوعي  مثابه  به  قواعد  و  است  آن  بودن  مند  قاعده  زبان 
قواعدي براي بهتر فهميدن، حال فهميدن هر چيزي، زشتي يا زيبايي، بدي يا خوبي، 
ولي اگر اين كليد فهماندن صريح را از دست بدهيم ديگر به يك انسان درونگرا تبديل 
شده ايم. مشايخي در آنجا كه مي گويد اين بيان در نابترين نوع خود فاقد هرگونه 
توان در بيانگري است در حقيقت يكي از معاني سكوت را به ما ارائه مي دهد و شايد 
اين تعريف درستي است كه مشايخي از موسيقي خود مي كند، يعني اين موسيقي 
در بيرون وجود ندارد و فاقد معنا است. حال آن كه در عوالم دروني ممكن است كه 

درون مشايخي همچون درون بتهوون باشد.
-3 همگن بودن:

مشايخي در مورد همگن بودن مي گويد:
ناهمگن بودن به عنوان ابراز رسيدن به همگن بودن:

تمدن موسيقي از ديرباز، رشد خود را مديون ديالكتيكي است كه هميشه به نوعي 
در جريان هاي مختلف فكري «تحرك» را تأمين كرده است. در طول تاريخ شاهديم 
عناصر  بودن  متفاوت  عامل  تري  وسيع  ابعاد  در  هنري  «سنتزهاي»  تدريج  به  كه 
تشكيل دهنده هنر را تحمل كرده اند. «متفاوت بودن» اواخر باروك به «تضاد» دوران 
كالسيك تبديل مي شود. در عبور قرن نوزده به بيست شخصيت هايي مانند آندره 
را  ديدگاهي  چنين  جواز  نيچه  قبل  ها  مدت  ندارند.  هراسي  «تناقض»  از  ديگر  ژيد، 
مسأله  با  نحوي  به  يك  هر  فرماليسم  دادائيسم،  سوررئاليسم،  است.  كرده  صادر 
همگن بودن (نبودن)، برخورد خاص خود را تجربه كرده اند. به اين ترتيب چاره اي 
نيست جز آن كه امروز «همگن نبودن» را به عنوان ابزاري در خدمت نوع خاصي 
از وحدت به كار گيريم و فقط از اين طريق است كه مي توانيم به Meta-x يعني به 

مرحله جديدي از خالقيت هنري دست يابيم. «(7)
در اينجا به نقد و بررسي برداشت هايي كه مشايخي از ديالكتيك هگلي مي كند مي 

پردازيم و قصدمان نقد خود هگليسم نيست.
برخي بيماري را نظم جديدي مي دانند و مي گويند:« چون بيماري نظم دارد پس قابل 
پيگيري كردن و درمان نيز هست ولي چون با نظم ثابت و عادي بدن تفاوت دارد ما 
آن را بيماري مي نماميم.» در عرصه روح و هنر نيز همين جريان مصداق دارد. اگر 
بخواهيم برداشت مشايخي از روابط ديالكتيكي هگل را در مورد ذات هنر كه طبيعت 

روح است به جريان بيندازيم به ضد هنر يعني بيماري روح مي رسيم.
بايد در نظر داشت كه يكي از اركان هنر همگن بودن آن است كه مشايخي به جاي 
آن ناهمگن بودن را ارائه مي دهد تا به طور ذهني به همگن بودن برسد. همگن بودني 

كه در آثار وي ديده نمي شود.
مشايخي دوره باروك، كالسيك و رمانتيك را تز و آنتي تز مي داند بدون آن كه در 

اين باره توضيحي دهد.
باروك، كالسيك و رمانتيك شايد در مورد برخي تكنيك ها با هم روابط ديالكتيكي 
داشته باشند ولي هسته مركزي موسيقي آنها هرگز از بين نرفته است. يعني هيچ 

گاه ملودي حذف نشده است.
مشايخي در تعريف موسيقي علمي مي گويد:

«بحث لغوي مدنظر من نيست منظور من باخ است.»(8)
اما آنچه كه مسلم است ذات موسيقي باخ از روابط ملوديك، هارمونيك و كنترپوانتيك 
تشكيل شده است در حالي كه مشايخي مي گويد موسيقي من نه ملوديك است و نه 
هارمونيك او عناصري چون شدت، سرعت و گاهي رنگ آميزي را محور كار خود 
قرار مي دهد و از اينجا مشخص مي  شود كه اثر او اصًال موسيقي نيست چون طبق 

تعريفي كه خود از ذات موسيقي دارد ما نمي توانيم آثار او را موسيقيايي بدانيم.
پانوشتها:

-1 گوته، يوهان ولفگانگ، فاوست ،1 انتشارات نيلوفر، ترجمه م.ا. به آذين، تهران، چاپ سوم، 
1382

-2 گل صباحي گلناز، به طرف شرق، نشر تلخون، تهران، چاپ اول، 1382
صفحه 20 /  همان،  صفحه 8 -6  همان،   5-  / صفحه 37  همان،   4-  / صفحه 18  همان،   3-
-7 همان، صفحه 32 / -8 فصلنامه موسيقي مقام، شماره هفتم، گفتگو با عليرضا مشايخي، 

صفحه 105
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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

كشف شهر پرشكوه 
باستاني در هند 

 
 باستان شناسان هندي بيان داشتند موفق به كشف ويرانه هاي 
اين  است.  بوده  پيش  سال   2500 به  متعلق  كه  اند  شده  شهري 
شهر در سيسپالگراه در نزديكي بابانسوار پايتخت استان شرقي 

اريسا واقع است.
اين  هاي  حفاري  از  آمده  دست  به  اشياي  داشتند  بيان  محققان 
يي  پيشرفته  بسيار  تمدن  صاحب  آن  مردم  دهد  مي  نشان  شهر 
سكنه  هزار   25 تا   20 بين  شهر  اين  رسد  مي  نظر  به  اند.  بوده 
داشته است. هم اكنون از دل اين شهر 18 ستون سنگي، سفال 
و جواهرات زينتي پيدا شده است. باستان شناسان بيان داشتند 
را  شهر  اين  مورد  در  دقيق  اطالعات  ارائه  امكان  فعلي  تحقيقات 
به  رسيدن  براي  بيشتر  مطالعات  به  نياز  و  سازد  نمي  ممكن 

اطالعات دقيق تر است.
اركي موهانتي عضو سازمان باستان شناسي دانشگاه دكان يكي 
دل  از  باستاني  شهر  اين  آوردن  بيرون  در  كه  است  افرادي  از 
خاك نقش ايفا مي كند. او گفت؛ «اهميت اين شهر به خاطر تعداد 
نفر  هزار   10 از  آتن  جمعيت  كه  زماني  زيرا  است  آن  ساكنان 
بيشتر تجاوز نمي كرده بيش از 20 هزار هندي در اين شهر مي 

توانستند با مسالمت در كنار هم زندگي كنند.»

باستان  ياري  به  كاليفرنيا  شناسي  باستان  موسسه  اكنون  هم 
شناسان هندي شتافته تا با اجازه دولت حفريات گسترده يي را 

در منطقه آغاز كنند.
دور اول گمانه زني ها در اين شهر دوشنبه گذشته به پايان رسيد. 
اشياي يافت شده در اين گمانه زني ها در داخل ظروف پالستيكي 
اين  پيشين  وضعيت  مشابه  شرايطي  كه  اند  گرفته  قرار  خاصي 

اشيا در زمان دفن بودن شان در زير خاك را ايجاد مي كند.

در  تمدني  وجود  به  شناسان  باستان   1948 سال  در  بار  اولين 
اين نقطه پي بردند اما پروفسور بي بي الل كه اين شهر را كشف 
سطح  در  گاه  هيچ  را  آن  باستاني  اشياي  استخراج  بود  كرده 
گسترده آغاز نكرد. پر وفسور الل قدمت اين شهر را متعلق به 
قرن سوم قبل از ميالد مي داند. اين شهر به احتمال زياد تا قرن 
چهارم ميالدي رونق داشته است. البته بر اساس برخي كشفيات 
صورت گرفته اين شهر كه با ديوارهاي مستحكمي محافظت مي 
شده، متعلق به قرن پنجم قبل از ميالد بوده كه چهار قرن توانسته 

سر پا بايستد.
به  دست  «ما  گويد؛  مي  شناسي  باستان  استاد  اسميت  خانم 
مشغول  اكنون  هم  و  ايم  زده  سيستماتيك  كشفيات  و  مطالعات 
مطالعه تك تك پالن هاي خانه هايي هستيم كه از دل خاك بيرون 
با  آن  مطابقت  و  شهر  اين  پالن  بررسي  از  پس  ما  ايم.  كشيده 
اشياي يافت شده نظر دقيق خود را در مورد قدمت اين شهر و 

شيوه زندگي مردم آن ارائه خواهيم داد.»
با وجودي كه نمي توان بدون مطالعه تمام شهر و مناطق اطراف 
آن هيچ نظري در مورد قدمت شهر و شيوه زندگي مردمانش داد 
اما مي توان تعداد مردمي كه در آن زندگي مي كرده اند را تعيين 

كرد. تا كنون محققان هيچ اثر نوشتاري از اين شهر كشف نكرده 
اند بنابراين اكثر نظر هاي آنها مبتني بر حدس و گمان است.

تمام  شده  طور  هر  تا  كرده  جزم  را  عزمش  اكنون  هم  اسميت 
اين شهر باستاني را از دل خاك بيرون بكشد. يكي از مشكالت 

موجود سد راه بيرون آوردن اين شهر از زير خاك اين است 
صاحبان  كه  مردمي  هاي  خانه  زير  در  شهر  اين  بقاياي  كه 
متاسفانه  است.  گرفته  قرار  هستند،  ها  زمين  اين  خصوصي 
ساكنان اين شهر همكاري خوبي با باستان شناسان ندارند و 
اجازه نمي دهند خانه هايشان براي بيرون كشيدن خرابه هاي 

يك شهر باستاني تبديل به تلي از خاك شود.

يكي از مشكالت ديگري كه باستان شناسان با آن روبه رو 
هستند اين است كه افراد محلي از داخل خانه هاي خود به اين 
توانند  مي  كه  باستاني  اشياي  و  زنند  مي  نقب  باستاني  شهر 
در تاباندن نوري به زندگي مردم اين شهر مهم باشد را از دل 

خاك خارج كرده و به دالالن آثار عتيقه مي فروشند.

درخواست  دولت  از  هند  شناسي  باستان  سازمان  اكنون  هم 
كرده براي حفاظت از اين منطقه باستاني دست به كار شود و 

از غارت آن جلوگيري كند.

يكي از اعضاي شوراي باستان شناسي هند بر اين باور است 
كه اين شهر مي تواند به يكي از جاذبه هاي گردشگري تبديل 

شود. البته الزم است دولت در ابتدا براي حفظ اشياي خارج شده 
از دل خاك محل هاي مناسبي را تعبيه كند. متاسفانه اشيايي كه 
برند  نمي  سر  به  مناسبي  وضعيت  در  اند  شده  كشف  كنون  تا 
مكان  به  آنها  دادن  انتقال  براي  تر  سريع  چه  هر  بايد  دولت  و 
مناسبي اقدام كند. تعداد زيادي از آثاري كه در دهه 1940 از اين 
علت  به  هند  هاي  موزه  داخل  در  اند  شده  خارج  باستاني  منطقه 
بي توجهي مسووالن گم شده اند. در صورتي كه اين اشيا براي 
انجام مطالعات در آينده به خوبي حفظ نشوند، بهتر است آنها را 
در دل خاك باقي بگذارند و استخراج آن را به زماني موكول كنند 

كه دولت امكان محافظت از آنها را دارد. 
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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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حرف هاى راه راه !!
 

دشمنى هم ، دشمنى هاى قديم ....
 سيد حسين طاهرى

دشمنى هم ، دشمنى هاى قديم اما دوستى، 
دوستى هاى جديد ! 

بر خالف امروزى ها كه مى گويند دوستى ، 
دوستى هاى قديم ، حقير كه هيچ چيزم مثل 
هاى  دشمنى   ، دشمنى  گويم  مى  نيست  آدم 
قديم ......چون خيلى كه طرف زهرى مى شد 
و مثل گرگ تير خورده و مار زخمى امانش 
پس  در  شبى  ،نيمه  ،شبى  بگيرد  انتقام  نبود 
ديوارى خفت مى نشست و همين كه سر و 
قول  به  چاقوى  با  شد،  مى  سبز  طرف  كله 
قدرت در فيلم گوزن ها دسته استخوانى كار 
زنجونش از پشت زخمى مى زد و مى رفت 
، تا بخواهى روى بگردانى و ضارب نسناس 
را بشناسى هفت تا كوچه هم گريخته بود .... 
نهايتا چه مى شد ؟ هيچ چيز ، خانه آخرش 
اين بود كه دست و پا مى زدى و خالص !! 

همه چيز ختم به قتل مى شد .... 
اما حاال؟ نگو كه جگرم آتش مى گيرد . هر 
چند ديگر خبرى از چاقو و چاقوكشى هاى 
به  اما  اند  كرده  غالف  همه  و  نيست  سنتى 
جاش يك زبان در آورده اند هفت گز كه از 

نيش مار و عقرب جرار و افعى هم بدتر و گزنده تر است ... چنان مى گزدت كه فيل باشى از پاى 
مى افتى ... تازه از اين بدتر اين كه اين همه را رو در رو يت مى كند و چشم در چشمت مى دوزد 
و در كمال پر رويى و وقاحت تا مى تواند بارت مى كند .... حاال بماند كه همين كار را با مدل هاى 
مختلف غير علنى و كامال مخفيانه هم امروزى ها استادند ... آن گونه زير آبت را مى زنند و پيش 
چشم اين و آن خوارت مى كنند كه هيچ ماله و ماستى نمى شود بر آن كشيد و يا ماليد ... كمترين 
آن فحش ناموسى است كه پله پله باال مى رود تا مى رسد به تهمت و افترا و بهتان هاى عظيم .... 
آن وقت آدم مى سوزدش وقتى عده اى مى گويند خنجر از پشت زدن نامردى است اما از زخم 
زبان كه پدر جد آن است در تخريب و تا فيها كردن دم نمى زنند ... باور كنيد اگر نيش چاقوى آن 
داش مشتى و يا الت و لوط زير گذر نامردى بود زخم زبان هاى مدرن امروزى غير از اين كه 
نامردى است پاچه پارگى و بى حيايى و دريدگى را هم به پيوست دارد .. تازه به اينجا هم ختم 
نمى شود كه اگر مى شد بگذر داشت ، خودت را كه خراب مى كنند هيچ دست از سر زن و فرزند 
و ايل و تبارت هم بر نمى دارند و تا آن ها را هم همراه تو بدنام و نشان نكنند كرمشان از جنبيدن 

نمى افتد و كله مرگش را نمى گذارد ... 
و اما دوستى ها ..... اين را هم قبول ندارم كه دوستى ، دوستى هاى قديم .... مگر رفقا در گذشته 
چه گلى به جمال رفقا مى زدند كه امروزى ها نمى زنند ؟ خيلى كه هنر مى كردند و تخم دو زرده 
مى گذاشتند اين بود كه در يك ماجراى عشقى مشترك يكى از دو نفر پا پس مى كشيد و ميدان را 
براى ديگرى باز مى گذاشت .... داش آكل بود كه دندان به جگر مى گذاشت و خودش را كنترل مى 
كرد تا يك وقتى نرود سراغ دختر رفيق تازه گذشته اش كه اعتماد كرده و زن و بچه اش را به او 
سپرده است !! مثل اين كه دختر جوانى كه حكم نوه داش آكل را داشته ملك طلق او بوده كه حاال 
چون از او در گذشته در حق رفيق مرده اش خيلى خدمت كرده است ... يا اگر مسئله مالى بود در 
حد 4 قرون و 5 قرون بود كه طرف وقتى دانگ دوستى را مى پرداخت او را براى هميشه مديون 
خود كرده بود .... اما امروز ... بنازم قدرت پروردگار را ، رفيق بازى دارد بيداد مى كند . با يك 
تلفن يك هو مى بينى ميلياردها تومان جابجا شد و دوستى مفلس و آس و پاس چشم به هم زدنى 
از اين رو به آن رو شد ... امروزه روز الزم است فقط يكى از دوستان عهد شباب به جاه وجاللى 
رسيده باشد تا نانت تو روغن باشد ، هنوز لب تر نكرده از فرش به عرش بكشاندت و چنان بر خر 

مراد سوارت كند كه كسى را ياراى پياده كردنت نباشد و هفت پشتت هم بخورند ته نكشد ... 
شما بگوييد رفيق بازى در اشل امروز با قديم قابل مقايسه است ؟ الزم است  حاال خدا وكيلى 
گربه خانه اتان از پشت بام خانه فالن صاحب منصب يك بار رد شده باشد همان را نشانى بدهى 
بازترند يا ديروزى ها ؟! و دوستى ،  نشانت مى دهند دنيا دست كيست ؟! و امروزى ها رفيق 
دوستى هاى قديم است يا رفاقت بازى هاى جديد ؟! اگر چاكر مى گويم دشمنى ، دشمنى هاى قديم 
و دوستى، دوستى هاى جديد ، به اتان بر نخورد و خورده نگيريد ! تو بحر قصه برويدخواهيد ديد 

حرفم بى راه كه نيست هيچ خيلى هم راه راه است ....!
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َورمَورم بدن بدن
 محمد رضا نصرتى

9 بعضى بيماران از تورم كلى اندامها شاكى هستند و برخى اوقات از تورم موضعى مى نالند. تفاوت اين دو چيست؟ 
ورم به دو دسته عمومى و موضعى تقسيم بندى مى شود. به طور خالصه در تورمهاى عمومى بدن، بيمارى پيشرفت 
بيشترى داشته است و در ورمهاى موضعى كه بيشتر مشاهده مى شود، اغلب زير پلك يا دست يا پا گرفتار مى شود، 

پا  يا  دست  عروق  به  ضربه  است  ممكن  واقع  در 
موجب انسداد عروق شده و اندام را دچار ادم يا 

تورم كند. 
9 آيا تورمهاى موضعى بى خطرند؟ 

اغلب تورمهاى موضعى بى خطرند، اما بايد توجه 
نوعى  موضعى  تورم  اين  اگر  كه  باشيم  داشته 

ترومبوفلبيت باشد، خطرناك خواهد بود. 
9 درباره ترمبوفلبيت و عاليم آن 

هر  به  يا  باشد  داشته  پا  واريس  سابقه  فردى  اگر 
متوجه  و  باشد  شده  عروقى  اختالل  دچار  دليلى 
است،  شده  ناگهانى  تورم  دچار  پايش  كه  شود 
ايجاد  عروقش  در  خون  لختهاى  كه  است  ممكن 
شده باشد و احتمال بروز آمبولى ريه در اين فرد 

بسيار جدى است. 
9 داليل بروز تورم عمومى بدن چيست؟ 

در ورم عمومى بدن، فشار بين داخل سلول و خارج سلول به هم خورده است، بنابراين اگر مشكلى براى يكى از اعضاى 
بدن مانند قلب، كليه يا كبد روى دهد عاليم اين بيمارى در سراسر بدن پخش خواهد شد. به طور مثال، يك بيمار مبتال 
به نارسايى قلبى را تصور كنيد كه نخست دچار يك بيمارى دريچهاى شده و بعد به دليل اينكه عضالت قلب به خوبى 
از عهده خون رسانى برنمى آيد، رفته رفته از ميزان خروجى قلب كاسته مى شود و در نتيجه جلوى قلب و درون ريه 
مقدارى مايع جمع مى شود كه به نوعى تورم ايجاد مى شود. از طرف ديگر، قلب به خوبى نمى تواند به اعضاى اصلى 
ديگر خون رسانى كند و يكى از دستگاههاى ديگر كه كليه است، به دليل دريافت ناكامل خون وادار مى شود از خودش 

دفاع كند. بنابراين آنزيمى را تحريك مى كند كه از دفع آب و نمك جلوگيرى مى كند. 
در اين سيستم كه موسوم به رنين آنژيوتانسيون است براى باالرفتن حجم خون مقدار زيادى نمك از داخل ادرار و از 
طريق كليه بازجذب مى شود كه همراه اين سديمى كه جذب مى شود، مقدار زيادى مايع نيز جذب مى شود. در نتيجه 
هم در وريدها مايع زيادى داريم و هم اينكه كليهها اجازه نمى دهند سديم دفع شود. به همين دليل بيمارى كه مدتها است 

گرفتار بيمارى قلبى است احساس مى كند انگشترش يا حلقه دستش داخل انگشت نمى رود. 
9 بيماريهاى كبد هم مى توانند باعث ورم شوند؟ 

بدن از فيلترى به نام كبد استفاده مى كند كه مواد سمى بدن از طريق آن دفع مى شود و مواد سالم نيز پس از تجزيه 
شدن از طريق كبد وارد بدن مى شود. اكنون تصور كنيد كه كبد به دليل استفاده از دارو يا عوامل ويروسى مانند هپاتيت 

