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ترجمه چقدر ميارزد؟
من از همه پولدارترم! انگلستان در خاك 

ايرانيان كنزينگتن

زنان دنيا در قدرت،

 زنان ايران در حسرت
يكي از پيشرفت هاي اساسي در نيمه دوم قرن بيستم مشاركت زنان در نظام هاي سياسي است. براي 
اولين بار در اين سال ها شاهد نخست وزيري و رياست جمهوري زنان در جهان بوديم. تا پايان سال 
1997 نسبت زنان عضو در دولت هاي 10 كشور عضو اتحاديه اروپا از 8/5 درصد در سال 1945 به 
بيش از 25 درصد افزايش يافت. تعداد زنان در سطح حكومت هاي ملي از رقم بسيار ناچيز، در همين 
فاصله تا 28 درصد افزايش يافت. مشاركت زنان در عرصه تصميم گيري هاي سياسي به سرعت رو 

به افزايش است.
اما در ايران اين پرسش مطرح مي شود كه آيا زنان براي ورود به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم گير در 
همه سطوح قدرت سياسي مجوز قانوني و شرعي در اختيار دارند؟ آيا در مواردي كه وجود اين مجوز 
مسلم به نظر مي رسد فرصت الزم براي ورود به نهادها به آنها داده مي شود؟ درست است كه براي 
احراز مناصب انتخابي در نهادهاي مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي محلي و همچنين براي مجمع 

تشخيص مصلحت نظام و وزارت شرط مرد بودن تعيين نشده است اما قانون اساسي در ساير موارد براي ورود به سطوح باالي 
نهادهاي قدرت، ضرورت مرد بودن را به طور تصريحي يا تلويحي طرح كرده است.
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سرآغاز

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

و داراى چه اصالتى مى باشيم.

منوچهر آتشي 

شاعر و مترجم - دوم مهرماه سال 1310 در دهرود دشتستان 
متولد شد. تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در بوشهر به پايان 
و  بود  فرهنگ  آموزگار  مدتي  درآمد.  دولت  خدمت  به  و  رسانيد 
به  عالي،  دانشسراي  در  و  آمد  تهران  به   1339 سال  در  سپس 
تحصيل پرداخت. او در مقطع كارشناسي رشته ي زبان وادبيات 
امر  به  قزوين،  دبيرستان هاي  در  و  شد  فارغ التحصيل  انگليسي، 

دبيري پرداخت. 
در  و  كرد  شروع  را  شعرهايش  انتشار   1333 سال  از  آتشي 
معاصر  مطرح  شاعران  شمار  در  توانست  سال  چند  فاصله ي 
در  ديگر“  ”آهنگ  عنوان  با  او  شعر  مجموعه ي  نخستين  درآيد. 
سال 1339 در تهران چاپ شد و پس از اين مجموعه، دو مجموعه 
فلق“  در  “ديدار  و   (1347 (تهران،  خاك“  ”آواز  نام هاي  با  ديگر 
شعر،  مجموعه هاي  اين  جز  يافت.  انتشار  او  از   (1348 (تهران 
داستان ”فونتامارا“ اثر ايگناتسيو سيلونه را هم به زبان فارسي 
ترجمه كرد كه در سال 1348 به وسيله سازمان كتاب هاي جيبي 

انتشار يافت. 
و  “گندم   ،(1367) سوري“  گل  “وصف  مجموعه هاي  بر  عالوه 
گيالس“ (1368)، “زيباتر از شكل قديم جهان“ (1376)، “چه تلخ 
است اين سيب“ (1378) و “حادثه در بامداد“ (1380)، ترجمه ي 
آثاري چون دالله (تورنتون وايلدر) و لنين (ماياكوفسكي) نيز در 

كارنامه ي ادبي آتشي به چشم مي خورد. 
اولي  است؛  شده  نوشته  كتاب  دو  او  آثار  درباره ي  آن كه  ضمن 
با عنوان ”منوچهر آتشي“ به قلم محمد مختاري و ديگري ”پلنگ 