دچار آسيب شود. 
در اين حالت كبد حتى با يك دهم قسمت خودش نيز مى تواند به فعاليت ادامه دهد اما در نهايت زمانى فرا خواهد رسيد 
كه كبد قادر به ادامه كار خود نخواهد بود در نتيجه كبد دچار حالتى سفت موسوم به سيروز مى شود. بنابراين جلو 
عروقى كه خون از طريق آن وارد كبد مى شود گرفته خواهد شد و خون به داخل شكم پس مى زند و تورمى در شكم 

پديد خواهد آمد كه به آن، آسيت گفته مى شود. 
9 آسيت شكم چقدر خطرناك است؟ 

هنگامى كه در شكم با آسيت مواجه مى شويم بايد بدانيم كه مقدار زيادى پروتئين به ويژه آلبومين از دست خواهد 
رفت. همچنين از آن طرف هم كبد قدرت آلبومينسازى و پروتئينسازى خودش را از دست مى دهد و اين مشكل خطرناك 

ارزيابى مى شود. 
9 مشكالت كليه 

كليهها اعضايى از بدن هستند كه از دو طريق دچار اختالل مى شوند. نخست اينكه خودشان درگير بيمارى شوند و يا 
به علت مصرف دارو تحت تأثير قرار گيرند و دچار مشكل شوند زيرا داروها از طريق كليه دفع مى شوند بنابراين بايد 

بررسى كنيم كه كليه از طريق دارو دچار بيمارى شده يا از طريق ديگرى دچار مشكل شده است. 
9 آيا اختالالت گوارشى نيز ممكن است سبب بروز ورم شوند؟ 

برخى از بيماريهاى دستگاه گوارش نيز موجب ورم و تورم در بدن مى شود. به طور مثال، در نوعى بيمارى موسوم به 
گاستريت هيپرتروفيك به علت دفع پروتئين از اليههاى متعدد معده مى تواند، ورم عمومى در بدن ايجاد كند يا بيمارى 
ديگرى موسوم به كوليت اولسرو مى تواند، تورم روده بزرگ ايجاد كند. در اين بيمارى خون و پروتئين زيادى از بدن 

دفع مى شود كه در نتيجه مى تواند موجب ورم نيز شود. 
9 سوء تغذيه و فقر غذايى؟ 

سوء تغذيه و نخوردن مواد غذايى نيز مى تواند موجب ادم و تورم شود. به طور مثال، در تصاويرى كه پيش از اين از 
آفريقا و قحطى زدگان وجود داشت، مشاهده مى كرديد كه اغلب آنها الغرند و شكم بزرگى دارند و بزرگى شكم آنها به 

دليل وجود مايع شكمى است. 
9 برخى از افراد چاق نيز كه از قرصهاى ملين استفاده مى كنند دچار تورم اندام مى شوند. دليل اين پديده چيست؟ 

برخى از افراد چاق، خودسرانه اقدام به درمان چاقى مى كنند و با مصرف قرصهاى ملين سعى مى كنند الغر شوند، در 
حالى كه مصرف مرتب اين قرصها آسيبهاى شديدى به دستگاه گوارش مى زند و در نهايت موجب ورم مى شود، به 
طورى كه فردى كه رژيم الغرى گرفته است به ناگهان متوجه مى شود كه وزنش افزايش يافته است. دليل اين پديده بروز 

اسهال در افراد و در نتيجه دفع پتاسيم است كه در نتيجه موجب ورم عمومى بدن نيز مى شود. 

شكىشكىپزپز
ديدن يا نديدن

دكتر بابك زمانى
  متخصص مغز و اعصاب

با تمام وجود مى لرزد. روبه روى من روى مبل نشسته اما فقط روى لبه مبل و از 
كمر تا جلو خميده است. اضطراب از تمام وجودش خوانده مى شود.

«آقاى دكتر ديشب تا صبح نخوابيدم. كلى نذر و نياز كردم. ببينين چه چيزها توى ام 
آرآى من ديده مى شه،؟»

سرگيجه  است.  ميانسالى  خانم 
بيمارى  احتماًال  كه  داشته  مختصرى 
سيستم  التهاب  دليل  به  خيمى  خوش 
داليلى  به  است.  بوده  گوش  تعادلى 
براى  شايد  نشد،  روشن  من  براى  كه 
«اطمينان» از ايشان يك ام آرآى گرفته 
سفيد  لكه  چند  آرآى  ام  در  است.  شده 
رنگ ديده شده و متخصص راديولوژى 
كه احتماًال اطالعى از شرح حال ايشان 
نداشته (يعنى به ايشان داده نشده بوده) 
تشخيص هاى متعددى را رديف كرده، 
عروقى،  عفونى،  هاى  بيمارى  شامل 
شبانه  يك  كه  كلماتى  همان  و...  التهابى 
روز ايشان را به سرسام رسانده است. 
واقعيت اين است كه لكه هاى درخشان 
موجود در ماده سفيد مغز افراد ميانسال 

مى تواند علت هاى بسيار متنوعى داشته باشد و در بسيارى از مردم ديده مى شود. 
در حال حاضر امكانات كافى براى پيش بينى خطرات احتمالى وجود ندارد و تا وقتى 
كه بيمارى خاصى مطرح نباشد، يعنى از نظر بالينى هيچ تشخيص افتراقى خاصى 
مطرح نشود وجود اين لكه ها هيچ چيز را ثابت نمى كند و نيازى هم به پيگيرى بيشتر 

وجود ندارد.
و  دادن  تشخيص  از  ديدن  و  كردن  نگاه  كه  مواردى  از  است  واضحى  نمونه  اين 
تشخيص دادن از درمان كردن به شدت پيشى گرفته است. در طب مدرن در بسيارى 
در  نيست.  آشكار  حد  اين  تا  اما  دارد،  وجود  تناقض  اين  اگرچه  هم  ديگر  موارد  از 
بسيارى از موارد، ما آنقدر كه مى بينيم، درمان نمى كنيم، اما همچنان مى بينيم و 
مى بينيم و به ندرت چشم، درويش مى كنيم. راهى براى اين درويشى نينديشيده ايم 
كه هيچ مساله يى به نام «ديدن يا نديدن» هرگز مطرح نشده، با اين همه ابزارهاى 
تشخيصى گويى مقصود نهايى طب از درمان به تشخيص جابه جا شده است. گويى 
طبيبان، كارآگاهانى هستند كه قطع نظر از امكان درمان يا هرگونه يارى با ذره بين به 

دنبال مقصر مى گردند يا محققان فيلسوفى هستند كه صرفًا به دنبال حقيقت اند، 
در  خصوص  به  تشخيص  حيطه  آور  سرسام  هاى  پيشرفت  كه  است  اين  واقعيت 
تصويربردارى و در ژنتيك مستلزم اخالقيات و معنويات مناسبى است كه مى بايد 
حاصل كارى هوشمندانه، علمى و انسانى و با در نظر گرفتن تمامى مقتضيات ملى 
جزئيات  در  كه  يابيم  دست  علم  از  ترى  وسيع  تعريف  به  بايد  باشند  ما  فرهنگى  و 
تكنولوژيك خالصه نمى شود، علمى كه به جنبه هايى عميق تر از كيفيت حيات مى 

پردازد. تعبيرى از علم كه تصادفًا ريشه هايى سنتى در فرهنگ ما نيز دارد. 

به  مبتاليان  براى  زودهنگام  تشخيص 
سرطان سينه نوعى پيشگيرى است

كه  بيمارانى  در  گفت:  سينه  جراحى  متخصص  يك 
تشخيص  يعنى  پيشگيرى  مى شوند،  سينه  سرطان  دچار 
زودرس و تشخيص زودرس يعنى جلوگيرى از يك عمل 
وسيع برداشتن سينه و حفظ سينه بيمار؛ به طورى كه 

تنها توده سرطانى از سينه خارج شود. 
دكتر « نفيسى »، متخصص جراحى عمومى و جراح سينه 
با بيان اين كه حداقل توصيه به زنان را در مورد سرطان 
پستان، چگونگى يادگرفتن معاينه خود و انجام اين عمل از 
ابتداى بلوغ همچنين مراجعه به پزشك براى انجام معاينه 

و آزمايش ماموگرافى در سنين باالتر عنوان كرد. 
وى در اين خصوص با تاكيد بر مراجعه زنان به پزشك 

جهت معاينه از سن 25 ،30 سالگى ادامه داد: بيماران بايد طبق تشخيص پزشك، هر 
6 ماه يا يكسال براى معاينه مراجعه كنند. چنانچه افرادى كه سابقه خانوادگى دارند، 
انجام  بر  تاكيد  با  سينه  جراح  اين  شوند.  ماموگرافى  شده  ياد  زمان  از  زودتر  بايد 
آزمايشات ساليانه ماموگرافى از 40 سالگى به بعد در زنان هشدار داد: افرادى كه 
انجام  را  آزمايشات  اين  پايين تر  سنين  در  مى شود  توصيه  دارند  خانوادگى  سابقه 

دهند.
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آبادى بدون آب
در جست وجوى حيات فرازمينى ...

الهيار اميرى

ناسا مدت هاست اولويت برتر را به ماموريت هايى داده كه اين پرسش را دنبال مى كنند. آيا حيات 
اولويت  اين  خير؟  يا  باشد  داشته  وجود  آن  از  فراتر  و  شمسى  منظومه  در  است  ممكن  فرازمينى 
نشانگر اشتياق عمومى است كه در ميانه دهه 1990 افزايش يافت. وقتى معلوم شد قطعاتى از مريخ 
كه به صورت شهاب سنگ به زمين رسيده بودند، حاوى ساختارهايى ريز، يادآور حيات ميكروبى 
هستند. تفسير كامل آن ساختارها همچنان بحث انگيز باقى ماند، اما مسلم است كه هيچ چيز بيش از 
كشف حيات بيگانه ديدگاه ما را از انسانيت و جايگاه مان در كيهان تغيير نمى دهد. در هدف ناسا 
براى اكتشاف كيهان يا آموزش و الهام بخشى به نسل بعدى دانشجويان علوم دشوار و مهندسى، 

هيچ چيزى بيش از جست وجوى حيات بيگانه نقش ندارد. 
بداقبالى بيش از اين نمى شود كه منابع چشمگيرى را صرف جست وجوى حيات بيگانه كنيم و آنگاه 

در صورت مواجهه، آن را تشخيص ندهيم. 
جست وجوى حيات در كيهان با درك ما از حيات روى زمين آغاز مى شود. اين درك طى قرن 
به  راحتى  به  زمينى  حيات  گرچه  كه  است  بديهى  ديگر  حال  است.  يافته  رشد  العاده  فوق  گذشته 
تمام  كه  دهد  مى  نشان  كره  زيست  مولكولى  ساختار  اما  شود،  مى  بندى  دسته  گونه  ها  ميليون 
ارگانيسم هاى آزمايش شده يك نياى مشترك دارند. هيچ دليلى در دست نيست كه باور كنيم (يا 
حتى ظنين شويم) حيات بيش از يك بار روى زمين پديد آمده است، يا اينكه حيات ساختارهايى 
بيومولكولى داشته كه از ساختارهاى مشترك موجود در حيات شناخته شده زمينى خيلى متفاوت 

بوده اند. تنها نمونه ما از حيات، در سيطره بر سياره خويش كامًال موفق بوده است. 
زمين خود محيط هاى گوناگونى را عرضه مى كند كه برخى بنا به استانداردهاى انسانى بسيار 
خشن هستند. درسى كه از مطالعات بيوشيمى زمينى و دامنه زيست محيطى روى زمين گرفتيم آن 
است كه حيات شناخته شده به آب مايع نياز دارد. هر كجاى زمين كه يك منبع انرژى همراه با آب 
مايع يافت شود، حيات با تنوعى استاندارد هم حاضر است. اين مشاهده تاكنون از طريق فرمان «در 
پى آب»، به هدايت ماموريت هاى ناسا در جست وجوى حيات در منظومه شمسى يارى رسانده 
است. محيط هايى كه امكان وجود آب مايع در آن بوده يا هست در صدر فهرست محل هايى قرار 
دارند كه براى ماموريت هاى ناسا برنامه ريزى شده اند. وقتى مكان هايى يافت مى شوند كه زمين 
شناسى آن نشانگر وجود تقريبًا قطعى مقادير عظيم آب مايع در گذشته باشد، هيجان ها باال مى 

گيرد. 
به همان اندازه كه اين استراتژى عمل گرايانه است، به همان اندازه هم دانشمندان و افراد غيرحرفه 
يى به يكسان پرسيده اند كه آيا ممكن است كوته بينانه يا «زمين مركز» هم باشد. همان گونه كه 
«كارل ساگان» اشاره كرد، شگفت آور نيست اگر ارگانيسم هاى كربن- بنياد كه اكسيژن تنفس مى 
كنند و 60 درصدشان از آب تشكيل شده، نتيجه بگيرند حيات بايد مبتنى بر كربن و آب باشد و با 
اكسيژن آزاد سوخت وساز كند. عمق و گستره دانش ما از شيمى زمينى ما را وسوسه مى كند تا 
بر كربن متمركز شويم، چون حيات زمينى بر پايه كربن است و آن شيمى آلى كه ما مى شناسيم 
از شيمى محصول طبيعى قرن نوزدهم پديد آمده كه بر پايه ايزوله كردن تركيبات از طبيعت قرار 
داشت. اگر حيات زمينى مولكول هايى سيليس- بنياد را مهيا كرده بود، آنگاه دانش ما هم از شيمى 

سيليس- بنياد اكنون پيشرفته بود. 
كه  محلى  درباره  است،  هايمان  ايده  گسترش  براى  تالش  مركزيت  زمين  به  طبيعى  گرايش  الزمه 
امكان حيات در آن هست و اîشكالى كه حيات به خود مى گيرد. از اين گذشته، اصول ابتدايى شيمى 
ما را از زمين مركزيت برحذر مى دارند. به راحتى مى توان واكنش هاى شيميايى را تصور كرد كه 
ممكن است پشتوانه حيات شامل تركيبات غيركربنى باشند و در حالل هايى غير از آب رخ مى دهند، 
يا شامل واكنش هاى اكسايش-كاهش بدون وجود دى اكسيژن باشند. عالوه بر اين، واكنش هايى 
 NaOH + HCl وجود دارند كه اكسايشى-كاهشى نيستند. براى مثال حيات مى تواند انرژى را از
بگيرد؛ اين واكنش به طور غيرحياتى سريع پيش مى رود، اما يك ارگانيسم مى تواند پيچك هايى را 
به درون اسيد و باز بفرستد و از طريق اين گراديان، روزگار بگذراند. يك ارگانيسم هم ممكن است 
انرژى را از محلول فوق اشباع يا رطوبت نسبى را از آب در حال تبخير بگيرد. به آسانى مى توان 

حياتى بيگانه را در محيطى كامًال متفاوت از سطح سياره يى سنگى تصور كرد. 
عامه مردم و جامعه علمى به جنبه هاى موثقى از احتمال حيات در منظومه شمسى در محيط هايى 
بسيار متفاوت از آنهايى كه پشتوانه حيات در زمين هستند، عالقه مند شده اند؛ حياتى با پشتوانه 
شيمى «غيرعادى» در محلول هاى نامتعارف كه متابوليسم هاى نامتعارفى را به كار مى گيرد. آن 
ايده ها به ناسا كمك مى كند كه راهنماى ماموريت ها در سرتاسر منظومه شمسى باشند و در 
صورت مواجهه با حيات بيگانه تشخيص آن را ممكن سازند. با وجود اجتناب ناپذيرى ماموريت 
هاى انسان به مريخ و محل هاى ديگرى كه سكونتگاه بالقوه حيات بيگانه هستند، درك گستره حيات 
شانس محققان را براى بررسى چنين حياتى، پيش از آنكه حضور انسان آن را آلوده سازد يا از 
روى جهل يا سستى آن را نابود كند، بهبود مى بخشد. در اجمالى ترين طرح كلى، اين گزارش نشان 
مى دهد كه هيئت هيچ دليل قانع كننده يى را براى آنكه حيات محدود به آب باشد نيافت، حتى اگر 
حيات ملزم به استفاده از كربن به عنوان عنصر شاكله اكثر بيومولكول هايش باشد. ساختارهاى 
مولكولى گوناگونى در آب امكان پذير است كه مى توانند پشتوانه حيات باشند، اما به قدرى از حيات 
روى زمين متفاوتند كه از سوى ابزارهاى غيرپيچيده كشف حيات ناديده گرفته خواهند شد. شواهد 
نشان مى دهد فرآيندهاى داروينى در صورت تكيه بر پليمرهاى زيستى آلى (مثل DNA)، به آب 
يا حاللى مشابه آب نياز دارند. عالوه بر اين، گرچه مولكول هاى درشتى كه از سيليسيوم استفاده 
مى كنند شناخته شده هستند، اما نظرات اندكى راجع به اين وجود دارد كه چگونه براى تامين يك 

زيست كره خودبه خود پديد خواهند آمد.

GPRS چيست؟  
 

 General Packet Radio Service مخفف   (GPRS) اس  آر  پي  جي 
سرويس عمومي بسته هاي راديويي است كه يك سرويس ارزش افزوده 
جديد در نسل دوم تلفن همراه است و امكان ارسال و دريافت اطالعات يا 
داده را روي شبكه تلفن همراه فراهم مي سازد كه در حقيقت اين سرويس 
چند  داراي  اس  آر  پي  است.جي  مداري  سوئيچينگ  اطالعات  شده  تكميل 
مشخصه يا قابليت مهم است كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره 
داشت.سرعت؛ از ويژگي هاي جي پي آر اس مي توان به سرعت باالي آن 
و  است   kb/s171.2 از متجاوز  سرعت  اين  تئوري  طور  به  كه  كرد  اشاره 
در صورتي قابل دسترسي است كه براي سيستم جي پي آر اس از 8 تايم 

اسالت به صورت همزمان استفاده شود. خطوط معمولي موبايل حداكثر داراي سرعت kb/s9.6 است كه 
در صورت استفاده از HSCSD حداكثر مي توانند از سرعت kb/s14.4 بهره ببرند در حالي كه با جي پي 

آر اس به صورت عملي به راحتي مي توان با سرعت kb/s40 به اينترنت متصل شد. 
اتصال ؛ طريقه اتصال جي پي آر اس به ما اين امكان را مي دهد تا همواره ارتباط خودمان را با اينترنت 
حفظ كنيم و ديگر نيازي نيست براي برقراري ارتباط هر بار به شركت ارائه دهنده سرويس اينترنت وصل 
شويم. هزينه؛ هزينه استفاده از جي پي آر اس معادل حجم اطالعاتي است كه دريافت يا ارسال كرده ايم، 
يعني شما مبلغ ارتباط خود را بر اساس مقدار اطالعات ورودي و خروجي به شركت ارائه دهنده سرويس 

مي پردازيد و نه براساس مدت زماني كه به اينترنت متصل هستيد. 
است،  آن  دائم  اتصال  و  باال  سرعت  پيامد  حقيقت  در  كه  اس  آر  پي  جي  مزاياي  از  ديگر  يكي  دسترسي؛ 

خصوصيت فوريت است كه براي كارهاي بحراني نظير كنترل كارت هاي اعتباري خيلي مهم است. 

 نسخه جديد جى ميل به 37 زبان 
در دسترس قرار مى گيرد

پاسخگويى  قابليت  ميل  جى  سرويس  زودى،  به    
گزارش  به  آورد.  خواهد  دست  به  را  زبان   37 به 
سيتنا، نسخه انگليسى جى ميل نخست براى اينترنت 
اكسپلورر 7 و فايرفاكس 2 كه كامًال مبتنى بر كدهاى 
جديد هستند، در دسترس بود و به كاربر اجازه مى 
داد تا ويژگى هاى جديد را سريع تر اضافه كنند و 
اجزا را با ديگر ابزار گوگل به اشتراك بگذارند. اگر 
نموده  استفاده  ميل  جى  انگليسى  نسخه  از  تاكنون 
پيش  زبان  تغيير  با  توانيد  مى  حاضر  حال  در  ايد، 
فرض خود از منوى تنظيم از مجموعه ويژگى هاى 
جديدى كه اخيراً راه اندازى شده اند به زبان مورد 
 ، بندى  رنگ  جمله:  از  شويد،  مند  بهره  خود  نظر 
چت هاى گروهى ، تصاوير بيانگر حس و هيجانى 

Emoticons ، يك مديريت ارتباط (Contact Manager) جديد با طرح بندى سه پهلو تعدادى از ويژگى 
هاى كوچك مانند كليدهاى ميان بر جديد و قابليت نشانه گذارى نامه ها به صورت فردى با مرورگر خود. 
يكى از تأثيرات اين تغيير آن است كه شايد برخى از خطوط الحاقى و اضافه شده به جى ميل كه مستقيمًا كد 
جى ميل را تغيير مى دهند، دچار از هم گسيختگى شوند. اگر از آن ها استفاده نمى كنيد، الزم نيست نگران 
شويد، اما چون گروهى از آن ها استفاده مى كنند، بنابراين گوگل با تعدادى از طراحان اين دستخط ها كه 
بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند تماس گرفته و بسيارى از آنان دستخط هاى خود را ارتقا بخشيده 
اند، در نتيجه در صورت مواجهه با هر مسأله اى اطمينان حاصل كنيد كه از آخرين نسخه اين برنامه هاى 
الحاقى استفاده مى كنيد. گفتنى است، نسخه جديد جى ميل، هنوز برخى زبان ها از جمله كرواتى، ايسلندى 

و عربى را پشتيبانى نمى كند.  

امكان حمله به رايانه ها در هنگام خاموش بودن
گروهى از محققان آمريكايى در بررسيهاى خود نشان دادند كه حتى زمانى كه رايانه ها در حالت خواب و 

يا خاموش باشند باز هم مى توانند مورد حمله و هجوم سارقان اطالعات قرار گيرند.
دانشمندان دانشگاه پرينستون در كاليفرنيا اثبات كردند وقتى رايانه هاى شخصى در حالت خواب يعنى 

خاموش باشند مى توانند همچنان با خطر نفوذ و دستيابى به اطالعات مواجه باشند.
رايانه  يك  در  شده  ذخيره  اطالعات  به  ورود  امكان  كه  دادند  قرار  آزمايش  مورد  را  روشى  محققان  اين 

شخصى را حتى بدون نياز به وارد كردن ”رمزعبور“ فراهم مى كند.
آنها  در  كه  شوند  ديسكهايى  وارد  بود،  خاموش  رايانه  كه  زمانى  در  توانستند  روش  اين  با  محققان  اين 
اطالعات سرى ذخيره شده اند و به اين ترتيب توانستند به راحتى مجموعه اى از سيستمهاى امنيتى را كه 

درحال حاضر از سوى مايكروسافت و اپل ارائه مى شوند نقض كنند.
براساس گزارش وب نيوز، اعتقاد براين است كه اين ديسكها براى تضمين امنيت اطالعات حساس مفيد 
هستند. اين درحالى است كه اين محققان نشان دادند در بيشتر رايانه ههاى شخصى، حافظه مى تواند به 
راحتى مورد هجوم هكرها قرار گيرد.به گفته اين دانشمندان حتى اگر رايانه خاموش و قفل باشد، اطالعات 
ذخيره شده در حافظه ”رم“ به چند روش مى توانند مورد نفوذ قرار گيرند و يك كارشناس حرفه اى به 

راحتى مى تواند به اين اطالعات به بدون نياز به رمز عبور دسترسى يابد.
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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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

ببخشيد كه ما مسخره شما شده ايم 
 

على عالى
  

 1) آقايان پاهايشان را روى هم انداخته اند و فرصت ها را همين گونه مى سوزانند تا به من و شما 
و  خارجى  سرمربى  بگويند «فقط»  ديروز  اينكه  اند.  شده  خورى  حاضرى  مديران  چه  كه  دهند  نشان 
امروز با تحكم از سرمربى داخلى حرف بزنند، اينكه ديروز از امروز بگويند و امروز از هفته يا هفته 
هاى بعد ديگر اپيدمى فوتبال ايران نيست، اين را شما به حساب مديريت تاخيرى آقايان مسئول بگذاريد 
كه با خيال راحت افكار عمومى را سر كار مى گذارند و مقابل اين پرسش كه چرا كلمنته نيامد مى گويند 

خودش نخواست اما روشن نمى كنند كه چگونه دو بند به قرارداد اضافه شد و توافق بهم خورد.
اند،  نشسته  مطبوعات  تماشاى  به  و  اند  زده  گره  هايشان  سينه  روى  را  هايشان  دست  آقايان   (2
هركدامشان از درى سخنى تازه براى افكار عمومى دارند، گروهى براى پرستيژ اجتماعى خودشان 
پيشقدم مى شوند، دسته اى به موبايلشان زنگ مى زنند و با اكراه گوشى را بر مى دارند و عده اى 
ديگر كه مسئوليت پذيرترند، موبايل هايشان را خاموش كرده اند تا اگر حقيقت را نمى گويند الاقل دروغ 
نگويند. فدراسيون بى صاحب را هزار صاحب پيدا شده است، يكى كه عشق مصاحبه است، ديگرى كه 

در مصاحبه با تمسخر صحبت مى كند و مسئول ديگرى نيز گويى از خميرمايه جانش خرج مى كند.
3) آقايان ابروهايشان را از هم باز كرده اند و به ما لبخند مى زنند، اتفاق تازه اى نيفتاده اما درجه 
مسئوليت آنها آنقدر پايين آمده كه ديگر چنين تاخيرهايى خجالت زده شان نمى كند، استدالل اين است 
كه باالخره تا حاال نبوده، اين چند روز هم رويش؛ باور كنيد فدراسيون فوتبال ايران هنوز هم در تعليق 
همچنان  شيرينى  دور  دوستان  اينكه  جالب  و  است  كار  سر  بر  هم  هنوز  انتقالى  كميته  برد،  مى  بسر 
در فدراسيون مى تازند، اگر نه بايد حركتى را شاهد مى بوديم، اتفاق تازه اى، برنامه جديدى، هدف 

مشخصى، هيچ، همه خوابيده اند و منتظر حركتى از قهرمان هستند.
4) آقايان، ببخشيد كه ما مسخره شما شده ايم، واقعًا معذرت مى خواهيم كه در انتظار حركت جديدى از 
سوى شما هستيم، جاى تاسف دارد كه عده اى مردم چشم انتظار اقدام شما هستند و جمعيتى بازيكن 
براى يافتن سرمربى تيم ملى گوش هايشان را تيز كرده اند، انتخاب سرمربى تيم ملى محتاج زمان است 

و بايد پروسه اى سنگين طى شود تا به هدف برسد.
چه كسى مى تواند 24 ساعته سرمربى تيم ملى پيدا كند؟ محال است. چه كسى مى تواند با 40 درصد 
توان فدراسيون را بچرخاند؟ هيچكس. رئيس فدراسيون خيلى باحال شده، مى گويد چند هفته است به 
سازمان نرفته و اين يعنى كه سازمان دخالت نمى كند، ببخشيد نمى دانستيم كه در قرن نوزدهم هستيم. 

به هرحال اين حرف ها از آقايان گذشته، ما معذرت مى خواهيم كه مسخره شما شده ايم.

 

بازگشت غرور از دست رفته 
 

محمدواال يزداني

خبري از مشت هاي آرواره شكن مايك تايسون نبود. رقص پاهاي محمدعلي يا دقت لنوكس لوئيس هم 
ديده نمي شد. جنگ تن به تن والديمير كليچكو اوكرايني و سلطان ايبراگيموف از روسيه در «مديسون 

شرايطي  در  گاردن»  اسكوئر 
از  خبري  هيچ  كه  شد  برگزار 
پراحساس  و  خوب  روزهاي 
رقابت هاي سنگين وزن نبود. 
دو  ديدن  با  همه  كه  روزهايي 
غول سنگين وزن و مشت هاي 
مرگبارشان سرگرم مي شدند 
و در آن شرايط كسي حاضر 
نبود اين مبارزه را با تماشاي 
عوض  ديگري  برنامه  هيچ 
كليچكو  شب  شنبه  اما  كند. 
هر موقع كه مي بايست، مشت 
صورت  و  سر  روي  را  هايش 
ايبراگيموف فرود آورد و بعد 

از چهار سال دوباره عنوان قهرماني WBO را از آن خود كرد؛ عنواني كه كليچكو از 8 مارس 2003 
 IBF در آلمان در فتح آن ناكام مانده بود. حاال اين مرد اوكرايني با توجه به قهرماني در رقابت هاي
و IBO كه سال 2006 مقابل كريس برد به دست آمد، هر سه عنوان معتبر بوكس را در اختيار دارد. 
گرچه بايد به اين قهرماني ها مدال طالي المپيك آتالنتا را هم اضافه كنيم. كليچكو سابقه قهرماني در 5 
دوره متوالي در WBO را در كارنامه دارد ولي اين عنوان چهار سالي بود كه از دستش فرار مي كرد. 
با وجود اعاده حيثيت مرد اوكرايني در فينال امسال و به دست آوردن راي متفق القول داوران كه همگي 
با اختالف زياد نسبت به ايبراگيموف حاصل شده بود، 14 هزار طرفدار بوكسي كه در نيويورك دور 
هم جمع شده بودند با هو كردن و سوت هاي متوالي اعتراضشان را به بازي هر دو طرف اعالم كردند. 
شايد هم رخ دادن چنين اتفاقي طبيعي بود. ايبراگيموف پيش از اين در 22 مسابقه اش شكست نخورده 
بود و مي خواست مقابل كليچكو هم مثل كوري ساندرز و ليمون بروستر پيروز شود اما اختالف قد 
دو نفر كه چيزي حدود 4 فوت و 4 اينچ بود، باعث شد تا ايبراگيموف بيشتر سعي در بستن بازي و 
ارائه يك مسابقه دفاعي داشته باشد؛ نكته يي كه كليچكو به شدت و در پايان مسابقه از آن انتقاد كرده 
بود؛ «ايبراگيموف براي پيروز شدن در اين مسابقه هيچ كاري نكرد.» گرچه كليچكو هم چندان برتر از 
حريفش ظاهر نشد. حرف هاي ايبراگيموف دليل اين ادعا را كامًال روشن مي كند؛ «او اصًال ضربه نمي 
زد. در طول مسابقه مرا مي گرفت. من تا دو راند آخر اصًال دست راست كليچكو را نديدم، در طول 
مسابقه آنقدر كه فكرش را مي كردم، ضربه نخوردم اما از درون احساس مي كردم او پيروز خواهد 
شد.» ادعاي مرد روس درباره دست راست كليچكو كامًال درست است. مرد اوكرايني خودش اعتقاد 
دارد نمي خواست ريسك كند و مشت هاي دست راستش هدر روند؛ «بايد مطمئن مي شدم كه مشت هاي 
دست راستم به مقصد خواهند رسيد. اگر نمي رسيدند، تعادلم را از دست مي دادم و آن وقت برگشتن 

به جو مسابقه سخت تر مي شد.» 
مي  عقب  مدام  چون  بود  سخت  او  با  كردن  گويد؛ «مبارزه  مي  هم  حريفش  توصيف  در  اوكرايني  مرد 
كشيد. خيلي هم با دقت مبارزه مي كرد اما چيزي كه اهميت دارد، نتيجه است. مي دانستم او باالخره 
ناك اوت مي شود اما كار آساني نبود. مي دانم كه از اين مسابقه كسي رضايت نداشت اما بايد كمربند 
WBO را دوباره پس مي گرفتم.» خود كليچكو هم صادقانه اعتراف مي كند هيچ كس فينال خوبي را 
تماشا نكرد. تماشاگران تا 7 راند اول فقط شاهد ايبراگيموف بودند كه كليچكو را مي گرفت و به دنده 
هايش ضربه مي زد. در راند هفتم و در شرايطي كه صداي سوت مردم گوش را كر مي كرد، دو بوكسور 
كمي بازتر بازي كردند اما تا راند 11 كه با چند ضربه دست چپ كليچكو و در نهايت هوك راستش 
پيش از به صدا در آمدن زنگ مسابقه همراه شد، صداي سوت ها به خاطر نمايش ضعيف اين دو نفر 
ادامه داشت. با تمام اين اوصاف نمي توان از اين نكته غافل شد كه با توجه به برتري قدي و وزني 
مرد اوكرايني، سلطه او در طول مسابقه چندان عجيب نبود. شايد نمايشي كه همه دوست داشتند ببينند 
همان نمايش هايي بود كه دكتر «چكش آهني» قبل از اين داشت. والديمير كليچكو اين لقب را به خاطر 
مبارزات پرشورش گرفته بود اما اين بوكسور تحصيلكرده كه در سال 2001 و بعد از دفاعش در سالن 
كنفرانس دانشگاه تربيت بدني كي يف، مدرك دكترايش را گرفته بود، در مسابقه مقابل ايبراگيموف فقط 
به دنبال اعاده حيثيت بود. براي مردي كه به همراه برادرش، ويتالي، برند توليد لباس ورزشي و چرمي 
«هوگو باس» را در اختيار دارد و سابقه بازي در يكي از صحنه هاي فيلم مطرح «11 مرد اوشن» ساخته 
استيون سودربرگ را دارد، پول حاصل از قهرماني در WBO ارزشي ندارد؛ «در مسابقه فينال پول هيچ 
نقشي نداشت. در اين مسابقه، غرور است كه اهميت دارد. ما هر دو به اين مسابقه احتياج داشتيم. بايد 
تاريخ را مي ساختيم.» شايد از ديگر جذابيت هاي شخصيتي والديمير، شركتش در فعاليت هاي خيريه 
و تامين پول مورد نياز براي مدارس، كليساها و در كل بچه ها باشد. برادران كليچكو سال 2002 اعالم 
خواهند  كار  ملل)  سازمان  آموزشي  و  فرهنگي  علمي،  براي «يونسكو» (سازمان  خاص  طور  به  كردند 
كرد. سازماني كه حامي بيش از 180 پروژه در 87 كشور دنياست. اين فعاليت هاي برادران كليچكو 
ثابت مي كند حرف هاي والديمير كامًال به حقيقت نزديكند. اما شايد كليچكو به عنوان يك شطرنج باز 
ماهر، در 31 سالگي ياد گرفته بود چگونه مي تواند عنوانش را بعد از سال ها پس بگيرد. او اين بار با 
تاكتيك هجومي «گامبي وزير» جلو نرفت كه بخواهد يك قرباني دهد و بعد به سمت حريفش يورش ببرد. 
كليچكو با اتكا به كالسيك ترين نوع دفاع در شطرنج يعني «دفاع سيسيلي»، شطرنج مغزي اش را جلو 
برد و مسابقه را برد؛ مسابقه يي كه گرچه براي تماشاگرانش حكم قرص خواب را داشت اما براي مرد 

اوكرايني بازگشتي دوباره بود، بازگشت مجدد غرور از دست رفته اش. 
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خيلي خوشحال خواهم شد كه به تهران بروم
خبرگزاري آسوشيتدپرس از باري در ايتاليا گزارش داده كه فدراسيون 
فوتبال ايران با ” گيسپه ماتراتزي ” كه دسامبر گذشته ( آذرماه ) از سمت 
مربي تيم دسته دوم فوتبال باشگاه ” باري ” ايتاليا كناره گيري كرده تماس 
گرفته تا مربي تيم ملي فوتبال ايران شود . اين خبرگزاري افزوده است 
كه ماتراتزي در گفت و گويي كه با خبرگزاري ايتاليايي ” آنسا ” به عمل 
آورده ، خاطرنشان ساخته است كه ” آنان ( فدراسيون فوتبال ايران ) با 
من تماس گرفته تا ببينند كه آمادگي دارم كه مربي تيم ملي فوتبال ايران 
 “. دارم  آمادگي  بله   ، دادم  پاسخ  شوق  و  شور  با  بالفاصله  من  كه  شوم 
نتيجه  كه  را  سوريه  و  ايران  ملي  تيم هاي  بازي  كه  است  گفته  ماتراتزي 
فوتبال  ملي  تيم  كه  ساخته  خاطرنشان  و  كرده  مشاهده  شد  مساوي  آن 
مي افزايد  آسوشيتدپرس  است.  برخوردار  خوبي  فردي  مهارت  از  ايران 
: ماتراتزي گفته است ” خيلي خوشحال خواهم شد كه به تهران بروم و 
هدايت تيم ملي فوتبال ايران را به عهده بگيرم .“ ايران در گروه 5 آسيا 
براي بازي هاي مقدماتي جام جهاني با كشورهاي كويت ، سوريه و امارات 

رقابت مي كند

محمد مايلى كهن باز هم شرط گذاشت
«محمد مايلى كهن» گفت : من بر مواضع قبلى خودم همچنان اصرار دارم. 
ما نمى توانيم يك برنامه شيك كه قابليت اجرايى ندارد را عملى بدانيم . 
مثل اين است كه افكار عمومى را به بازى بگيريم. عمًال تا بازى با كويت 

اجرايى  قابل  برنامه 
من  ندارد.  وجود 
برنامه خودم را اعالم 
كه  ام  كرده  تاكيد  و 
تيم  انگيزه  روى  بايد 
كهن  كنيم.مايلى  كار 
با اشاره به نام برخى 
برتر  ليگ  بازيكنان  از 
مثل  بازيكنى  گفت: 
من  كه  كريمى  محمود 
مايكل  گويم  مى  او  به 
اوون وطنى چند سال 
حسرت  در  كه  است 
فيكس شدن در تركيب 
تيم ملى قرار دارد! هر 

دفعه دعوت شده احساس كرده سياهى لشگر است و جايى در تركيب تيم 
ندارد. بازيكنى مثل احسان حاج صفى چه زمانى بايد فرصت حضور در 
تيم ملى را پيدا كند؟من اعتقاد دارم مهره هاى خيلى خوب داريم و اگر تنها 
فائقى  آقاى  از  گيريم.  مى  نتيجه  نشود  توجه  مطرح  و  اسمى  بازيكنان  به 
بپرسيد. روزى كه مى خواست مرا انتخاب و معرفى كند خيلى ها گفتند اين 
كاله براى مالى كهن گشاد است و او شايسته اين عنوان نيست. به فائقى 
گفتم ممكن است تصميماتى بگيرم كه كه رنگ روى شما عوض شود و 
تعجب كنيد. البته منظورم تصميمات غير منطقى نبود، مقصود من استقالل 
كارى بود.حتى ما در انتخاب بازيكنان و ليست 50 نفره با خيلى ها مشورت 
مى كرديم.سرمربى اسبق تيم ملى كه به سفارش ناپذيرى شهرت دارد با 
اشاره به مثالى در اين زمينه گفت: يك روز پيش آقاى هاشمى طبا رفتم 
كه سفارش يكى از بازيكنان را به من كرد. اسم آن بازيكن را نمى آورم 
كه مورد حمايت ايشان قرارداشت. اتفاقًا بازيكن خيلى خوبى بود.حتى حق 
داشت در تيم ملى بازى كند. شايد در آن مقطع من به او ظلم كردم. آقاى 
هاشمى طبا از او دفاع كرد اما در اولين فرصت اسم او را خط زدم چون 
به اين فكر مى كردم كه اگر قرار باشد اينطور ادامه بدهيم هر دو زمين مى 

خوريم. به آقاى هاشمى طبا عالقه داشتم و دارم اما گفتم اگر آن بازيكن 
انتخاب شود شايد مسائل ديگرى هم به وجود بيايد و پيشنهادات ديگر هم 
بدهند براى همين خط زدم اسم آن بازيكن را. منافع ملى را هميشه ترجيح 
پايان  در  است.وى  مشخص  كامال  خصوص  اين  در  من  كارنامه  ام.  داده 
اين  هميشه  داشت:  اظهار  ملى  تيم  در  جاللى  با  همكارى  احتمال  پيرامون 
يكى از هدف هاى من بوده كه با مجيد جاللى در تيم ملى همكارى كنم البته 
اين موضوع به نظر ايشان هم بستگى دارد هرچند كه گاهى ايشان خيلى 

هم با ما يار و همراه نبودند!

سياوش اكبر پور 
در بوخوم

با  امارات  الظفره  تيم  ايرانى  مهاجم 
مسئوالن بوخوم براى حضور در اين 
تيم به توافق رسيد. «سياوش اكبرپور» 
با  استقالل  هتل  در  شب  شنبه  سه 
باشگاه  ورزشى  مدير  كونتس  اشتفان 

بوخوم وارد مذاكره شد. وى كه چندى قبل فيلم بازى هاى خود را براى 
مدير  سوى  از  گرفتن  قرار  تأييد  مورد  با  بود  كرده  ارسال  باشگاه  اين 
عامل و سرمربى اين تيم، شب گذشته با نماينده بوخوم به توافق رسيد 
و 2 طرف پيش قراردادى را نيز به امضا رساندند. مسئوالن بوخوم در 
باشگاه  كه  شوند  مى  اكبرپور  با  نهايى  قرارداد  عقد  به  حاضر  صورتى 
به  ماه   6 اكبرپور  صورت،  اين  در  و  دهد  رضايت  انتقال  اين  به  الظفره 

صورت قرضى به تيم آلمانى منتقل مى شود.