دره ي ديزاشكن“ از فرخ تميمي. 
غزل كوهي 

 بر ُكنده ي تمام درختان جنگلي
 نام ترا به ناخن بركندم 
 اكنون ترا تمام درختان 

 با نام مي شناسند 
نام ترا به گرده ي گور و گوزن 

 با ناخن پلنگان بنوشتم 
 اكنون ترا تمام پلنگان كوه ها 

اكنون ترا تمام گوزنان زردموي 
 با نام مي شناسند 

ديگر نام ترا تمام درختان 
 گاه بهار زمزمه خواهند كرد 

و مرغ هاي خوشخوان 
 صبح بهار نام ترا 

 به جوجه هاي كوچك خود ياد خواهند داد 
 اي بي خيال مانده ز من دوست 

ديگر ترا زمين و زمان 
 از بركت جنون نجيب من 

 با نام مي شناسند 
اي آهوي رمنده ي صحراي خاطره 

 در واپسين غروب بهار 
 نام مرا به خاطر بسپار 

اين نشريه رايگان نيست
در هر مغازه و رستوران ايرانى و بعضًا خارجى كه مى رويد، جلوى در، روى پيشخوان، زير طبق 
ميوه ها يا توى خورجين مطبوعات كنار در، حتى گاهى در گوشه اى روى بستر خاك هفته نامه 
پرشين در دسترس است. آرام يكى از آنها را بر ميداريد و مى رويد. گاهى صفحه اولش را كند 
و كاو مى كنيد تا ببينيد كه بهاى آن چند است؛ يكى با نسخه اى از هفته نامه آهسته به سوى در 
خروجى مى رود و گوش به زنگ است ببيند مغازه دار او را براى پرداخت مبلغى متوقف مى كند 
يا نه؛ آن يكى از ته مغازه يك نسخه از هفته نامه را باال مى گيرد و بلند مى پرسد:« آقا پرشين 
رايگانه؟». بعضى وقتها هم ممكن است خود مغازه دار هفته نامه را توى كيسه خريدهايتان بگذارد 

و بگويد:«پرشين هم براتون گذاشتم، بخونيد، مجانيه.»
هموطنان  بين  همبستگى  ايجاد  براى  ماست؛  هويت  حفظ  براى  نشريه  اين  مجانى؟!...رايگان؟!...بله 
دور از خانه و خانواده است؛ براى شاد كردن دلها در اين غربت و نزديك كردن آنها به يكديگر 
مى  را  آن  كه  است  كسى  هر  به  مطعلق  نشريه  اين  شماست.  فراغت  اوقات  كردن  پر  براى  است؛ 
خواند؛ مگر كسى براى آنچه مطعلق به خودش است مبلغى مى پردازد؟! ولى باور كنيد آنهايى كه 
بى هيچ چشم داشت مالى براى خط به خط اين نشريه زحمت مى كشند، به رايگان معاش نمى كنند. 
هيچكدام از دانشجويانى كه داوطلبانه به تهيه گزارش، ويرايش، تايپ و صفحه آرايى مشغولند، 
اوقات و لحظه هاى عمرشان مجانى نيست. حتى نويسندگان اين صفحه ها كه خسته از كارهاى 
روزمره به خانه مى آيند، آن ساعتى از شبهايشان را كه  صرف قلم زدن براى نشريه مى كنند، كم 
ارزش نيست. باور نمى كنيد كه زندگى كردن پشت اين ورقهاى كاغذى كه گاهى هم خوانده نشده 
به مصارف ديگر مى رسد، چقدر دشوار است. اين دشوارى وقتى كمر شكن مى شود كه بهاى 
اينهمه رياضت و حاصل آنهمه عشق و عالقه با مردم بودن، بشود چند سكه پول خورد ته جيبتان 

كه به ازاى يك نسخه از اين رنجنامه هفتگى روى پيشخوان مغازه بيندازيد و برويد.
اگر كرسى قضاوت را به انصاف واگذاريم، بهاى واقعى با نداريها و كاستيها ساختن، همت شماست 
جديد  شماره  بپرسيد  تا  آييد  مى  تر  آنطرف  خيابان  دوتا  مغازه  تا  زمستان  سرماى  اين  در  كه 
هفته نامه آمده است يا نه. دسترنج حقيقى يك هفته اضطراب و اضطرار براى چاپ يك شماره، 
وقت ارزشمند شماست كه صرف خواندن آن مى شود. لذت سكوت و ايستادگى در مقابل حب و 
بقضهاى ريز و درشت رفيقان و رغيبان، دستان گرم و بى ادعاى شماست كه به يارى ما مى آيد 
تا بار گران هفته نامه روى زمين نماند. بى پرده بگويم، اين نشريه رايگان نيست بلكه بهايش خيلى 