كميته استيناف سپاهان را صدرنشين مى كند؟
كميته استيناف فدراسيون فوتبال راى نهايى خود را در مورد ديدار تيم 
هاى سپاهان و پرسپوليس در چهارچوب آخرين ديدار دور رفت ليگ برتر 
اعالم كرد. در نشست عصر ديروز كميته استيناف فدراسيون فوتبال كه 

عليرضا  جعفررشادتى،  افتخارى،  سيدرضا  حضور  با 
فوتبال  فدراسيون  محل  در  خانى  ابراهيم  و  صالحى 
و  پرونده  مجدد  بررسى  از  پس  اعضا  شد،  برگزار 
خود  نهايى  راى  سپاهان  باشگاه  اعتراض  به  رسيدگى 

پيرامون اين پرونده را به اين شرح صادر كردند:
-1 با توجه به شرايط اين تيم براى حضور در رقابتهاى 
ليگ قهرمانان آسيا و لزوم افزايش روحيه بازيكنان اين 
كميته  اوليه  حكم  شد  مقرر  رقابتها،  اين  آستانه  در  تيم 
انضباطى در مورد اين پرونده تعديل و كسر 5 امتياز 

ابتدايى به 3 امتياز كاهش يابد.
تماشاگر  بدون  بازى  از  تيم  اين  ماهه  محروميت 3   2-
اما  ماند  باقى  خود  قوت  به  اصفهان  شهر  از  بيرون  و 
با توجه به اينكه 2 ماه از محروميت فوق سپرى شده 
و  اصفهان  در  محروميت  اين  باقيمانده  ماه  يك  است، 

بدون حضور تماشاگراعمال خواهد شد.
 10 به  سپاهان  باشگاه  تومانى  ميليون   20 جريمه   3-

ميليون تومان كاهش يافت.
مبنى  احمدى  سرباز  وكيل  دادخواست  به  توجه  با   4-
بر ادعاى خسارت و پرداخت هزينه هاى آتى از سوى 
كميته  تومانى  ميليون   50 جريمه  سپاهان،  باشگاه 
همچنين  يافت.  افزايش  تومان  ميليون   70 به  انضباطى 
قوت  به  پرسپوليس  باشگاه  تومانى  ميليون   2 جريمه 

خود باقى ماند.
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اين زن شگرد ويژه يي را براي سرقت از جواهر فروشي ها آموزش مي داد 

 

دستگيري مادرخوانده دزدان 
طالفروشي ها پس از 40 سال  

 
زني كه به عنوان مادرخوانده دزدان طالفروشي ها شناخته مي شود، پس از 40 سال فعاليت مجرمانه سرانجام 

دستگير شد.
طي سال گذشته و اوايل سال جاري وقوع چندين مورد سرقت از طالفروشي ها به پليس آگاهي تهران گزارش 
قرار  دستبرد  مورد  شيوه  يك  به  ها  جواهرفروشي  اين  تمام  شدند  متوجه  تحقيقات  آغاز  با  كارآگاهان  و  شد 
گرفته اند. به همين خاطر به بازجويي از تك تك مالباختگان پرداختند تا به سرنخ هايي از باند حرفه يي دزدي 
دست يابند. يكي از اين افراد گفت؛ سه زن وارد جواهرفروشي من شدند و همان طور كه بر سر انتخاب طال با 

من  از  مرتب  كردند  مي  صحبت  يكديگر 
را  مختلف  هاي  سرويس  خواستند  مي 
آنها  تا  بگذارم  پيشخوان  روي  برايشان 
را ببينند. در اين حين در حالي كه روي 
پيشخوان شلوغ شده بود سه زن بدون 
انتخاب طال از مغازه بيرون رفتند و پس 
از خروج آنان متوجه شدم يك سرويس 

طال ربوده شده است.
ساير  تاييد  مورد  مرد  اين  اظهارات 
آنها  و  گرفت  قرار  نيز  مالباختگان 
شان  اموال  شيوه  همين  به  كردند  تاييد 
از  برخي  ولي  اند  داده  دست  از  را 
جواهرفروشان تعداد سارقان را دو نفر 

اعالم كردند.

هاي  دزدي  كه  موضوع  اين  افشاي  با 
توسط  ها  جواهرفروشي  از  سريالي 
به  كارآگاهان  شود  مي  انجام  باند  يك 
به  و  پرداختند  متهمان  از  نگاري  چهره 
تله گذاري براي اين افراد اقدام كردند و 
سرانجام اوايل سال جاري موفق شدند 
پنج زن جوان را بازداشت كنند. اين زنان 
مواجهه  در  بودند  سرقت  منكر  ابتدا  كه 
حضوري با 90 مالباخته شناسايي شدند 
و مشخص شد در جريان اين سرقت ها 
حدود 30 ميليون تومان به چنگ آورده 

اند. در ادامه تحقيقات اعضاي اين شبكه از زني به نام عمه شريفه ياد كردند و گفتند شيوه سرقت را از او 
آموزش ديده اند. يكي از متهمان گفت؛ همه ما پس از آشنايي با عمه شريفه وارد اين كار شديم و تا مدت ها 
زير نظر وي دزدي ها را انجام مي داديم و در واقع او رئيس باند ما است. عمه شريفه عالوه بر ما به سارقان 
زيادي اين شگرد دزدي را آموزش داده است و تا آنجا كه من مي دانم تاكنون اعضاي چند باند كه از سوي وي 
هدايت مي شدند، دستگير شده اند.پس از اعترافات اين متهمان كارآگاهان به مرور پرونده هاي موجود پيرامون 
سرقت از طالفروشي ها پرداختند و متوجه شدند عمه شريفه تاكنون هيچ گاه دستگير و زنداني نشده است 
و سابقه كيفري ندارد. اين موضوع از حرفه يي بودن زن ميانسال حكايت داشت و نشان مي داد وي توانسته 
اكنون در نقش مادرخوانده دزدان خود را از مظان اتهام دور نگه دارد. به اين ترتيب تحقيقات نامحسوس براي 
به دست آوردن اطالعات درباره زن 56ساله آغاز شد و ماموران متوجه شدند وي از 40 سال پيش سرقت 
هايش را شروع كرده و يكي از نخستين كساني است كه اين شگرد دزدي را رواج و مجرمان زيادي را تعليم 
داده است.پس از آنكه خانه شريفه در كرج شناسايي شد، ماموران به دستور بازپرس دادسراي ناحيه 10 تهران 
راهي اين شهر شدند تا وي را دستگير كنند اما متوجه شدند متهم محل سكونت خود را تغيير داده است. به 
اين ترتيب بازداشت شريفه براي مدتي به تعويق افتاد تا اينكه نشاني خانه جديد وي در اطراف كرج به دست 
آمد اما اين بار نيز پليس زماني وارد منزل مورد نظر شد كه زن ميانسال آنجا را تخليه و به جاي ديگري نقل 
مكان كرده بود. سومين عمليات پليس براي بازداشت سارق حرفه يي كه دو ماه پس از آغاز تحقيقات صورت 
گرفت نيز نتيجه يي در برنداشت و ماموران پي بردند دوباره محل سكونتش را تغيير داده است. با ادامه يافتن 
ماراتن ميان زن گريزپا و ماموران پليس باالخره چهارمين مخفيگاه وي شناسايي و او بازداشت شد. شريفه 
پس از انتقال به پليس آگاهي در بازجويي ها سكوت اختيار كرد و زماني كه ماموران وي را در برابر شواهد 
و مدارك متعددي كه دال بر مجرم بودنش بود قرار دادند، تمامي اتهاماتش را تكذيب كرد. او خودش را قرباني 
يك اختالف خانوادگي دانست و در اظهاراتي ضدونقيض گفت؛ خواهرم دزد حرفه يي است و اكنون در زندان 
به سر مي برد و او براي من پاپوش درست كرده تا به زندان بيفتم.شريفه سپس گفته هايش را تغيير داد و اين 
بار خانواده عروسش را متهم كرد و گفت؛ اعضاي خانواده عروس من دزد هستند و به خاطر اختالفاتي كه با 

آنان دارم، توطئه چيني كرده اند تا مرا به زندان بفرستند.
به رغم انكارهاي مادرخوانده دزدان طالفروشي، وي هنگامي كه در ميان تعداد ديگري از زنان متهم در يك صف 

پيش روي شش جواهرفروش مالباخته قرار گرفت از سوي آنها به عنوان دزد مغازه شان شناسايي شد.
با مسجل شدن جرم شريفه وي راهي زندان شد و بازپرس پرونده از روزنامه ها خواست عكس اين زن را به 

صورت واضح چاپ كنند تا امكان شناسايي او از سوي شاكيان فراهم شود. 

 

بسته هاى ترياك 
سوغات مسافر لندن

بيش  كه  انگليس  مقيم  مهندس   
طور  به  را  ترياك  گرم  كيلو  دو  از 
و  گردو  پوست  در  اى  ماهرانه 
شكالت جاسازى كرده بود از سوى 
فرودگاه  گمرك  و  پليس  مأموران 
و  شناسايى  تهران  خمينى  امام 
دستگير شد. صبح پنجشنبه گذشته 
مأموران پليس فرودگاه امام خمينى 
از  يكى  وسايل  بازرسى  هنگام 

مسافران متوجه شدند او مقدار زيادى گردوى با پوست و شكالت همراه دارد.مأموران كه 
به دليل وزن بسته گردو و شكالت شك كرده بودند پس از شكستن چند گردو راز مهندس 

قاچاقچى را فاش كردند.
شد.  كشف  خالص  ترياك  گرم   200 و  كيلو  دو  حدود  گردوها  شكستن  از  پس  ترتيب  بدين 
شهررى  دادسراى  شعبه 12  بازپرس  «فرخى»  به  ها  بازجويى  در  دستگيرى  از  پس  فرشاد 
گفت: مهندس كامپيوتر هستم و از 30 سال قبل در لندن زندگى مى كنم به دليل آن كه مبتال 
به بيمارى پوكى استخوان هستم از مدتى قبل به مصرف ترياك رو آوردم تا اين كه بر اثر 

استمرار زياد در مصرف معتاد شدم.
چند روز قبل براى ديدار با خانواده ام به ايران آمدم. در يك ميهمانى خانوادگى يكى از دوستانم 
وقتى از اعتيادم باخبر شد، گفت: دوستى دارد كه مى تواند مقدارى موادمخدر جاسازى شده 
در پوست گردو و شكالت را در اختيارم قرار دهد تا به راحتى محموله را به لندن منتقل كنم. 
بدين ترتيب او قرار مالقاتى با دوستش گذاشت، من هم پس از مراجعه به ساختمانى در مركز 
شهر بسته ها را خريدم بعد هم به خيال اين كه مأموران به هيچ عنوان متوجه موضوع نخواهند 
شد راهى فرودگاه شدم. متهم در ادامه با بيان اين كه فروشنده مواد را نمى شناسد با دستور 
بازپرس پرونده بازداشت و روانه زندان شد. پرونده متهم نيز با تأييد صدور كيفرخواست 
از سوى قاضى «شهيديان» معاون دادسراى شهررى براى رسيدگى و محاكمه به شعبه 137 

دادگاه انقالب اين شهرستان ارجاع شد.

  كشف هزاران آمپول تقلبى در خانه مخوف
مرد تبهكار كه در آزمايشگاه زيرزمينى اش، آمپول هاى تقلبى 
ترك اعتياد توليد مى كرد از سوى مأموران پليس شناسايى و 
دستگير شد.متهم روزانه با عرضه 3 هزار شيشه آمپول تقلبى، 

ميليون ها تومان پول به جيب مى زد.
اعالم  پى  در  قبل  چندى  مرد،  اين  تبهكارانه  هاى  فعاليت  راز   
گزارش هاى مردمى به پليس مبنى بر رفت و آمدهاى مشكوك 
به خانه اى در جنوب تهران فاش شد.مأموران پس از دوماه 
تحقيق دريافتند، سلمان - 25 ساله - در زيرزمين خانه اش، 
آمپول هاى ترك اعتياد قالبى توليد مى كند، بنابراين با دستور 

رضايى - بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحيه 19 - عمليات دستگيرى متهم و همدستانش 
آغاز شد.بدين ترتيب مأموران، فريدون -برادرزن 19 ساله متهم اصلى - را هنگام حمل 1500 
عدد آمپول تقلبى دستگير كردند.وى در بازجويى ها از محتويات آمپول ها اظهار بى اطالعى 
كرد و گفت: مدتى قبل براى كار به تهران آمدم. بعد هم شوهرخواهرم از من خواست در كارها 
كمكش كنم. اگر هم تخلفى صورت گرفته او بايد پاسخ بدهد نه من!بدين ترتيب مأموران پس 
از ورود به خانه سلمان در بازرسى از زيرزمين خانه اش، 3 دستگاه شيشه آمپول پركنى، 
30 هزار عدد آمپول تقلبى، 12 هزار ليتر مايع آمپول هاى تقلبى و 50 هزار ويال آمپول و 15 
گونى درب پالستيكى براى پلمب شيشه آمپول هاى تقلبى كشف كردند.مأموران همچنين در 
ادامه تحقيقات دريافتند متهم، آب، شكر و برخى مواد را مخلوط كرده و پس از بسته بندى، 
آمپولهاى تقلبى را در بازار عرضه مى كرد.متهم در بازجويى ها منكر ارتكاب هر جرمى بود؛ 
بازپرس پرونده گفت: چندى قبل با فردى به نام «شاهين» آشنا شدم بعد هم قرار گذاشتيم با 
هم پودر رختشويى به تاجيكستان صادر كنيم. اما مدتى بعد، او با آوردن اين دارو ها گفت: در 
حال حاضر توليد و عرضه داروهاى دامپزشكى سود خوبى دارد. بنابراين از من خواست هر 
روز 3 هزار عدد از اين آمپولها را به بازار بفرستم و ماهيانه هم 500 هزار تومان حقوق بگيرم.
طبق خواسته شاهين داروها را از طريق اتوبوس به جنوب كشور منتقل مى كرديم. سپس با 
بهانه اينكه دارو ها از پاكستان به طور قاچاق وارد كشور شده آنها را به تهران منتقل كرده و 
به متقاضيان مى فروختيم.البته «شاهين» با فروش اين داروها ماهى 12 ميليون تومان پول به 
جيب مى زد. اما به ما حقوق مان را مى داد.بازپرس شعبه ششم پس از شنيدن اظهارات متهم 
از مأموران خواست همدست وى شاهين را دستگير كنند. اين در حالى بود كه مأموران پس از 
تجسس هاى علمى، پليسى پى بردند او همدستى به نام شاهين نداشته و براى فرار از مجازات 
چنين ادعايى مطرح كرده است.از اين رو متهم با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، به اتهام 

دخالت در امور دارويى بازداشت و پرونده او براى محاكمه به دادگاه فرستاده شد.
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جزئيات تازه از پرونده قاتل توريست فرانسوي 
 

تحقيقات ويژه پليس آگاهي سراسر كشور براي دستگيري قاتل توريست فرانسوي 
در حالي ادامه دارد كه كارآگاهان تهراني سه روز قبل در پي گزارش هاي مردمي 
خود را در يك قدمي اين جاني يافتند اما پس از دستگيري مردي كه شباهت زيادي 
به كاظم شفيعي دارد متوجه شدند جاني فراري همچنان به زندگي پنهاني خود ادامه 

مي دهد.
دوشنبه هفته جاري مردي در تماس با كالنتري 103 گاندي خبري حساسي را به 
اطالع ماموران رساند. او گفت به احتمال زياد كاظم شفيعي وارد تهران شده و قصد 
دارد آپارتمان وي را اجاره كند. پس از اعالم اين گزارش بالفاصله تيم ويژه يي از 
كارآگاهان وارد عمل شدند و به پرس وجو از مرد صاحبخانه پرداختند. او توضيح 
رفتارش  و  دارد  شفيعي  كاظم  به  زيادي  شباهت  كه  است  مردي  من  مشتري  داد؛ 
بسيار مشكوك است. وي ادعا مي كند براي انجام كاري از شمال كشور به تهران 
آمده و قصد دارد فقط براي يك ماه آپارتمان مرا اجاره كند اما حاضر نيست اجاره 
نامه به نام خودش تنظيم شود و اصرار دارد قولنامه را مردي كه به عنوان راننده 

شخصي اش معرفي كرده، امضا كند.
كارآگاهان پس از دريافت جزئياتي از عملكرد مرموز مرد ناشناس توانستند وي را 

طي قراري صوري به بهانه تنظيم اجاره نامه به تله بكشانند و بازداشت كنند.
دليل  چه  به  را  او  شد  متوجه  كه  هنگامي  آگاهي  پليس  به  انتقال  از  پس  مرد  اين 
بازداشت كرده اند، هويت واقعي اش را اعالم كرد و مدارك الزم را به ماموران ارائه 
داد. پس از تحقيق درباره اين مدارك ادعاهاي مظنون به اثبات رسيد با اين وجود از 
آنجا كه رفتار او مشكوك بود كارآگاهان پرونده يي تشكيل دادند و بازپرس توكلي- 

بازپرس شعبه 5 دادسراي جنايي تهران- مسوول رسيدگي در اين خصوص شد.

جزئيات زندگي كاظم
در همين حال تالش هاي پليس آگاهي سراسر كشور براي دستگيري كاظم شفيعي 
و اعضاي خانواده اش ادامه دارد. جاني 26 ساله كه متهم به سه فقره قتل در شيراز 
و اصفهان از جمله قتل توريست فرانسوي و چندين فقره سرقت مسلحانه است در 
شرايطي به فرار خود ادامه مي دهد كه تحقيقات صورت گرفته جزئيات تازه يي از 

زندگي وي را فاش كرده است.
كاظم كه اصالتًا ترك قشقايي است در سال 72 هنگامي كه 12 سال داشت به همراه 
پدر خود به نام حسين و سه عمويش به عنوان ييالق راهي حوزه ايرج مرودشت 
فارس شد و در روستاي رضاآباد اقامت گزيد. پس از آن اين خانواده يكجانشين 
شدند و با خريد ملك و زمين كشاورزي در روستاي رضاآباد به زندگي خود ادامه 
دادند تا اين كه عموي بزرگ كاظم به نام «اميرآقا» از خانواده جدا شد و روستاي علي آباد را براي ادامه زندگي 
برگزيد. چندي بعد در جريان پاكسازي اين روستا از سالح هاي غيرمجاز اميرآقا توسط ماموران اطالعات نيروي 
انتظامي دستگير و به پاسگاه منتقل شد اما در شرايطي كه تحقيقات از او در جريان بود اين مرد جان باخت و 

پليس علت مرگ وي را استرس و بيماري قلبي اعالم كرد.
پس از اين حادثه پدر كاظم براي روشن شدن علت فوت برادرش عليه ماموران نيروي انتظامي شكايت كرد ولي 

متهمان پس از چند جلسه محاكمه تبرئه شدند و قاضي پرونده مرگ اميرآقا را طبيعي دانست.
به  و  ترك  را  رضاآباد  روستاي  خود  عموهاي  از  يكي  و  خانواده  همراه  به  داشت  سال   14 كه  هنگامي  كاظم 
روستاي قاسم آباد نقل مكان كرد و اين دو خانواده در آنجا نيز پس از خريد زمين كشاورزي تالش كردند از 
طريق زراعت امور خود را اداره كنند ولي به شدت از مشكالت مالي رنج مي بردند و فقر زندگي آنها را آشفته 
كرده بود. 6 سال بعد برادر كاظم به نام كريم به همراه پسرعموي خود و يكي ديگر از اقوام به نام رحيم اعمال 
مجرمانه يي را آغاز كردند و در روستاي گرم آباد مرودشت به راهزني مشغول شدند تا اينكه يك روز هنگامي 
كه مسوول وقت پايگاه مقاومت بسيج گرم آباد به نام مجيد هاشمي سوار بر يك موتورسيكلت به سمت روستا 
در حركت بود راهزنان وي را متوقف كردند. در اين اثنا گلوله يي از سالح كمري مسوول بسيج شليك و به مرگ 

كريم - برادر كاظم - منجر شد.
پس از اين حادثه پدر كاظم خواستار محاكمه و مجازات عامل قتل فرزندش شد. در شرايطي كه تحقيقات در اين 
خصوص آغاز شده بود، رحيم - يكي از سه راهزن - نيز بازداشت و راهي زندان شد و چندي بعد خانواده كريم 
به قصد انتقام جويي به سراغ مجيد رفتند و با شليك گلوله وي را مجروح كردند. مدتي بعد مجيد در دادگاه از 
اتهام قتل عمدي برادر كاظم تبرئه و براي وي قرار منع تعقيب صادر شد. در پي صدور اين حكم خانواده كريم 
تهديد كردند خودشان اقدام به خونخواهي خواهند كرد و به اين ترتيب بود كه كاظم نيز كه از كودكي در محيطي 
آشوب زده و پرتشنج زندگي مي كرد وارد عرصه تبهكاري شد. او باندي را راه اندازي كرد كه همه عامالن آن 
از اعضاي خانواده شفيعي و نامجو بودند. اين شبكه پس از چندين فقره سرقت مسلحانه در شيراز و كشتن يك 
الستيك فروش به اصفهان مهاجرت كردند و تبهكاري هايشان را پي گرفتند تا اينكه سرانجام در جريان تحقيقات 
پليسي دو پسرعمه كاظم و 5 تن ديگر از همدستان وي به زندان افتادند. در اين ميان كاظم براي رهانيدن اعضاي 
گروه از بند ابتدا به سوي يك مامور اداره اتباع بيگانه اصفهان آتش گشود و پس از كشتن توريست فرانسوي 
نامه يي در صحنه جنايت به جاي گذاشت كه در آن نوشته بود؛ «7 نفر دستگير شده بايد آزاد شوند واگر آنها 

جرمي انجام داده اند با اصرار و تهديد من بوده است.»
پس از آنكه عكس كاظم، دو برادر و مادرش در روزنامه ها منتشر شد وي مدتي را در سكوت گذراند تا اينكه 
با سرقت مسلحانه از بانكي در اراك و كشتن يك نگهبان خودروي حمل پول دوباره اظهار وجود كرد. تحقيقات 
صورت گرفته نشان مي دهد كاظم در طول زندگي پنهاني خود تاكنون چند بار خانه هايي در اصفهان و شهرهاي 

مختلف اجاره و هر بار اسامي جعلي و تازه يي براي خود انتخاب كرده است.
محمدرضا  شيرواني،  بهنام  مرودشت،  متولد  شيرازي  بهبود  اصفهان،  متولد  شيرازي  بهبود  اطالعات  اين  طبق 
غالمي، محمدرضا فارسي، شهرام غالمي، محمدرضا هوشمند و مجيد كياني از جمله هويت هايي است كه كاظم 
تاكنون براي خود جعل كرده است. بنابر اين گزارش هم اكنون برخي منابع خبري از حضور كاظم در قم خبر مي 

دهند، با اين وجود هنوز محل اختفاي وي شناسايي نشده است. 

Q BRIC LTD
انواع كارهاى ساختمانى اعم از :

نقاشى، لوله كشى، گچ كارى، بخارى، كاشى 
كارى (كف و ديوار)، آشپزخانه (كابينت و 

سينك)حمام، لمينت ، موكت كارى، الفت و ...
با قيمت مناسب و كيفيت مناسب

طبق استاندارد انگليس
 اسناد و مداركى كه شما براى بانك و يا ساير 

ارگانها نياز داشته باشيد از طرف اين كمپانى تهيه 
خواهد شد.

decorators_domestic@yahoo.co.uk
Mobile: 07912208584

Tel: 02086105189

فرود اضطرارى به خاطر مرگ كمك خلبان
در پى مرگ ناگهانى كمك خلبان در آسمان، هواپيماى مسافربرى انگليس كه عازم قبرس بود 
در فرودگاه تركيه به زمين نشست.اين هواپيما با 156 مسافر از شهر منچستر در انگليس 

عازم «پاتوس» در قبرس بود كه ناگهان خلبان متوجه شد كمك وى مرده است.
 

 مرده قبل از خاكسپارى زنده شد

مرد 70 ساله هندى پس از تأييد مرگش از سوى پزشكان هنگام برگزارى مراسم خاكسپارى 
كليوى  ناراحتى  به  ابتال  دليل  به  سينگ»  «كشمير  گفت:  مرد  اين  بستگان  از  شد.يكى  زنده 
در يك بيمارستان خصوصى بسترى شده بود كه نيمه شب پزشكان خبر مرگ وى را به 
پدرش  تدفين  مراسم  براى  تا  گرفت  تماس  بستگان  تمام  با  نيز  او  دادند.پسر  اش  خانواده 
حاضر شوند.اما پسر متوفى صبح روز بعد دوباره با اقوامشان تماس گرفت و به آنها خبر 
داد كه وقتى آمبوالنس جسد پدرش را براى آخرين خداحافظى به خانه رساند، آنها متوجه 

شدند وى زنده است.
 

 غواص آمريكايى ميان آرواره هاى كوسه

غواص آمريكايى پس از حمله كوسه كشته شد. پژوهشگر 50 ساله عصر يكشنبه به وقت 
محلى در سواحل فلوريدا مشغول تحقيق علمى بود كه مورد تهاجم كوسه قرار گرفت. پليس 
پس از كشف بقاياى جسد جك از مردم خواست تا اطالع بعدى در آب هاى فلوريدا غواصى 

نكنند.
   

فرار سه زندانى خطرناك آمريكايى
همزمان با فرار سه زندانى خطرناك در تنسى آمريكا عمليات ويژه پليسى براى شناسايى 
و دستگيرى سه مجرم فرارى آغاز شد.اين سه زندانى كه براى فرار نقشه كشيده بودند در 

فرصتى مناسب زندانبان را به سلول كشانده و بعد از ضرب و شتم وى گريختند.
   

دستگيرى قاتل پس از 36 سال
قاتل يك پرستار آمريكايى پس از 36 سال با آزمايش دى ان اى شناسايى و دستگير شد. در 
اين جنايت پيچيده كه سال 1972 ميالدى در سانفرانسيسكو رخ داده دختر 22 ساله اى به 
نام ديانا سيلوستر به طرز مشكوكى به قتل رسيد. اما به دليل نبودن شواهد و مدارك كافى 

پرونده او بيش از سه دهه راكد ماند.



40
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 10  اسفند Feb 2008  -  1386 29هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و چهارم

 info@persianweekly.co.uk  پرونده
بازخوانى پرونده هاى جنايى

بى گناهى 
در زندان

 
فرناز قلعه دار

  پدر صبح زود از خواب بيدار شد. اما برخالف هر روز كه بعد از خوردن 
صبحانه از خانه بيرون مى رفت آن روز انگار دلش نمى خواست از زن 
خوبى  به  كه  همسرش  شود.  كارش  محل  راهى  و  بكند  دل  هايش  بچه  و 
حس شوهرش رادرك مى كرد پرسيد:«مثل اين كه خيال ندارى امروزبروى 

سركار »
مرد با حالت عجيبى كه نشان از خبر خوشى داشت گفت: «چرا مى روم اما 

با بچه ها كار دارم، بعد هم مى روم.»
ليدا با نگاهى كنجكاو به سوى شوهرش برگشت و گفت: چه كار مهمى است 

كه به من نگفته بودى 
محسن خنديد و گفت: عجله نكن شما هم مى فهمى!

نيم ساعت بعد كه بچه ها سر سفره صبحانه نشسته بودند پدر شروع به 
صحبت كرد و گفت: امروز بايد همراه من به يك دفترخانه بياييد.

بچه ها از شنيدن اين حرف متعجب شدند. دختر بزرگ خانواد با شيطنت 
خاصى گفت: «بابا اگرمى خواهى مامان را طالق بدهى ما شاهد طالق شما 

نمى شويم؛ دو نفر ديگر را پيدا كن.»
را  كار  اين  خواستم  اگر  اما  ندارم.  وقت  فعًال  گفت:  و  زد  لبخندى  محسن 

بكنم چشم!
سپس دختر كوچكتر با خوشحالى گفت: چه خوب يعنى امروز مدرسه بى 

مدرسه!
باالخره كنجكاوى هاى بچه هاو ليدا بى نتيجه ماند و دقايقى بعد در حالى 
كه همچنان از تصميم پدرشان بى اطالع بودند روانه يكى از دفترخانه هاى 
نزديك خانه شدند. همان جا بود كه محسن سند تنها سرمايه زندگى اش ـ 
خانه 200 مترى محل سكونتشان ـ را به نام دخترانش منتقل كرد. وقتى از 
محضردار خواست تا خانه را به طور مساوى بين 2 دخترش تقسيم كند 
گفت: «حاال كه زنده و سرپا هستم دارايى ام را تقسيم مى كنم تا بعد از 

مرگم حقى از آنها ضايع نشود!»
زد.  حلقه  چشمانشان  در  اشك  و  شده  ناراحت  پدر  حرف  اين  از  دخترها 
نباشد  سرشان  باالى  مهربانشان  پدر  سايه  روزى  كه  اين  تصور  حتى 

برايشان دردناك بود.
همان موقع ميترا خودش را در آغوش پدر انداخت و به گريه افتاد. دختر 
بزرگ محسن كه به خاطر سن بيشترش نمى توانست مانند خواهرش رفتار 

كند بوسه اى بر دستان پدرش زد و اشك از گونه هايش سرازير شد.
سه روز از اين ماجرا گذشته بود كه خبر مثل بمب در ميان فاميل و آشنا 
پيچيد. بيشتر اقوام نزديك محسن او را سرزنش كردند. مادرش گفت: «حاال 
شانس آوردى خانه را به اسم همسرت نكردى وگرنه ديگر به خانه راهت 

نمى داد.»
برادرش گفت: «اين همه كار كردى و زحمت كشيدى تا اين خانه را بخرى. 
حاال اگر بچه هايت پسر بودند يك حرفى، خانه را به اسم دخترهايت كردى 

كه فردا دامادهايت همه را باال بكشند و يك فاتحه هم برايت نخوانند »
محسن همه اين حرف ها را مى شنيد و هيچ جوابى نمى داد چون وجدانش 

راحت بود كه كار درستى كرده است.
صدا  به  تلفن  كه  بودند  نشسته  خانه  در  دخترهايش  و  ليدا  بعد  روز  چند 
درآمد. از آن سوى خط يك مرد كه خود را از كاركنان بيمارستان معرفى 

مى كرد خبر بدى داشت.
چه  هر  را  خودتان  است  بسترى   ... بيمارستان  در  «همسرتان  گفت:  مرد 

سريع تر به اينجا برسانيد.»
ليدا كه حاال ديگر دستانش هم مى لرزيد در حالى كه گوشى تلفن را محكم 

به صورتش چسبانده بود گفت: مگر چه اتفاقى افتاده چرا بيمارستان 
... كه مرد گوشى را قطع كرده بود.

يك ساعت بعد ليدا و دو دخترش خود را به بيمارستان رساندند. 
يكى از مسئوالن بخش اورژانس گفت: چند ساعت قبل مردى نيمه جان را 
كه دچار ضربه شديد مغزى شده بود به بيمارستان منتقل كرده اند اما با 
وجود تالش فراوان پزشكان هنوز موفق نشده اند خطر را برطرف كنند. 

فقط خدا و دعاى اطرافيان مى تواند او را از مرگ حتمى نجات دهد.
بر  نقش  حال  بى  و  شد  سست  دكتر  هاى  حرف  شنيدن  از  ها  بچه  پاهاى 

زمين شدند.
همگى براى سالمت پدر دست به دعا برداشتند اما از قديم گفته اند «با تقدير 

نمى توان جنگيد» 
هنوز مرگ پدر باورشان نشده بود كه دردسر بزرگترى گريبا ن شان را 

گرفت. دقايقى بعد از اين كه پزشك معالج خبر فوت محسن را به خانواده 
اش داد مأمور نيروى انتظامى به ليدا نزديك شد.

امروز  ظهر  حدود  گفت:  محسن  فرزندان  و  همسر  به  تسليت  از  پس  او 
مأموران گشت پليس شوهر شما را نيمه جان كنار بزرگراه پيدا كرده اند. 
به  نيز  موتوسيكلتش  و  نمايان  صورتش  و  بدن  روى  زخم  و  خراش  آثار 

طور واژگون در چند قدمى او پيدا شده بود.
ليدا كه هنوز متوجه منظور مأمور پليس نشده بود گفت: ديگر چه اهميتى 
دارد موتورش كجا بوده يا چه اتفاقى افتاده مهم اين است كه من و بچه 

هايم بدبخت شديم.
افسر جوان در پاسخ گفت: «يعنى براى شما مهم نيست كه بدانيد شوهرتان 

به قتل رسيده »
با شنيدن كلمه قتل، ليدا و دخترها در حالى كه مات و مبهوت بودند پرسيدند 
قتل ! يعنى چه چه كسى پدر ما را كشته است. او در تمام عمرش با يك نفر 

هم دشمنى نداشت. اصًال آزارش به يك مورچه هم نرسيده بود.
سروان در ادامه گفت: فردا صبح بايد به دادسراى جنايى برويد تا تحقيقات 

الزم در اين باره انجام شود.
صبح روز بعد زن سوگوار به دادسراى جنايى رفت. پرونده اش به يكى 
از شعبه هاى قتل دادسراى جنايى ارجاع شده بود. بازپرس پرونده به او 
گفت: شواهد موجود احتمال قتل را رد نمى كند. بنابراين ما موظف هستيم 
درباره فوت مشكوك افراد، همه جوانب را بررسى كنيم تا اگر جنايتى رخ 
داده باشد آن را كشف كنيم. در هر حال تا جواب پزشكى قانونى درباره 
علت فوت ارسال نشود نمى توانيم جواب قطعى به شما بدهيم اما بزودى 
مجوز دفن صادر مى شود و مى توانيد جسد همسرتان را دفن كنيد. اگر 

نيازى به حضور دوباره شما باشد حتمًا تماس مى گيريم.
در  را  خودش  چقدر  بودند.  هم  شوهرش  خانواده  برگشت.  خانه  به  ليدا 
ميان آنها غريبه و تنها مى ديد. حاال كه محسن نبود انگار هيچ كس او را 
نمى ديد. براى نخستين بار بعد از گذشت سال ها از ازدواجشان تنهايى و 
بى كسى او را به گريه انداخت. چنان اشك مى ريخت كه گويى سيل اشك 

هايش تمامى ندارد.
با خودش گفت: «شايد اگر من هم مثل خيلى از آدم ها پدر و مادر داشتم 
امروز غم و غصه مرگ شوهرم را با آنها تقسيم مى كردم. اگر يك بچه 
پرورشگاهى نبودم شايد در ميان فاميل شوهرم احترام و ارزش بيشترى 

پيدا مى كردم.
بعد از مدتى به فكر دخترانش افتاد. گريه را تمام كرد. در حالى كه اشك 
هايش را پاك مى كرد جلوى آينه نگاهى به خود انداخت و گفت: من هر چه 
بودم مهم نيست. در شرايط فعلى اين مهم است كه االن من تنها تكيه گاه 
فرزندانم هستم. آنها فقط مرا دارند و من هم فقط به آنها دلخوشم و نبايد 

اجازه دهم بچه ها افسرده و مأيوس شوند.
بعد هم به خودش قول داد تا فقط به آينده بچه هايش فكر كند و همين. 

يك ماه از مرگ محسن گذشته بود. برادر شوهر ليدا كه از موضوع مرگ 
مرموز برادرش باخبر شده بود مدام به ليدا گوشه و كنايه مى زد و او را 
آزار مى داد. هر چه زمان بيشترى از مرگ محسن مى گذشت دخالت هاى 

برادرشوهر نيز در زندگى آنها بيشتر مى شد.
مرتضى كه از ازدواج قبلى ليدا باخبر بود مدام در گوش او زمزمه مى كرد 

كه قتل محسن زير سر همسر سابق ليداست. زمزمه 
را  كار  و  شد  تهديد  به  تبديل  كم  كم  مرتضى  هاى 
به آنجا رساند كه ماجراى ازدواج اول ليدا را براى 

دخترهايش بازگو كرد.
ليدا كه 18 سال اين راز را از بچه هايش مخفى نگه 

داشته بود بشدت آشفته شد.
عمويشان  القائات  اثر  در  هم  ها  بچه  رفتار  كم  كم 
تغيير كرد. ديگر آن صميميت و عشق و عالقه را به 
مادر نشان نمى دادند. گاه روزها به بهانه تنهايى و 
دلتنگى به خانه مادربزرگ يا عمو مى رفتند و مادر 

را با دنيايى از فكر و خيال تنها مى گذاشتند.
مرتضى در ميان دوست و فاميل مدعى شده بود كه 
ليدا به اجبار، محسن را وادار كرده تا سند خانه را 
به نام بچه ها منتقل كند. تا بعد از اجراى نقشه قتل 
محسن به راحتى اموال او را باال بكشد و به اسم قيم 

هر كارى كه دلش مى خواست انجام دهد.
حرف ها و كنايه هاى برادر محسن دل بچه ها را 
نسبت به مادرشان حسابى سرد كرده بود. از سوى 
و  قتل  از  و  گذاشت  فشار  تحت  را  ليدا  آنقدر  ديگر 
جنايت حرف زد كه زن ساده دل كم كم باورش شد 
كه شايد همسر سابقش محسن را كشته است. اين 
گونه شد كه ليدا يك روز نزد بازپرس پرونده رفت 
و گفت: احتمال مى دهم همسر سابقم قاتل محسن 

باشد.
دريافت  با  ليدا  اظهارات  شنيدن  با  نيز  بازپرس 
را  او  احضار  دستور  سابقش  همسر  مشخصات 

صادر كرد.
شناسايى و احضار قاسم چند هفته اى طول كشيد 

اما باالخره او بازداشت شد.
بازپرس در بازجويى هاى طوالنى و مكرر از قاسم 
سرانجام به اين نتيجه رسيد كه او هيچ دخالتى در 
زندگى و مرگ محسن نداشته بنابراين وى را آزاد 

كرد.
در اين ميان جواب پزشكى قانونى و انجام معاينات 
قسمت  به  صدمه  و  بريدگى  و  خراش  آثار  جسد 
راست بدن محسن را به همراه برخورد جسم سخت 

به سر وى و در نهايت مرگ بر اثر ضربه شديد مغزى را تأييد كرد.
چند هفته بعد بار ديگر ليدا نزد بازپرس رفت و با معرفى يكى از دوستان 

شوهرش مدعى شد كه وى قاتل محسن است.
ليدا گفت: «روز حادثه قرار بود شوهرم از همكارش ماشين بخرد. به همين 
ها  چك  ظاهراً  كه  بود  همراهش  چك  تراول  تومان  ميليون  چند  هم  خاطر 
خبرى  ها  پول  از  كردند  پيدا  را  جسدش  وقتى  چون  است.  شده  سرقت 

نبود.
محسن  دوست  سراغ  پليس  مأموران  ليدا  اظهارات  براساس  هم  دفعه  اين 
و  موضوع  منكر  وى  اما  فراخواندند.  بازجويى  انجام  براى  را  او  و  رفته 
ارتكاب قتل شد. اين مرد همچنين گفت: موضوع معامله خودرو مربوط به 

چند روز قبل بوده و تراول ها را نيز همان روز به فروشنده داده است.
و  پرونده،  مظنون  ادعاهاى  صحت  نيز  بار  اين  الزم  هاى  بررسى  از  پس 

واهى بودن شكايت ليدا اثبات شد.
گونه  اين  ديگر  بار  چند  محسن  مرگ  زمان  از  سال  يك  حدود  گذشت  با 

اظهارنظرها و مظنونيت ها تكرار شد.
ليدا نيز هر بار با معرفى يك نفر به عنوان مظنون در قتل شوهرش سعى 

در انحراف مسير پرونده داشت.
اين گونه بود كه بازپرس پرونده به رفتار ليدا و اظهاراتش مشكوك شد و 

دستور بازداشت او را صادر كرد.
شوهرش  بستگان  و  فرزندان  كه  چرا  شد.  زندان  روانه  ليدا  ترتيب  بدين 
حاضر نشدند با سپردن كفالت 10 ميليون تومانى او را از زندان آزاد كنند. 
در مدتى كه او زندانى بود برادر شوهرش سرپرستى بچه ها را برعهده 

گرفت. بنابراين اجازه نداد آنها حتى يك بار به مالقات مادرشان بروند.
3سال از اين ماجرا گذشت. ليدا شب ها و روزهاى سخت و طوالنى را در 
آمد  مى  دادسرا  به  تحقيقات  انجام  براى  كه  بار  هر  كرد.  مى  تحمل  زندان 
بدون هيچ حرف و دفاعى جلسه را ترك مى كرد و به سلول تنهايى اش 

برمى گشت.
تا اين كه آخرين بار متهم لب گشود و از واقعيت هاى تلخى پرده برداشت. 
او به بازپرس گفت: «آقاى قاضى من بى گناهم همه اين كارها را به اجبار 
برادرشوهرم انجام دادم. همه آن ادعاها، حرف ها و اظهارات دروغ بود. 
است.  كرده  را  كار  اين  كسى  چه  دانم  نمى  و  ام  نكشته  را  شوهرم  من 
اصًال حتى مطمئن نيستم كه او به قتل رسيده باشد. اينها همه القائات برادر 
شوهرم بود او از اول هم با من دشمنى داشت. مى خواست نابودم كند. 
وقتى محسن فوت كرد مرا تهديد كرد كه بچه هايم را از من مى گيرد و 
اجازه نمى دهد ديگر آنها را ببينم. او مى دانست كه من به خاطر اين كه 
مى  افسردگى  و  روحى  بيمارى  دچار  گاهى  ام  شده  بزرگ  پرورشگاه  در 
من  دانست  مى  كرد.  استفاده  سوء  ضعفم  نقطه  همين  از  بنابراين  شوم. 
عاشق بچه هايم هستم. گفت اگر به قتل محسن اعتراف نكنم بچه ها را از 

من مى گيرد.
تا اين كه يك روز مرا به شركت يكى از دوستانش برد و در آنجا مقابل يك 

دوربين فيلمبردارى وادارم كرد به قتل شوهرم اعتراف كنم.
دادگاه  به  ات  پرونده  كه  اين  از  قبل  دهم  مى  قول  كن  اعتراف  تو  گفت:  او 
برود رضايت مى دهيم و آزاد مى شوى. در غير اين صورت هيچ وقت بچه 

هايت را نخواهى ديد.
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مرغ كنتاكى با مخلفات

ئ مواد الزم: 
ئ مرغ درشت=يك عدد 

ئ زعفران آبكرده=به مقدار دلخواه 
ئ نمك و فلفل=به ميزان الزم 

ئ قارچ=200 گرم 
ئ پياز درشت=يك عدد 

ئگوجه بزرگ=3 عدد 
ئ فلفل دلمه اى =يك عدد 

ئ روغن مايع =2 قاشق غذاخورى 
ئ آبليمو =يك قاشق غذاخورى 

ئ طرز تهيه: 
مرغ را تميز مى شوئيم اما پوست آنرا نمى 

كنيم چون هم مرغ خشك نمى شود وهم بعد 
از پخت ظاهر خوبى پيدا مى كند سپس تمام 

سطح مرغ را زعفران مى ماليم و چند ساعت در 
يخچال قرار مى دهيم. قارچ و پياز و فلفل دلمه 

و گوجه فرنگى ها را بصورت چهارگوش ريز 
خرد ميكنيم. در كمى روغن با حرارت زياد تفت 

مى دهيم تا آب نياندازد و در صورت تمايل 
مقداركمى رب گوجه فرنگى هم اضافه كرده و با 

ساير مواد تفت مى دهيم. 
وقتى تقريبا موادمان پخته شد مقدار كمى هم 
از زعفران و تمام آبليمو را به مواد افزوده و 

از روى حرارت برمى داريم. مقدارى از موادمان 
را در شكم مرغ مى ريزيم و شكمش را با نخ 

مى دوزيم سپس سيخ جوجه گردان فر را 
برميداريم و درمرغ فرو مى كنيم بطوريكه 

وزن مرغ در همه جهات يكنواخت باشد. سپس 
پاهاى مرغ را با نخ به هم مى بنديم. و بالهايش 

را هم از پشت با نخ به هم مى بنديم و در 
فر قرار مى دهيم. زير مرغ ظرف پيركسى را 

كه كمى آب در آن ريخته ايم قرار مى دهيم تا 
هم مرغ خشك نشود و هم آبش در اين ظرف 

بچكد. گريل فر را روشن كرده و مى گذاريم تا 
در حدود 2 تا 3 ساعت مرغ بچرخد و روى آن 
كامًال طاليى شود. سپس مرغ از جوجه گردان 

درآورده و در ظرف پيركس قرار ميدهيم و 
روى ظرف را با فويل مى پوشانيم و در فر 

قرار مى دهيم و شعله پائين فر را روشن كرده 
و ميگذاريم تقريباً يكساعت در فر بماند سپس 
آنرا درآورده و باقيمانده مخلوط قارچ و پياز 

را دور مرغ مى ريزيم و مجددا در فر بمدت نيم 
ساعت قرار مى دهيم. در آخر آب مرغ بايد به 

اندازه نصف استكان يا كمتر باشد. سپس مرغ 
را در ظرف دلخواه قرار داده و مخلوط قارچ و 

آب مرغ را دورش مى ريزيم. 