بيشتر از آن است كه بتوان قيمتى روى آن گذاشت.
هيأت تحريريه
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

كاهدون و اولترا سكيوريتى
اول كار دست قشنگه رو برين تو كار اين شركتى كه سيستم 
كه  كرده،  نصب  رو  پرشيا  فروشگاه  اين  بسته  مدار  دوربين 
فكر كرده دزد ها روز روشن ميان تو مغازه، هر چى دلشون 
ميدن  ويزيتشونو  كارت  هم  آخر  دست  ميكنن،  بلند  خواست 
دست صاحب مغازه كه كارى داشت زنگ بزنه. نخير آغاجان 
... يارو شب اومده مغازه رو زده برده، دوربين اينا هم داشته 
تو تاريكى از ارواح و اجنه فيلم ميگرفته !! اون دزد بدبخت رو 
هم داشته باش كه دو نخ سيگار و چهار تا كارت تلفن بلند كرده 
!! صاحب مغازه هم فردا ميره پيش پليس كه بيا زندگيمو بردن. 
يه  ميشه كه از هستى ساقط شدم  عارض  هم  به شركت بيمه 

سيصد تا بده ببريم خرج كنيم ... چقدر خوب، همه راضى !!

بيسكويت
به نظر شما يك مهره دار در 24 ساعت چقدر بيسكويت ميتونه 
بخوره؟ ميخواين بدونين؟ بله. تشريف ببرين تو دفتر يك هفته 
نامه، كه از سردبيرش گرفته تا آبدارچيش همه عزب تشريف 
دارن استخدام بشيد، تا بفهميد. اونوقت كه يادتون رفت غذاى 
كه  بفهميد  اگر  نميكنين  هم  تعجب  اونوقت  ميگن،  چى  به  گرم 
نمايندگى  جاش  به  بشه،  جمع  نامه  هفته  دستك  و  دفتر  قراره 
تحريريه  هيئت  شكم  كه  بشه  تاسيس  وطنى  بيسكويت  فروش 
رو سير كنه، اما عجالتا تا اون موقع، رئيس گفته به جاى عيدى، 

موارد زير به كارمندان پرداخت خواهد شد:

مصرف يك سال بيسكويت كاكائويى براى يك نفر
مصرف 6 ماه بيسكويت دايجستيو كرمدار براى 3 نفر

كمك هزينه خريد بيسكويت خانواده با طعم شلغم براى 5 نفر
حواله واردات 4 تن بيسكويت مادر از ايران براى 10 نفر

دايى على !
ديگه همه عالم و آدم فهميدن على دايى سرمربى تيم ملى شده 
! اينجور كه مشخصه، برنامه جناب دايى به اين صورت تنظيم 

شده:
2010: سر مربى تيم ملى ايران
2014: سر مربى تيم ملى برزيل

2018: رئيس فدراسيون فوتبال آسيا
2026: رئيس كل فيفا

2060: رئيس جمهور ايالت متحده
2123: مالك كره زمين و اقمار تابعه

2268: دبير كل ستاد مشترك جهنم و بهشت در آن دنيا
2836: نعوذ باهللا، ذات بارى تعالى، جل جالله

ا – ن 
نميتونه  هم  مقاله  شما  دست  از  آدم   ... ها  هستين  ملتى  عجب 
 ... هستش  ن   – ا  هم  اسمش  برداره،  كاله  يارو  گفتيم  بنويسه. 
چه  نصيرى.  اكبر  مثال  نون.  الف،  يعنى  ا-ن،  اين  نه،  ان  اون 
يه  لندن  تو  كى  هر  حاال  نازكدل.  الياس  ناصرى.  احمد  ميدونم 
جايى از اسمش الف و نون داره زنگ ميزنه ميگه منو ميگى؟ 
برادر تو چرا به خودت شك دارى؟ از قرار معلوم هر كى تو 
اين خراب شده زندگى ميكنه يه جورايى كاله يه مادر مرده اى 
رو برداشته ها ! بعدش ... اومديم و فردا يكى كاله بردارى كرد 
اسمش ”كريم ياورى راد“ بود ... ميخواى زنگ بزنى هر چى از 