چگونه كودك را به كتاب خواندن عالقه مند كنيم؟
 

زمانى خواندن يك كتاب براى كودك خوشايند و لذتبخش است كه موجودات خيالى داستان به پرواز درآيند، قطارها به صورت واقعى حركت كنند و صدا بدهند و 
خرگوش ها در زير نور ماه به خواب بروند. هنگامى كه براى كودك خود كتاب ميخوانيد فرصت پيدا مى كنيد تا با صداهاى موجودات و شخصيت هاى داستانى 

سخن بگوييد تخيلى رفتار كنيد و حتى مانند يك كودك باشيد. به عبارت ديگر از شخصيت 
واقعى خود خارج شده و مانند شخصيت هاى داستانى رفتار كنيد. شما تصميم ميگيريد كه 
چقدر هيجان زده باشيد شادى كنيد يا غمگين و حتى عصبانى شويد. چقدر بايد روى يك 
شخصيت تأكيد كنيد و چه اندازه الزم است كه بر هيجان قصه بيفزاييد به اين ترتيب نتيجه 

كار منحصر به فرد خواهد بود. 

كودك در سنين خيلى پايين (شير خوارگى) كه دركى از معانى واژه ها ندارد و تفاوت ظريف 
موجود بين آنها را نمى فهمد، از شنيدن صداهاى متنوع شما و ديدن احساسات و عواطف 
شما لذت مى برد. اداى عبارت هاى داستان توسط شما حاوى عاليم و نشانه هاى محرمانه 

است كه فقط شما و فرزندتان مفهوم آن ها را درك ميكنيد. 
چگونه براى فرزند خود كتاب مى خوانيد؟ با صداى آهسته با لحنى گرم و دلنشين با شور و 
حرارت يا ...؟ به هر شيوه اى كه براى كودك خود كتاب بخوانيد؟ مى توانيد بيش از پيش به 
او نزديك شده و از كنار يكديگر بودن لذت ببريد. وقتى كه كودك از سنين پايين با كتابخوانى 
آشنا شود همراهى شما به او كمك مى كند كه به تدريج مهارت هاى فردى خود را گشترش 

داده و تكامل بخشد. ارزشمندترين دستاورد نيز عالقهمند شدن به كتاب است. 

9 انتخاب كردن كتاب براى كودكان 
به دنبال كتابه هايى بگرديد كه داستان هاى مصور و كتابهايى كه شما نيز از مطالعه آنها 

لذت مى بريد و كتاب هايى كه با خلق و خوى كودك شما سازگار است. 
براى انتخاب كتاب مرحله زندگى كودك خود را در نظر بگيريد، و ببينيد در چه دوره تكاملى 
كننده  سرگرم  هاى  مهارت  ها  بچه  كه  است  اى  دوره  كودكى  دوره  نخستين  دارد.  قرار 
متعددى را فرا مى گيرند و با شرايط تازه اى روبه رو مى شوند. براى كودكان مختلف و 
مناسبت هاى گوناگون كتاب هاى متنوعى موجود است تقريبًا درباره هر موضوعى كتاب 

وجود دارد. 

به دنيا آمدن فرزند دوم ، نگهدارى از كودك، دوست يابى، دوستان واقعى و غير واقعى ، به مدرسه رفتن ، اخالق هاى خوب، اخالق هاى بد، عواطف و احساسات 
، همكارى كردن ، به دكتر رفتن، به دندانپزشكى رفتن ، تنهابودن با خواهر يا برادر خود ، خوابيدن و حتى مراسم مذهبى. 

آيا تا به حال پس از خواندن عبارتى از يك كتاب به فكر نيفتاده ايد كه « اين موضوع همان چيزى است كه مى خواهم با كودكم در ميان بگذارم...»؟ خواندن كتاب 
كودكان به بزرگساالن (والدين) كمك مى كند تا بتوانند آنچه در ذهن خود دارند بيان كنند چيزهايى كه گاه والدين نمى توانند براى اداى آن واژه اى بيابند. 

كتابى را براى فرزند خود انتخاب كنيد كه: 
9 هر دو از خواندن آن لذت مى بريد و به موضوع آن عالقهمنديد. 

9 با خواندن آن كودك شما دانستنيهايى درباره جهان پيرامون خوى مى آموزد. 
9 به شما كمك مى كند كه آنچه در ذهن خود داريد بيان كنيد. 

9 به كودك كمك مى كند تا احساس خوب و مثبتى از خود داشته باشد و به قابليت هاى تازه خود پى ببرد. 
9 به كودك كمك كند كه بداند در دنياى اطراف او كودكان ديگرى هم هستند كه شرايط و احساسات مشابهى دارند. 

9 به كودك كمك كند تا مفاهيم و معانى ارزش ها ، سنت ها، خانواده ، جامعه و ... را درك كند. 
9در سنين شيرخوارگى 

كتابهاى مورد عالقه كودك در سنين شيرخوارگى : 
9 كودك از بدو تولد از شنيدن صداى كتاب خواندن شما لذت مى برد، براى او شنيدن صداى گرم و دلنشين شما لذتبخشترين چيز در دنياست تا زمانى كه 

كودك با حوصله به سخنان شما گوش مى دهد كتابخوانى را ادامه دهيد. 
9 قبل از خواب ، هنگامى كه كودك با شيئى بازى مى كند و آن را روى زمين مى غلتاند زمان مناسبى براى گوش كردن به كتاب خوانى شماست. 

9 به كودك امكان آشنا شدن با كتاب به شيوه خودش را بدهيد . در اين سن ، كودك دوست دارد اشياء را بجود ، پاره كند ،روى آنها بنشيند يا بايستد . بنابر 
اين از كتابهاى نرم ، پارچه اى و مقاوم استفاده كنيد. 

9 كتاب هايى كه در هر صفحه ، يك تصوير كامل و مشخص دارند. 
9 كتاب هايى كه داستان بسيار كوتاه و درباره موضوع هايى آشنا و ملموس با زندگى كودك دارند. 

9 دوره نوپايى 

كتابهاى مورد عالقه كودك در سنين نوپايى: 
9 داستان هاى كوتاه درباره موضوع هاى مختلف و متنوع 

9 كتاب هاى كارتى (هرصفحه ازكتاب يك كارت جداگانه است) وداستان هايى كه از زندگى روزمره كودك سرچشمه گرفته اند. 
9 كتابهايى كه اشعار موزون دارند و بچه ها مى توانند آنها را تكرار كنند. 

9 كتابهايى كه مضمون واحدى دارند. به طور مثال درباره شكل هاى هندسى، رنگ ها يا حروف الفبا نوشته شده اند. 
9 دوره پيش دبستانى 

كتابهاى مورد عالقه كودكان پيش دبستانى 
9 كتاب هايى كه داستان بلند وكمى پيچيده دارند. 

9 كتابه هايى كه اشعار موزونى دارندو درباره زندگى روزمره كودكان نوشته شده اند و براى گسترش دنياى آنها و افزايش دانسته هايشان سودمندند. 
9 لطيفه ، قصه هاى بلند ، قصه هاى محلى وسنتى كه ترسناك نباشند. 

در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه هيچ گاه بيش از حد به مطالعه كتاب اصرار نكنيد. چون اين امر نتيجه معكوس داشته است .
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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؟
لكه شمع بر روى تابلوهاى نقاشى: 

در اين صورت با تيغه كارد شمع را پاك كنيد، و بعد با آب نيم گرم و صابون و اسفنج 
و آن را بشوييد و پاك كنيد . سپس يك پارچه نخى را به ماليمت روى قسمت شسته 

شده بكشيد، اثرى از لكه باقى نمى ماند. 
9 لكه شمع بر روى موزاييك: 

ابتدا كمى سركه گرم روى لكه بريزيد و بعد آن را با صابون و آب نيم گرم بشوييد 
و فوراً خشك كنيد. 

9 لكه شمع بر روى پارچه: 
براى از بين بردن لكه شمع در دو طرف پارچه، كاغذ خشك كن قرار داده و روى آن 

اتوى داغ بگذاريد . شمع به كاغذ خشك كن مى چسبد و لكه را از بين مى رود. 
پاك كردن لكه سوختگى سطحى توسط قند: 

زمانى كه لباس شما بر اثر سوختگى سطحى يا سيگار زرد شده ، زياد نگران نباشيد . 
با قند بر روى لكه زرد رنگ بكشيد و آنقدر اين كار را انجام دهيد تا لكه از بين برود. 

9 تميز كردن اثر سوختگى اتو: 
اگر لباس شما بر اثر گرماى زياد اتو، زرد رنگ شد، مى توانيد يك پياز را دو نيم كرده 
و روى پارچه كتانى بماليد. لكه هاى زرد رنگ بر طرف خواهند شد. بعد آن را چند 

دقيقه داخل آب سرد خيس كنيد و بشوييد. 
9 لكه سفيده تخم مرغ: 

لكه سفيده تخم مرغ را هرگز با آب گرم نشوييد، زيرا لكه ثابت مى ماند . بلكه براى از 
بين بردن آن، محل لكه را با آب سرد ، كامًال بشوييد. 

9 لكه بر روى سفره: 
اگر سفره شما بر اثر چربى لك گرفته است و با شستن هم از بين نمى رود، مى توانيد 
سفره را بعد از شستن به مدت يك روز در آفتاب روى بند لباس پهن كنيد . با اينكار 

نور خورشيد لكه هاى سفره را از بين مى برد. 
9 لكه واكس كفش: 

اگر بر اثر بى احتياطى مقدارى واكس روى فرش يا لباستان ماليد ، مى توانيد ابتدا پنبه 
اى را خيس كنيد و روى آن بكشيد. سپس روى پنبه مقداى مايع ظرفشويى بريزيد و بر 
روى لكه بكشيد . بعد از اين كار پنبه را آغشته به آب خالص كنيد و دوباره روى لكه 
بكشيد تا لكه كامًال از بين برود. اگر با اين كار لكه از بين نرفت ، مقدارى الكل بر روى 
دستمال ريخته و بر روى لكه بكشيد، تا كامًال تميز شود. اگر لباس قابل شستشو باشد، 

بعد از زدودن لكه، لباس را با پودر لباسشويى و آب نيم گرم كامًال بشوييد. 

ادامه دارد

 زيبايى خود را با تتوى 
ابرو چند برابر كنيد.

07938754435

11 عامل باعث جدايى
اين  جوان  هاى  زوج  به  توصيه 
نگيريد.  سخت  زياد  كه  است 
كه  ندهيد  اجازه  خود  به  گاه  هيچ 
حتى  كند.  خطور  ذهنتان  به  طالق 
زندگى  لحظات  ترين  بحرانى  در 
اختالف  و  ها  كشمكش  اوج  در  و 
راه  تنها  طالق  زناشويى،  هاى 
پس  كه  باشيد  مطمئن  نيست.  حل 
هاى  سختى  و  مشكالت  طالق  از 

زيادى انتظارتان را مى كشد. 
تواند  مى  زير  نكات  از  يك  هر 
بست  بن  به  را  زناشويى  زندگى 

بكشاند: 
1) تعهد بيش از اندازه و خستگى 
در  مشكل  :اين  وروحى  جسمى 
مدرسه  در  كه  جوانى  هاى  زوج 
يا  و  كنند  مى  تحصيل  دانشگاه  يا 
اند  شده  استخدام  جايى  در  تازه 
حتى   . خورد  مى  چشم  به  بيشتر 
ازدواج  اوايل  نكنيد  سعى  االمكان 
به دانشگاه برويد ، كار تمام وقت 
فرزندى  صاحب  باشيد،  داشته 
كارو  يا  و  بسازيد  خانه  شويد، 
اين  بيندازيد.  راه  جديدى  كاسبى 

كارها مشكالت و سختى هاى زيادى به همراه دارد و بسيارى از زوج ها ى جوانى كه با اين مشكالت روبه رو مى 
شوند، پس از آن كه ازدواجشان باشكست مواجه مى شود با تعجب ازخود مى پرسند : (( چرا چنين اتفاقى افتاد؟)) 
مسئوليت و مشغله هاى زياد باعث مى شود كه زن و شوهر فرصت كمى براى همديگر داشته باشند وبنابراين فاصله 
ى آن ها روز به روز افزايش مى يابد و زمانى مير سد كه براى هم مثل دو غريبه هستند، پس سعى كنيد دراوايل ازدواج 

، براى خود ، كار و دردسرنتراشيد و وقت بيشترى را با هم بگذرانيد تا همديگر را بيشتر بشناسيد. 
2) صورت حساب هاى باال و بحث برسر نحوه ى خرج كردن پول :اجناس مصرفى خود را با پول نقد خريدارى كنيد، 
در غير اين صورت آن ها را به صورت قسطى نخريد . تمام پولتان را براى خريد خانه يا اتومبيل كه استطاعت خريد آن 
را نداريد خرج نكيند. هميشه مقدارى از پولتان را براى روز مبادا پس انداز كنيد وبا ان به سفرهاى كوتاه برويد و يا اگر 
صاحب فرزندى هستيد، آن را براى مواقع ضرورى كنار بگذاريد. سعى كنيد درآمدتان را عاقالنه و درست خرج كنيد. 
3) خودپسندى :درجهان دوگروه از مردم وجود دارند، افراد بخشنده و افراد گيرنده . ازدواج دونفر بخشنده مى تواند 
يك مسئله ى رضايت بخش و خوشايند براى هر دو طرف باشد، بين دونفر بخشنده و گيرنده هميشه اصطكاك وجود 
دارد ، اما دو نفر گيرنده در عرض شش هفته زندگى مشترك ، به جان هم مى افتند و دمار از زندگى هم در مى آورند. 

خودپسندى و خودخواهى ، ازدواج را به ورطه نابودى مى كشاند. 
4) دخالت والدين :اگر زن يا شوهر به طور كامل از والدينشان جدا نشوند، احتمال بروز مشكل در زندگى زناشويى آن 
ها وجود خواهد داشت . ب عضى از والدين دوست ندارند فرزندشان پس از ازدواج دور شود و ترجيح مى دهند كه 
در كنارشان زندگى كند. آن ها به اين مسئله توجه ندارند كه دراين صورت ممكن است باعث به وجود آوردن مشكل 

در زندگى مشترك فرزندشان شوند. 
5) توقعات زياد و بى جا :بسيارى از زوجين انتظار دارند كه پس از ازدواج وارد يك سرزمين پر از شادى و خوشبختى 
زناشويى  درزندگى  اوقات  گاهى  كه  اين  از  غافل  پرورانند،  مى  سر  در  را  پريان  قصر  روياى  هميشه  ها  آن  شوند. 

مشكالتى پيش مى آيد كه عرصه زندگى آن ها را تنگ مى كند. 
6) بحث و جدل :سخن ما با كسانى است كه فضاى خانه را با بحث و دعواهاى خود مسموم كرده و باعث رنجش و 
نگرانى طرف مقابل خود مى شوند و او را از ادامه ى زندگى مشترك دلسرد مى كنند. بدبينى و حسادت ، يكى از علل 

ايجاد جروبحث زوجين است و خودبينى عامل ديگرى است كه باعث آزار رساندن به طرف مقابل مى شود. 
7) اعتياد :اعتياد نه تنها باعث از هم پاشيدن زندگى مشترك مى شود بلكه فرد را نيز از بين مى برد. هميشه از مواد 

مخدر و مشروبات الكلى دورى كنيد. 
8) خيانت و بى وفايى نسبت به همسر :ازدواج ، پيمان و تعهد بين دو نفر است و آن ها را متعهد مى سازد كه تا آخر 
عمر به هم وفادر بمانند و در غم و شادى هاى زندگى ، شريك يكديگر ب اشند. متاسفانه بعضى از همسران به اين تعهد 
پايدار نمى مانند و پس از مدتى از جاده درستى منحرف مى شوند و به همسرشان خيانت مى كنند و با اين كار كتاب 

زندگى مشتركشان را براى هميشه مى بندند. 
9) شكست در كارو تجارت :اين مسئله به خصوص در مردان بسيار به چشم مى خورد. اضطراب و نگرانى كه به دنبال 

اين شكست ايجاد مى شود ، باعث آشفته كردن كانون خانواده مى شود. 
10) موفقيت در تجارت و كسب و كار :شايد خطر موفق شدن در تجارت يا به اصطالح يك شبه پولدار شدن بيشتر از 
شكست در تجارت باشد . گاهى اوقات ، ثروت يك باره اى كه به طرف خانواده ها سرازير مى شود باعث دورشدن آن 

ها از يكديگر و منجر به مرگ زندگى مشترك مى شود. 
11) ازدواج درسنين پايين :آمار طالق در بين دخترانى كه در سنين 17 - 14 سالگى ازدواج مى كنند دوبرابر بيشتر از 
دخترانى است كه در سنين 19 - 18 سالگى ازدواج مى كنند و نيز كسانى كه در سنين 19 18-سالگى ازدواج مى كنند 
، 75 برابر بيشتر از كسانى كه در سنين 20 سالگى پيمان زناشويى مى بندند به دادگاه هاى طالق قدم مى گذارند . اين 
آمارنشان مى دهد كه فشار ناشى از اضطراب و هيجان هاى دوران نوجوانى با مشكالت زندگى مشترك در هم مى 

آميزد و خيلى زود زن و شوهر را به پاى ميز طالق مى كشاند

بوهاى نامطبوع را برانيد
9 ظروف و بوى نامطبوع غذا .

براى از بين بردن بوى نامطبوع غذا از روى ظروف كافى است ظرف را در آب محتوى 
كمى سركه، مدتى خيس كنيد و سپس بشوييد. 

9 تميزكردن غذا از قابلمه 
براى تميزكردن غذا از قابلمه، آن را پر از سركه كرده و بعد از نيم ساعت، قابلمه را با 

آب و مايع ظرفشويى بهراحتى بشوييد. 
9 ضدعفونيكردن ظرفشويى آشپزخانه 

استفاده  شيميايى  محلولهاى  از  آشپزخانه،  (ظرفشويى)  سينك  ضدعفونيكردن  براى 
نكنيد، به جاى آنها از محلول نمك استفاده كنيد تا عالوه بر رعايت نكات بهداشتى از 

آسيبهاى ناشى از مواد شيميايى روى بدن خودتان در امان باشيد. 
9 تميزكردن چربى روى اجاق گاز و ديوارهاى آشپزخانه 

آسانتر  و  بهتر  بماليد.  آن  روى  كرده،  خيس  سركه  در  را  پارچهاى  منظور  اين  براى 
تميز ميشود. 

9 پاككردن وسايل سفيد آشپزخانه 
نمدار  خيس،  پارچهاى  با  ابتدا  را  آنها  روى  آشپزخانه  سفيد  وسايل  تميزكردن  براى 
كنيد. بعد پودر زمين شوى را روى آن بريزيد و چند دقيقه صبر كنيد و اسكاچ بكشيد. 

اگر باز هم پاك نشد روى آن را مايع سفيد كننده بريزيد.
9 بوى پياز 

براى از بين بردن بوى پياز، ميتوانيد دستان خود را قبل و بعد از پوست كندن پياز، به 
كمى سركه آغشته كنيد.  
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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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چه ساعتى از روز براى خريد 
كفش مناسب است؟

كفشهاى چرمى مناسب ترين جنس كفش است، 
كفش  از  خارج  و  پوست  بين  هوا  انتقال  زيرا 
برقرار ميشود. اما كفشهايى كه جنس آنها صد 
پا  در  عرق  ايجاد  باعث  است  پالستيك  درصد 
بروز  زمينه  هوا  ازجريان  جلوگيرى  با  و  شده 
مى  فراهم  پوستى  ناهنجاريهاى  و  اختالالت 

شود. 
دكتر فرزانه تركان متخصص طب فيزيكى و توان 
بخشى در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب 
گفت: كفش راحت، كفشى است كه داراى ارتفاع 
مناسب بوده و پا در كفش احساس راحتى كند. 
معموال نبايد كفه كفش سفت بوده و فشار را فقط 

به يك نقطه منتقل كند. 
وى درباره بهترين شكل و نرم كفش گفت: توزيع 
يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل 
باعث  بلند  پاشنه  كفشهاى  البته  ميباشد  كفش 
توصيه  و  شده  پا  جلوى  به  وزن  بيشتر  انتقال 
ميشود كه به مدت طوالنى درطول روز استفاده 

نشود. 
كفشهاى  از  استفاده  به  اشاره  با  تركان  دكتر 
تا  پاشنه  قسمت  از  كفش  كفه  ارتفاع  كه  لژدار 
پنجه پا ادامه دارد و اختالف آن يك تا دو سانت 
نيست، اظهار داشت: معموال نوك باريك و پاشنه 
بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوى پا و 
تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان 

پا به خارج مى شود. 
وى ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفشها باعث جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.
اين ناهنجاريها معموال دردهاى ناراحت كنندهاى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا برگشت ناپذير 

است و در نتيجه فرد مجبور به پوشيدن كفش سفارشى ميشود. 
اين متخصص طب فيزيكى و توانبخشى با بيان اينكه بر خالف تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايى 
را راحت ترين كفش ميدانند، كفش مناسب كفشى است كه كامال پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى 
االمكان در ساعات بعد ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. زيرا تورم و افزايش حجم عضالت 

پا در بعدازظهر در بزرگ ترين حالت آن است. 
وى با بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع تنها 
درصد بسيار كمى از كفشها استاندارد هستند و معموال از نظر جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن 

مناسب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردم از كفشهاى روتين استفاده ميكنند. 
تركان با اشاره به كفشهاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفشهاست، اعالم كرد: كفشهاى چرمى مناسب 
ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. اما كفشهايى كه جنس آنها صد 
درصد پالستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختالالت و ناهنجاريهاى 

پوستى فراهم مى شود. 
وى با بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جورابها بايد نخى باشد چون كه باعث تسريع در انتقال 

هوا ميشود. همچنين نبايد پا به مدت طوالنى در كفش قرار گيرد حتى كفشهايى كه خيلى راحت هستند. 
دكتر فرزانه تركان درباره نرمش و جابه جا كردن عضالت براى رفع خستگى پا اظهار داشت: اين حركات باعث 
جريان خون به نقاط مختلف پا ميشود كه ميتوان مچ پا را به سمت باال كشيد و نگه داشت. تكرار اين حركات باعث 
ميشود تا ورمى كه در قسمتهاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به قسمت قلب جريان پيدا 

كند. 
وى در پايان توصيه كرد: مردم بيشتر از آن كه به زيبايى كفش توجه كنند بايد به راحتى كفش اهميت دهند  

ويروس هاى زندگى مشترك
معرض  در  مشترك  زندگى 
خطرات بسيارى قرار دارد كه 
دلچسب  زندگى  يك  تواند  مى 
حتى  كند.  روح  بى  و  سرد  را 
مى  باعث  مشكالت  برخى 
هم  از  مشترك  زندگى  شود 
زندگى  اخيرا  شايد   . بپاشد 
مشترك شما كمى بيمار شده 
نمى  لذت  آن  از  سابق  مثل  و 
بريد . مشكالت به ظاهر ساده 

و گاها نامريى و ناملموس شما را تهديد مى كند. اين خطرات در اين مقاله به ويروس تشبيه 
شده است كه باعث اختالل و بيمارى در زندگى مى شوند . در اين مقاله با انواع اين ويروس 
هاى مخرب ، كشنده و فرسايشى مواجه مى شويد كه با آشنايى با آنها و راهاى درمان مى 

توانيد زندگى خود را از وجود اين ويروس هاى مزاحم ضدعفونى كنيد .
9 ويروس شماره يك ـ تعصب افراطى 

9 نوع : بسيار خطرناك
9 علل پيدايش : شك و ترديد به طرف مقابل ، نداشتن صراحت ، وسواس فكرى ، قضاوت 

هاى كودركورانه و بدبينى.
 ، كامل  داشتن صراحت   ، مقابل  طرف  ها  و ويژگى  آزادى  به  احترام   : درمان  هاى  راه   9
بررسى منطقى و آرام مسائل ، قاطى نكردن مسائل مختلف با همديگر ، روشنفكرى ، اعتماد 

و اطمينان قلبى به طرف مقابل ، گذشت .
( و از همه مهمتر ، او كودكى نيست كه با ديدين اسباب بازى بهتر ( خوش تيپ تر ، پولدارتر 
يا ...) شما را از ياد ببرد او همانقدر شما را دوست دارد كه شما او را پس جاى نگرانى 

نيست.)
9 ويروس شماره دو ـ دروغگويى 

9 نوع: مخرب
9 علل پيدايش : كوته فكرى ، ترس از حقيقت ، عدم اعتماد به نفس

9 راه هاى درمان : پذيرفتن اشتباه طرف مقابل ، صداقت ، پرهيز از فريبكارى ، افزايش 
اطمينان به نفس، نترسيدن از گفتن حقيقت اگر چه تلخ باشد.

(هميشه اميد به گذشت،تنها بدليل راستگويى وجود دارد . اين رمز تداوم زندگى است).
9 ويروس شماره سه ـ خشونت

9 نوع : بسيار خطرناك
9 علل پيدايش : عناد و سرسختى ، ضعف طرف مقابل ، داشتن عقده هاى مختلف ، كمبود 

محبت ، مشكالت عاطفى 
 ، مشترك  زندگى  در  صميميت  و  عطوفت   ، قناعت   ، تسامح   ، صبر   : درمان  هاى  راه   9
صراحت و صداقت در تمام مسائل ، و تاثير نگرفتن از مشكالت بيرونى در محيط خانه ، 

قبل از هر تصميم خشنى چند لحظه فكر كردن به عواقب كار.
(قبل از هر گونه خشونت ، خوبى هاى او را به خود يادآورى كنيد.حال آيا او مستحق چنين 

خشونتى است يا مى توان كمى ماليم تر برخورد كرد).
9 ويروس شماره چهار ـ دخالت خانواده ها

9 نوع :خطرناك
و  رفت   ، خانه  از  خارج  به  شوهر  و  زن  خصوصى  مشكالت  كردن  درز   : پيدايش  علل   9

آمدهاى بيش از حد، آگاه شدن ديگران از جزئيات زندگى خصوصى
و  خانه  مسائل  به  دادن  اولويت   ، خصوصى  و  سرى  مسائل  حفظ   : درمان  هاى  راه   9
خانواده ، را زدارى و حل مسائل تا حد امكان درون خانه و كمك گرفتن از مشاوران حرفه 

اى به جاى كمك خواستن از اقوام .
(شايد ابراز انتقاد در تنهايى عذرخواهى لذت بخشى را بدنبال داشته باشد در صورتى كه 
انتقاد از يكديگر جلو ديگران ، عواقبى مثل عدم پذيرش ، ناراحتى درونى و كينه توزانه اى 
را به همراه داشته باشد، همچنين خالت هاى ديگران بعنوان طرفدارى يكجانيه يا راهنمايى 

دو جانبه و بدتر از همه حرفهاى آنچنانى پشت سر هر دو) 
9 ويروس شماره پنج ـ خودخواهى 

9 نوع : مخرب
9 علل پيدايش : خودپسندى ، عدم احساس مسئوليت ، عقده هاى مختلف

9 راه هاى درمان : احترام به خواسته ها و حقوق طرف مقابل ، مشاركت زن و شوهر در 
خوشى ها و ناخوشى هاى زندگى ، پذيرفتن عيوب خود و ديگران ، انتقادپذيرى 

(تمامى من گفتن ها از تنهايى منشاء مى گيرد ، در كنار يكديگر به ما برسيد كه هدف زندگى 
مشترك اين است ).

9 ويروس شماره شش ـ خساست 
9 نوع : خطرناك

9 علل پيدايش : سرشت بد ، تنفر ، مادى بودن 
9 راه هاى درمان : شاكر بودن به آنچه خداوند داده است ، از روزى حالل بهره بردن ، 
دل نبستن به دنيا ، عدم رقابت مادى با ديگران ، اولويت دادن به روحيه خانواده نسبت به 

ماديات ، اعتقاد به مرگى كه هر آن ممكن است فرا رسد.
(آيا آنچه برايش خساست بخرج ميدهيد ارزش خدشه دار شدن ارتباط شما را دارد و اگر 

ارزش ارتباط شما از همه چيز مهمتر است پس خساست را سر جايش بنشانيد).  

ضرب المثلهاى بسيار زيبا در باب ازدواجضرب المثلهاى بسيار زيبا در باب ازدواج
1) هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت.( ضرب المثل آلمانى) 
2) مردى كه به خاطر ” پول ” زن مى گيرد، به نوكرى مى رود. ( ضرب المثل فرانسوى ) 

3) لياقت داماد ، به قدرت بازوى اوست . ( ضرب المثل چينى ) 
4) زنى سعادتمند است كه مطيع ” شوهر“ باشد. ( ضرب المثل يونانى ) 

5) زن عاقل با داماد ” بى پول ” خوب مى سازد. ( ضرب المثل انگليسى ) 
6) زن مطيع فرمانرواى قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگليسى ) 

7) زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ى خرابه هم زندگى مى كنند. ( ضرب المثل آلمانى ) 
8) داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بى لياقت . ( ضرب المثل لهستانى ) 

9) دختر عاقل ، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مى دهد. ( ضرب المثل ايتاليايى) 
10) داماد كه نشدى از يك شب شادمانى و عمرى بداخالقى محروم گشته اى .( ضرب المثل فرانسوى ) 

11) دو نوع زن وجود دارد؛ با يكى ثروتمند مى شوى و با ديگرى فقير. ( ضرب المثل ايتاليايى ) 
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انتظار  در  ديدار  يك  فروردين:   متولدين 
شماست، بگذاريد همه چيز روال عادى خود را سپرى 
يك  براى  حال  هر  به  باشيد  كه  متاهل  يا  مجرد  كند. 
در  شما  احساسى  ى  رابطه  ى  نمره  ماهى  فروردين 

اين روزها 20 ارزيابى شده است. 

اين  متولد  اطرافيان  ارديبهشت:  متولدين    
ماه را دو گروه متفاوت تشكيل ميدهند، آدم هايي كه 
قدرشناس و رفيق و همراه هستند و آدم هايي كه فقط 
اهميت  خود  شخصي  برداشت  و  مادى  هاى  جنبه  به 
ميدهند و در اصل اين گروه داراى خصوصيات يك 
به  تنها  بايد  و  نيستند  خوب  همكار  و  شريك  همراه، 
متولدين  همكارى موقت با آنها انديشيد. درصدى از 
اين ماه در زندگي زناشوئي باشانس بلندى همراهند 
و برخي نيز در سالهاى پيرى با نامرادى و شكست 
عاطفي روبرو ميشوند. امروز خبر سفرى كه به زودى 

براى شما به وقوع خواهد پيوست را ميشونيد.

بر  هايى  عشق  است  آمده  خرداد:   متولدين 
آمده از احساسات نمايان، قل و قرارهاى اشك آور، 
نه تنها مرد متولد خردادماه را تحت تاثير قرار نميدهد، 
بلكه باعث وحشت و گريز او نيز ميشود، اما انگار شما 
يك استثناء هستيد چرا كه رويدادها و رفت و آمدهاى 
امروز ميتواند دست و پاى شما را درست و حسابى 

بند كند، البته كمى هم نگران كننده خواهد بود. 

  متولدين تير: خيلي از متولدين اين ماه بدليل 
در  حداقل  يا  و  خود  شغل  از  بايد  تكرار،  و  كسالت 
فضاى آن تغييرات تازه اى پديد آورند و باصطالح با 
اين كار تغيير روحيه بدهند. دختر خانمهايي كه عاشق 
نگاه  مسائل  به  نيز  منطقي  حال  عين  در  بايد  هستند 

كنند تا خداى نكرده به بن بست نرسند. 

متولدين مرداد: ميگويند اگر گونه هاى يك   
به  بدرخشد،  و  درآيد  سرخ  گل  رنگ  به  مرداد  متولد 
اين خاطر است كه عشق زندگى اش لحظه قبل از كنار 
اگر  ندارد،  اى  فايده  كارى  پنهان  است.  كرده  گذر  او 

داريد  دوست  كه  هستيد  هايى  مردادى  جمله  از  شما 
سرخى صورتتان را پنهان كنيد، بدانيد كه قرار است 
دستتان رو شود. چرا كه در يك جشن خانوادگى، با 
خاطرات  تمام  باره  يك  به  كه  ميشويد  روبرو  كسى 

عاشقانه شما برايتان زنده خواهد شد. 

متولدين شهريور: امروز، به نوعى پايتان به 
بيمارستان كشيده ميشود كه در اين رهگذر، امكان 
است.  اندك  بسيار  شويد،  بسترى  شما  خود  دارد 
ضمن اين كه بيمار ميتواند يكى از نزديكان باشد كه 

به زودى سالمت خود را باز خواهد يافت. 

نظر  از  شما  كنونى  شرايط  مهر:  متولدين 
حرفه اى و خانوادگى به گونه ايست كه براى رسيدن 
رهگذر،  اين  در  هستيد.  روبرو  مشكل  با  تعادل  به 
هاى  دگرگونى  و  روابط  تصميمها،  برخى  به  نسبت 
در  خانواده،  درون  و  كار  محيط  در  خود  رفتارى 
بردبارى  و  دقت  به  نياز  آتى  روزهاى  و  امروز 

بيشترى دارد كه بايد به خرج دهيد. 

متولدين آبان: با پيش آمدن بعضي حوادث، 
و  شده  پشيماني  دچار  ماه  اين  متولدين  از  اى  عده 
خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند. در حاليكه 
اين  كه  بپذيرند  را  اين  بايد  و  نيست  چنين  اصل  در 
اقوام  از  را  ايي  هديه  ميايد.  پيش  حال  هر  در  مسائل 
نزديكتان دريافت خواهيد كرد كه بسيار خوشحالتان 

خواهد نمود.

از  را  خود  ميخواهيد  چرا  آذر:   متولدين   
است  گرانقدر  هم  بسيار  كه  شادابى  بزرگ  نعمت 
خدادايست،  شادابى  همان  منظور  سازيد؟  محروم 
باور كنيد تمام مردم دنيا براى رسيدن به اين نشاط 
شبانه روز تالش ميكنند. حيف است در چنين روزى 
خود را از آن بى بهره بگذاريد. با نشاط خود ميتوانيد 

در محيط كارى خود جو دلنشينى به وجود آوريد. 

كه  فردى  با  رويارويى  در  دى:  متولدين   
نخواهيد  قادر  هرگز  گيرد،  قرار  كنارتان  در  ميتواند 
بود، احساس درونى و تمايل عاطفى خود و هيجانات 
شما،  تالش  ادامه  بگيريد.  ناديده  را  آن  از  ناشى 
كه  بگذاريد  ميكند.  دور  قلبتان  از  را  عشق  سرانجام 
نظر  از  كننده  تعيين  و  عالى  پيشنهاد  يك  باشد.  رها 

كارى به شما خواهد شد. 

و  دوستان  و  عزيزان  توقع  بهمن:  متولدين 
البته  است،  زياد  هميشه  ماه  اين  متولدين  از  آشنايان 
فداكاريهاى  و  امكانات  بدليل  تنها  اى  روحيه  چنين 
پدر  از  بسيارى  است،  آمده  بوجود  ماه  اين  متولدين 
و مادرها كه فرزندى متولد اين ماه دارند خوشبخت 
هستند و درضمن فرزنداني هم كه پداراني متولد اين 

ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار دارند. 

بسته  را  ها  راه  تمام  شما  اسفند:    متولدين   
خانواده  اعضاى  سوى  از  زمان  اين  در  ميبينيد، 
و  گرفت  خواهيد  قرار  بخشش  و  لطف  مورد  دوباره 
اين فرصت خوبيست كه كليد درهاى بسته را بدست 
خوب  را  خود  چشمان  كه  اينست  بر  صالح  بگيريد. 
بگشاييد و از فرصتهاى بدست آمده نهايت استفاده را 

ببريد. برخى از لحظه ها تكرار نشدنيست. 

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

جواب هفته قبل
Ng5+     Kh8   Rh1+      Qh2  Rxh2      mate or  
Ng5+      Kh8  Rh1+      Qh7  Rxh7       mate

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

جواب هفته قبل
.....        h3+ 
Kh1      g2         mate 

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623
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طراحى 
وب سايت

تبليغات خود را به ما بسپاريد

چاپ و  طراحی ليفلت، بروشور
020 8453 7350
077 3311 3137

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

همراه با خوانندگان هفته نامه

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

رقص
على (مهدى) كرمى

مي نوازد مهدي به سه تاري گرم 
آواز شب حادثه را 

مي نوازد مهدي لحظه ها ني به دهان 
يك زمان دست به چنگ 

قصه دور و  دراز شب طوفاني و جنگ 
وانگهي خيره به شب 

رقص يك شب پره با نغمه چنگ 
يك زمان ضرب به دست 

اندكي مكث 
زنو مي نوازد اينك: 

چو شبان گرم به ني 
زپي آن همه بزغاله به راه 

همچنان مينالد 
دم به دم ني دهان 

همچنان مي رقصد مي در ساغر غم 
خرد و آهسته دوباره 

به لبي ني لبكي مي چسبد 
مي نوازد مهدي 

باز آواز غم انگيز شبان 
 نغمه مرگ زمستان زمان 
شاعر شعر عجب مي نالد 

مي شمارد اندوه 
نغمه ها در شب تار 

واي احساس دراين جاي غريب 
چكمه ها را چه غمين مي برد تنگ به پا 

مي نوازد گريان 
لحظه ها ني به دهان 

دست به چنگ 
يك زمان رقص 

سپس، مرگ 

 جمشيد اردپور سوپر پرشيا

آنگه كه نبود عقلى
زيبا نمود زشتى
نكشيد رسمى

كه بسازد اسمى
از هرهنر وصفى

تا بدرخشد در هستى
گه كه يادش هستى
با شور و مستى
همى پيمان بستى

گوى كه رخت بست سستى
وجودت نبود عبسى

نيستى تو خارو خسى
بر وضع خود تو سببى
بختى بر تو نيارد كسى
فرقت نباشد با دگرى
عضوى از اين پيكرى

گر با قسمت نكنى جنگى
آيدت هر دم كليد بختى

آماده دار بر آن پاك قلبى
گذر از روزگار سهلى

نامه رسيده

با عرض سالم خدمت شما دست اندركارن هفته نامه پرشين. من چند هفته اى است كه با هفته نامه 
شما آشنا شده ام و از اين طريق مى خواستم هم به خاطر زحماتى كه مى كشيد هفته نامه ى پر 
محتوا و زيبايى را آماده مى كنيد تشكر كنم و هم اينكه يك انتقادى داشتم كه اگر ممكن است ترتيب 
اثر بدهيد و آن اينكه مطالب ورزشى بسيار خوب و به روز هستند ولى نقطه تمركز شما فقط رشته 
ى فوتبال است. مى خواستم بدينوسيله درخواست كنم اگر چنانچه ممكن است از ورزش هاى ديگر 
هم از جمله كشتى، شنا و تنيس هم در قسمت مربوطه اخبار و مقاله بگذاريد تا طرفداران اين رشته 
هاى ورزشى هم بتوانند بيشتر از اين مطالب استفاده كنند. باز هم به خاطر هفته نامه پر محتوا و 

زيبايتان تشكر مى كنم. 
احسان – بيرمنگام

دوست عزيز، احسان جان
موضوع درخواستى شما به همكاران ورزشى ابالغ شد تا در آينده شاهد مطالب ورزشى در رشته 

هاى گوناگون باشيم. از لطف و توجه جنابعالى به اين هفته نامه بسيار سپاسگزاريم.