دهنت در اومد تو تلفن اون بگى؟

از گوشه و كنار

غرامت به خاطر كچلي  
 

ساله   26 سرباز  يك  AP؛   
ابتال  علت  به  جنوبي  كره  اهل 
طول  در  كچلي  بيماري  به 
نشان  اش  سربازي  خدمت 
دادگاهي  كرد.  دريافت  افتخار 
كيلومتري   50 در  ساوون  در 
سئول با صدور حكم به نفع اين 
افتخاري  عنوان  وي  به  سرباز 
«سرباز ملت» را بخشيد زيرا بر 
سربازي  خدمت  در  شركت  اثر 
دچار  آن  از  ناشي  استرس  و 

بيماري ريزش مو شد و به تدريج همه موهايش را از دست داد. 
نشان فوق در كره جنوبي به اين معنا است كه دارنده آن حقوقي 
نيز  اجتماعي  امتيازات  يكسري  از  و  داشت  خواهد  العمر  مادام 
در  و  شد  خدمت  وارد  سال 2002  در  وي  بود.  خواهد  برخوردار 
اتمام  با  همزمان  كرد.  ريختن  به  شروع  وي  موهاي   2004 سال 
خدمت سربازي در سال 2005 موهاي او كامًال ريخت و او در اقامه 
دعوي عليه دولت و ارتش از آنها تقاضاي غرامت كرد. با مقاومت 
و مخالفت ارتش و دولت، اين سرباز كه نامش اعالم نشده كار را 
به دادگاه كشاند و دادگاه با اين استدالل كه بيماري اين سرباز در 
در  حضور  از  ناشي  استرس  آن  دليل  و  شده  آغاز  خدمت  دوران 
ارتش بوده است او را برنده پرونده اعالم كرد. در كره جنوبي هر 

مرد جوان بايد دست كم دو سال خدمت سربازي بگذراند.  

پشيماني پرخرج  
 

 :AP براساس قانون پيشنهادي جديدي در مكزيك اگر يكي از دو 
طرف ازدواج، پيش از مراسم منصرف شود، بايد غرامت بپردازد. 

در صورت تاييد و تصويب 
اين قانون، زوج در دوران 
را  يي  توافقنامه  نامزدي 
به  كه  كرد  خواهند  امضا 
صورت  در  آن  موجب 
يكي  دادن  عقيده  تغيير 
را  وي  قانون  زوجين  از 
غرامت  پرداخت  به  وادار 
اين  در  كرد.  خواهد 
و  ها  هزينه  مبلغ  قرارداد 

قيمت و غرامت اين تغيير عقيده در هر مرحله يي پيش از ازدواج 
تعيين و مشخص خواهد شد. ژوزه زيدا كه پيش از روي آوردن به 
سياست و نمايندگي وكيل دعاوي خانوادگي بوده است، مي گويد؛ 
«آنچه ما مي خواهيم اين است كه آن طرفي از دعوا كه به لحاظ 
عاطفي ضربه ديده، عالوه بر آن ناچار به پرداخت هزينه اقتصادي 
ها،  لباس  كليسا،  سالن،  رزرو  هزينه  كه  كسي  حال  هر  در  نشود. 
غذاها و گل هاي جشن را مي دهد، حق اين را دارد كه در صورت 
برهم خوردن ازدواج غرامت دريافت كند.» وي ابراز اميدواري مي 
كند كه به اين ترتيب با تصويب اين قانون زوج ها بيشتر فكر كنند 
و حساب شده تر تصميم بگيرند. بسياري از زوج هاي مكزيكي با 
اين طرح موافقند اما برخي آن را قانوني به شمار مي آورند كه در 

آن اصل بر هوشمند و بالغ بودن طرفين نهاده نشده.  

 
كفش مخصوص براي سگ هاي پليس  

بيان  پليس  سخنگوي   
بعد  به  اين  از  داشت 
اداره  هاي  سگ  پاهاي 
كه  هنگامي  پليس 
مشغول انجام ماموريت 
نخواهد  كثيف  هستند، 
پليس  اداره  زيرا  شد 
هاي  كفش  به  زودي  به 
مخصوص  پالستيكي 
خواهد  مجهز  ها  سگ 

شد. اندر هارتويچ سخنگوي پليس گفت؛ «تمام 20 سگ اداره ما كه 
سگ هاي گله آلماني و بلژيكي هستند هم اكنون در حال آموزش 
آنها  كه  نيستم  مطمئن  زياد  هستند.  ها  كفش  اين  از  استفاده  براي 