نامه ها و ايميلهاى  شما رسيد:
محمد شاكر از ليورپول - فريبا از لندن

جمشيد اردپور سوپر پرشيا 
 باران از لندن

سيما بابا پور - شفيلد
جواد مقدم - ردينگ 

 هفته نامه پرشين 
در نظر دارد  
بزودى ليست 

مشاغل، خدمات  
و راهنماى لندن 

را بچاپ برساند  
لذا خواهشمند 

است در صورت 
تمايل نام تجارى، 

آدرس و نوع 
فعاليت خود را 
باشماره تلفن  
 02084537351

به دفتر هفته نامه 
اطالع دهيد.
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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

جمعه بازار پرشين

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

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

هستم جهت دوستى و ازدواج

07773398528

آموزش و تعمير 
كامپيوتر در محل
07908898896

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

بازارياب حرفه اى جهت كار 
در دفترهفته نامه پرشين

02084537350

فقط 5 پوند

Pizza shop for Sale
£30,000

Currently Closed
07956223876 - 02089623444

آگهى فروش  لوازم شما تا مبلغ 100 پوند 
در اين صفحه رايگان مى باشد 

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

شهرام 32 ساله ساكن ليورپول 
خواهان آشنايى و ازدواج با يك خانم 

ايرانى

07727029898
فروشى

يك جاروبرقى الكترولوكس با كاركرد 
كم 40 پوند

 تلويزيون سونى 28 اينچ با 7 بلندگو 
با ميز  90 پوند

ديكشنرى فارسى - انگليسى و 
بالعكس اطلس سخنگو 140 پوند

02085787164
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پرستش قلل كوهستان 
در آذربايجان

صمد چايلى 

آذربايجان، يكى از مناطق كوهستانى ايران است. زيبايى هاى دل انگيز اين كوهها به حدى است كه گاه 
آنها را منحصر به اين منطقه دانسته اند. جنگلهاى استثنايى “آنزا” در بلنديها و كمره ى كوه هاى  “قره 
داغ” و نيز دره ى پر گل بايندير در كوه سهند كه در نوع خود بى نظير است از جمله ى زيبائيهاى 

كوههاى آذربايجان مى باشد.
اما آنچه به موزات مناطق مصفاى كوهستانى در اين سرزمين جلب توجه مى كند تقدس تعداد زيادى از 
قلل كوه ها و پرستش آنها از طرف مردم مى باشد.مناسك و آيين هايى كه در اطراف اوجاقهاى قلل به 
اجراء در مى آيد در نوع خود كم نظير است. باورهاى اساطيرى اين مردمان، كه اغلب ريشه در زروانى 
گرى و ميترائيسم دارد، در جاى جاى حركات آيينى قلل كوهستان قابل مشاهده است. بنابراين، جا 

دارد قبل از پرداختن به موضوع، سطورى در اين زمينه نوشته شود.
بنا به نظر هوشنگ دولت آبادى در كتاب جاى پاى زروان، زروانيسم قرنها قبل از دين زرتشت در 
منطقه ى ما رايج بوده و اين انديشه در اديان بعد تأثير بسزايى به جاى گذاشته است. عمق اين تأثير 
چنان است كه حتى در زمان معاصر نيز آن باورها را مى توان در انديشه و كردار مردمان مشاهده 

كرد.
 زروان، خداى زمان و بخت است. در اين انديشه شانس، برجستگى خاصى مى يابد و انديشه ى بى 
سرنوشت، جايگاه مهمى در باورهاى مردم پيدا مى كند. بازى “نرد” كه ساخت آنرا به بزرگمهر منتسب 
مى دانند، بر پايه شانس و قرار گرفتن شانسى “نرد” يا طاس استوار است. زمان عاملى است كه بن و 

ريشه ى زروانى گرى را تشكيل مى دهد به طورى كه در بازى “نرد” جمع نقطه هاى دو طرف “نرد” يا 
طاس هفت، جمع خانه ها سى و رنگ وسيله بازى سياه و سفيد است. كه تمامًا با عوامل زمانى مرتبط 

هستند.
 به نظر مهرداد بهار هم زورخانه ها در حقيقت همان زروان خانه است كه آيين انجام شده در آنها 
از شكل دايره اى گود و لباس ورزشكار و معمارى ورودى ساختمان و آب دم در زورخانه ها تمامًا 

نشانه هاى زروانى گرى و ميترائى دارد.
 در اساطير آمده است كه ميترا از سنگ زاده شده و موقع تولد نيز تنها شلواركى به تن داشته است. 

حماسى  قهرمان  شمشير  مى شود.  گرفته  كار  به  ميسره  يا  ميثره  شكل  به  آذربايجان  در  كلمه  اين 
شمشير  شكل  به  اشتباه  به  گاهى  كه  مى باشد  ميسره  شمشير  همان  نيز  كوراوغلو  يعنى  آذربايجان 
مصرى به كار گرفته مى شود. ميسره با شمشير دو لبه ى با صفت خود خداى عدالت و جنگ شناخته 
مى شود كه ترازوى عدالت نيز نمادى براى معرفى آن به شمار مى رود آناهيتا، جفت اونيز، در بعضى 
مناطق با كلمه ى دختر شناخته مى شود. واژه ى دختر در آذربايجان به معنى “قيز” Qiz مى باشد 
كه قله ها، پلها و غارهاو... زيادى در رابطه با آن و ترازوى عدالت او نامگذارى شده است. از جمله 
ى اين اسامى مى توان به اسامى “قيز قاالسى” قلعه ى دختر و “قيز كؤرپوسو” پل دختر شهرستان 
ميانه و “قيز كؤهولو” غار دختر شهر مراغه و نام روستاهاى قيز قاپان- قيز به معنى دختر و قپان 

(ترازو)- اشاره كرد. 
با توضيح اينكه، به واژه ى “قله” كه در زبان تركى به آن “زيروه” Zirvo مى گويند و آن نيز با كلمه 
ى زروان ارتباط دارد، سلسله كوه هاى آذربايجان را مى توان به شرح زير نام برد: سهند، ساواالن، 
بوزقوش، ميشْو، كمچى، كمتال، قره داغ، سلطان زنجير و... قله و كمره ى بسيارى از كوهها، زيارتگاه 
مردمان محل بوده و در آن ايام معينى از سال مراسم و آيين هاى متعددى برگزار مى شود، كه اينك 

به پاره اى از آنها اشاره مى شود.
قله ى “جام” يكى از قلل معروف سلسله كوه سهند است. “جام” كه به شكل “زام” به معنى زمان نيز 
نوشته مى شود ،حفره اى حدوداً به قطر دو متر دارد كه آب جمع شده در آن حاصل آب شدن يخ هاى 
 Osar ايل اوشار Goran اطراف آن مى باشد. به گفته ى زائران “جام” -كه بيشتر از، “گوران” ها ى
حضرت  به  خاصى  ارادت  كه  “گوران”ها  است.  كرده  ديدن  قله  اين  از  على(ع)  حضرت   -. مى باشند 
على(ع) دارند با نذر و نياز به “جام” آمده و با ريختن سكه ى پول يا دكمه لباس به آب آن، طلب حاجت 
مى كنند. در مراسم هايى كه در اطراف جام به انجام مى رسد، زائران چندين متر مانده به جام را با 
پاى پياده و دعا گويان طى مى كنند و موقع برگشت نيز مسير مربوطه را عقب- عقب بر مى گردند كه، 
به جام پشت نكرده باشند. آنها كه در سپپيده دم به زيارت مى پردازند مشتاقانه برآمدن خورشيد را 
انتظار مى كشند و ديدن طلوع آفتاب را از بلندترين نقطه يا “زيروه” ى سهند جزء مراسم خود قلمداد 

مى كنند.

يكى ديگر از قلل معروف كوهستان سهند، قله ى مشهور “سلطان” است. در اين 
قله آرامگاهى وجود دارد كه ايالت و روستاييان منطقه به منظور سالمتى دام و 
برداشت محصول مناسب به زيارت آن مى پردازند. در مراسم اين قله، اول مردمان 
به دور گور نامبرده طواف مى كنند و سپس دامها را به اطراف آن به حركت در 
انداخته  سنگ  است  واقع  دره اى  در  كه  سنگى  سمت  به  مراسم  اين  در  مى آورند. 
گاه  مخفى  كه  است  زنى  به  مربوط  سنگ  اين  سلطان  زائران  باور  به  مى شود. 
مرشد مدفون در قبر را به دشمنان نشان داده و بدين خاطر نيز به سنگ تبديل 
شده است. در قله ى سلطان سنگ ديگرى نيز وجود داشت كه دختران نامزد را 
از شكاف آن عبور مى دادند تا از پاكيزگى آن اطمينان حاصل كنند. مراسم با دعا 
به  مراسم،  انجام  حين  در  زائران  و  مى شد  برگزار  سلطان  مجاور  و  مداح  خوانى 
ذكر دعا و گفتن نذر مى پرداختند. در پايان هم گوسفندانى از طرف زائران قربانى 

مى شد

درياچه ى  داراى  كه  ساواالن  قله ى 
زيارتگاههاى  از  است  زيبايى  بسيار 
اين  مردم  مى باشد.  منطقه  ايالت 
دارند  اعتقاد  قله  اين  به  جنان  سرزمين 
قسم  آن  نام  به  حساس  مواقع  در  كه 
ساواالن،  ايالت  باور  به  مى خورند. 
اسب بابك هر روز قبل از سپيده دمان 
از درياچه بيرون مى آيد و بابك را صدا 
مى كند و چون اثرى از آن نمى يابد باز 

دوباره به آب درياچه فرو مى رود.
مرتفعى  قلل  ميشو،  كوهاى  سلسله  در 
ال   Miso ،ميشو   Zangi زنگى  نام  به 
اره نلر (ال علمدار) وجود دارد كه اغلب 
از  علمدار  ال  ى  قله  بخصوص  آنها 

زيارتگاه هاى معتبر منطقه مى باشد. “ال” به معنى دست است كه آن نيز نشانه ى زروان خداى زمان 
است. اين قله نيز توسط مردم منطقه مورد پرستش واقع مى شود. دعا براى افزايش محصول و وفور 
خير و بركت در زيارت اين كوه به انجام مى رسد و مردم با قربانى كردن دام مراسم خود را به پايان 

مى رسانند.
در باالى كوه آيالقلى كه در مركز منطقه ماوازخان واقع شده است سنگهايى چيده شده است كه اين 
سنگ ها كه داش قاالق يا تل سنگى ناميده مى شوند مورد پرستش واقع مى گردند. تل سنگى كوه آيالقلى 
با نام “پير” معروف است و مردم نيز از اطراف و اكناف به زيارت پير نايل مى شوند. پير آيالقلى تنها 
آذربايجان  سطح  در  متعددى  پيرهاى  بلكه  مى شود،  شناخته  مردم  اوجاق  عنوان  به  كه  نيست  پيرى 

پراكنده است كه زيارتگاه مردم محل مى باشد. 
ى  منطقه  در  “گال”  مياب،  در  “قيلينج”،  زونوز،  در  واقع  زنجير”  “سلطان  قلل  باال،  موارد  بر  عالوه 
جوشون، ائينالى در شمال تبريز، “جبه لكى” در ورزقان، “پيرموسا” در سوفيان نيز قلل زيارتگاهى 

كوهستانهاى آذربايجان هستند. 
همچنين يادآورى اين نكته ضرورت دارد كه به غير از قلل كوهستان، قبور متعددى نيز به نام گاوور 
قبرى يا قبر گبر كه همان قبور زروانى است در سطح آذربايجان به طور گسترده اى پراكنده هستند. 
اغلب اين قبور از طرف مردم و يا سوداگران اشياء عتيقه مورد تعرض قرار مى گيرند. آنهايى كه به 
تخريب اين قبر اهتمام دارند، در بعضى مواقع با اشياء گرانقيمت مواجه شده و آنها را به نفع شخصى 

خود مصادره مى كنند.
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Oxford dates Iran’s Kelar Mound 
Oxford scientists have determined the exact date 
of Iran’s northern site of Kelar Mound by study-
ing ancient coal and bone samples. 
Although many archeologists believed that the 
area was not older than the Iron Age, Carbon 
14 studies have dated the mound to more than 
6,000 years ago. 
Former Archeological excavations had yielded 
numerous caves, havens and ancient sites, which 
showed the historical evolution of human life in 
the area. There are still five more meters to reach 
the site’s oldest stratums, and future stratigraphi-
cal projects will possibly date the mound back to an older time. 
Located in Iran’s northern Mazandaran province, the Kelar Mound is one of the country’s most im-
portant sites, with the potential to reveal many archeological facts about the southern coast of the 
Caspian Sea. 

Qotbi has ‘big aims’ for 
Iran’s football team
Iranian-American Afshin Qotbi, who is likely to be appointed as the new head coach of Iran’s national 
football team, has “big aims” for the side on its way to the 2010 World Cup in South Africa, Tehran 
media reported Monday. Qotbi told Fars news agency that if his appointment is finalized, he would 
do his best to realize those “big aims.” 
Although Qotbi’s appointment has not yet 
been made official by the Iranian Football 
Federation (IFF), the ISNA news agency 
reported that among the IFF he is the abso-
lute favorite to get the job. 
A special session was being held in the IFF 
to discuss the programs of two other can-
didates and the final decision was to be an-
nounced either later Monday or Tuesday. 
Qotbi said he had enough knowledge about 
Iran’s opponents in the first qualification 
round -- Kuwait, Syria and the United Arab 
Emirates -- and had “a special tactic” for 
confronting them. 
Iran has been the only national side in Asia 
without a head coach and started its World 
Cup qualification campaign with a disap-
pointing goalless draw against Syria earlier 
this month. The second game will be against 
Kuwait next month. 
The IFF in recent weeks tried to employ 
Portuguese Artur Jorge and Spaniard Javier 
Clemente but both efforts failed. Clemente 
had signed a contract but his main demand not to live in Iran permanently was eventually rejected 
by the Iranians.  

UNESCO honors 
languages worldwide 
 
Language matters!!! 
The International Mother Language Day, which 
falls on February 21 annually, celebrates over 6,700 
languages used across the world today. 

This initiative promotes linguistic diversity and 
multilingual education, as well as the protection of 
the integrity 
of language, 
particularly 
for languag-
es that are 
not widely 
known or 
recognized. 
The Inter-
national Mother Language Day was instituted in 
2000 by the United Nations Educational, Scien-
tific, and Cultural Organization (UNESCO), and 
is also recognized by the United Nations General 
Assembly. 

UNESCO has also named 2008 the International 
Year of Languages. 
UNESCO hopes to emphasize that languages lie at 
the heart of all social, economic, and cultural life. 
Language issues are central to UNESCO’s man-
dates in education, science, social and human sci-
ences, culture, communication and information. 
More than half the languages spoken today are in 
danger of dying out and 96 percent of them are in 
danger of vanishing completely as they are used by 
only four percent of the world’s population. 
 

Iran publishes articles on Orhan Pamuk
A special edition of a journal published by Iran’s cultural attaché’s office in Ankara entitled “Turkey’s 
Culture and Society” contains several articles about the Turkish Nobel-winner Orhan Pamuk. 
Born in 1952 in Istanbul, Ferit Orhan Pamuk is a prominent 
Turkish novelist and professor of comparative literature at 
Columbia University. He was awarded the Nobel Prize in 
Literature in 2006, becoming the first Turkish person to be 
honored with this award. 
------“Last Queen” to be screened at Ashland Film Festival 
The Iranian film “The Last Queen of the Earth” directed 
by Mohammadreza Arab is to be screened at the Ashland 
Independent Film Festival which will be held in Ashland, 
Oregon from April 3 until 7. 
The movie tells the story of a young Afghan who returns to Afghanistan to look for his family at a time 
when his country is being threatened by a U.S.-led invasion in the wake of 9/11.. 

Ambitious tourism
 project in Shiraz
The largest tourism project in the Middle East will be inaugurated in Iran in 2010 on a 
projected budget of more than 500 million dollars. 
“The Persian Gulf project is going to be the largest and the most advanced tourist complex 
of its kind in the Middle East,” Hosseini, chief executive of the project announced. 
Located in Iran’s southern city of Shiraz, the complex will consist of a 7-star international 
hotel, 2,500 shops, a parking lot capable of accommodating 5,500 cars, a 15,000-square-
meter hypermarket, 6 cinemas and numerous other facilities. 
The project’s board of directors claim that construction safety standards will be strictly followed and believe that the complex will be a significant tourist 
attraction in the region. 

Clemente accepts 
Iran’s condition
Javier Clemente gets closer to becoming Iran’s coach after agreeing to the 
football federation’s condition that he should live here. 
Efforts to appoint the 57-year-old former Spain and Serbia coach broke 
down this month over his refusal to stay in Iran. 
“Clemente accepted Iran’s condition of living in Iran all the time” Iran’s 
television said on Wednesday without giving details. The Iranian Foot-
ball Federation (FFI) said on Wednesday it had given Clemente a second 
chance to become the Islamic Republic’s coach despite FFI chief Ali Kaf-
shian’s insistence earlier in the week that a local coach would be employed 
instead. Clemente told the FFI last week that he would not accept the con-
dition about where he lived and rejected the job offer, Reuters reported on 
Wednesday. Iran made a disappointing start to 2010 World Cup qualifying 
campaign when held to a 0-0 draw by lowly Syria earlier this month.
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Parthian burial practices revealed 
Archeologists have reportedly accomplished 70 percent of the excavations in Nakhl-e Ebrahim Cem-
etery located in Iran’s southern province of Hormozgan. 
‘’Archeologists succeeded in discovering the mystery of burial methods applied during Iran’s ancient 
Parthian Dynasty in the preliminary phase of archeological excavations in Nakhl-e Ebrahim Cem-
etery,’’ Abbas Norouzi, cultural heritage deputy of Hormozgan province said. 
According to the findings of the archeologists, the Parthians used to bury bodies in special earthen 
pots. 
Experts take the view that the region had been one of the biggest ports during the Parthian era. 
The current phase of the archeological excavations in the area is expected to continue for another 
month. 

5,000-year-old artifacts found in Iran
Iranian archeologists have found a number of 5000-year-old artifacts during their excavations in Iran’s 
southern province of Bushehr. 
The ancient bowls and vases were unearthed in Bashir Abad village located in Bushehr’s Dashtestan 
County. 
Previously a number of Islamic and Seljuk earthenware were found by local farmers, which inspired 
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization to conduct further archeological 
studies in the area. 
Bushehr, which has a long coastline on the Persian Gulf, is known for Bushehr Port, which is the sec-
ond main naval port of the country.

Beijing honors 
Iran’s Majidi

Beijing Foreign Cultural Exchanges 
Center honors renowned Iranian direc-
tor, Majid Majidi, for his attempt at the 
Vision Beijing project. 
In a news conference in Beijing yester-
day, Majidi received the Diploma of 
Merit and the special medal of Bird’s 
Nest stadium, the main stadium of the 
Olympic 2008 in China. 
Majidi, who visited China for the first 
time for ‘Colors Fly’, focused on chil-
dren looking forward to the upcoming 
Olympic games. The Oscar-nominated 
director in 1998 chose his favorite sub-
ject, children again. 
“I am most impressed by middle-aged 
and retired people, who have great pas-
sion for life,” he said during the confer-
ence. 
Majidi received the Diploma of Merit in 
Beijing 
Vision Beijing is a film project that 
showcased five short films by five world-
famous film directors, namely Majid Ma-
jidi of Iran, Lau from China, Giuseppe 
Tornatore of Italy, Patrice Leconte of 
France and Daryl Goodrich of Britain. 
 

Iran and Kyrgyzstan to boost cultural ties
The Culture Minister of the Republic of Kyrgyz-
stan Sultan Rayev laid emphasis on extending 
cultural ties with Iran during a meeting with the 
director of the National Library and Archives of 
Iran (NLAI) Ali-Akbar Asha’ri on February 26. 
Rayev welcomed ECO’s suggestion to organize a 
union for the management of the documents and 
archives of its member states. 
He went on to say that Kyrgyzstan needs Iran’s 
cooperation to grant access to certain documents 
available at the NLAI so that distortions in the 
history of Kyrgyzstan which occurred during 
communist rule can be corrected. 
Several language centers have been established in Kyrgyzstan for young people to learn the Persian 
language, Rayev added. 
He asked Iran for assistance in holding workshops on the restoration of manuscripts for experts of the 
National Library of the Kyrgyz Republic. 
Developing cooperation between the heads of the National Archives and Libraries of members of the 
ECO will improve cultural coordination between the member countries, Asha’ri said during the meet-
ing. 
Due to cultural commonalities between Iran and middle-Asian countries, Iran is prepared for further 
cooperation, he added. 
Asha’ri said that cultural improvements determine a country’s power in the modern world and fortu-
nately Iran is highly developed in this area. 
The director of the National Library of the Kyrgyz Republic Jyldyz Bakashova, Kyrgyzstan’s Culture 
Minister Sultan Rayev with a delegation paid a visit to the National Library and Archives of Iran. 

ABC films female Iran Olympian 
 
Iranian Taekwondo practitioner, Sara Khosh-Jamal Fekri 
An ABC reporter makes a documentary on the first Iranian 
woman Taekwondo practitioner to qualify for the 2008 Olym-
pics in Beijing. Lara Setrakian, an ABC News reporter based 
in Dubai, has begun making her documentary on Sara Khosh-
Jamal Fekri and according to a Taekwondo Federation release, 
Setrakian found it facinating that Iranian women take part in 
the competitions in uniforms that adhere to the Islamic dress 
code.  Setrakian started the project with an interview with the 19-year-old Taekwondo practitioner 
and an overview of her achievements. The documentary tracks Fekri’s daily life and sporting activities; 
she is currently competing in the Dutch Open 2008, held in the Netherlands on February 23 and 24.  
Taekwondo is a Korean martial art and the word literally means “way of hands and feet” which aptly 
describes the sanctioned maneuvers of the sport that do not include the use of weapons. 
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