عالقه چنداني به استفاده از اين كفش ها داشته باشند اما مطمئنم 
كه به زودي به آنها عادت خواهند كرد.»از آنجا كه پاهاي اين سگ 
ها در هنگام انجام وظيفه آسيب هاي جدي مي بيند استفاده از اين 
كفش ها براي سگ ها يك ضرورت محسوب مي شود و تعبيه اين 
كفش ها براي زيبا شدن اين سگ ها نيست. در شهرهاي سنتي و 
قديمي كه تعداد افراد الكلي در آنها زياد است سگ هاي پليس اكثراً 
مجبورند كه روي شيشه هاي شكسته نوشيدني ها بدوند و اين امر 
پاهاي آنها را زخمي مي كند.هارتويچ گفت؛ «اكثر خرده شيشه ها 
اين  بدن  از  آن  آوردن  در  و  رود  مي  فرو  ها  سگ  اين  گوشت  در 
حيوانات درد زيادي ايجاد مي كند. بسياري از خرده شيشه ها در 
بين سنگ ريزه هاي آسفالت خيابان گير مي كند و امكان پاكسازي 
آن از كف خيابان وجود ندارد.» اين سگ ها از اين كفش ها تنها 
كرد.  خواهند  استفاده  هستند  ماموريت  انجام  مشغول  كه  هنگامي 
آبي  و  بوده  متوسط  و  بزرگ  كوچك،  اندازه  سه  در  ها  كفش  اين 

رنگ هستند كه با لباس هاي فرم پليس همخواني دارد.  

17 هزار دالر بابت يك طره موي 
جرج واشنگتن  

 
كامًال  واشنگتن  جرج  به  مو  طره  اين  داشتن  تعلق  چند  هر   AFP:  
تصديق نشده اما صاحب آن توانست آن را به قيمت 17 هزار دالر 
امريكا به فروش برساند. اين طره مو در مالكيت كريستا آلن يكي 
از شهروندان اهل كلرادو بود كه از پدرش، يك وكيل دعاوي، به او 
رسيده بود. اين طره مو كه در يك جعبه شيشه يي نگهداري مي 
پس از جدا شدن از سر نخستين رئيس جمهور اياالت  شد، ظاهراً 
متحده طي چند نسل در اين خانواده باقي مانده بود. انجمن تاريخي 
را  او  ادعاي  صحت  آلن  شواهد  مالحظه  از  پس  كانتي  مونتگمري 
تاييد كرد. مدير حراجي تيمپون اند ريلي پيش از حراج بر اين باور 
بود كه بابت اين طره مو تا 75 هزار دالر پرداخت خواهد شد اما 
دالر  هزار  قيمت 17  به  مو  طره  حاوي  يي  شيشه  جعبه  نهايت  در 
به مشتري ناشناسي فروخته شد. اين طره مو ظاهراً طي نبش قبر 

جرج واشنگتن در سال 1837 از بدن او جدا شده بود.  

كشف ميدان 5500 ساله پرو  
 

ميدان تشريفاتي 5500 ساله پرو در اين كشور كشف شد. باستان 
شناساني كه مسووليت خارج كردن اين ميدان را از دل اعماق خاك 
بر عهده داشتند به كمك روش هيدروكربن موفق شدند قدمت آن 
را تعيين كنند. اين ميدان يكي از قديمي ترين بناهاي يافت شده در 
امريكا است.گروهي از باستان شناسان اهل پرو و آلمان در خارج 
كردن اين ميدان كه در زير بناي تاريخي ديگر در مازما در 229 
مايلي شمال ليما دفن شده بود با يكديگر همكاري كردند. در مركز 
اين ميدان مجسمه يك جنگجو كه چاقويي در دست داشت كشف 
كه  پرو  فرهنگ  ملي  موسسه  دانشمندان  از  يكي  پرس  شد.سزار 
كشف  «اين  گفت؛  داشت،  عهده  بر  را  پروژه  اين  انجام  بر  نظارت 
بي نهايت مهم بود و انجمن دانشمندان و باستان شناسان از يافتن 
آن بي نهايت خوشحال شدند.» باستان شناسان بر اين باورند كه 
اين بنا نشان مي دهد اهالي پرو كهن ترين تمدن جهان را كه به 5 
هزار سال قبل بازمي گردد در نيمكره غربي دنيا داشته اند.كارال 
شهر باستاني پرو كه با سچين باجو تنها چند ساعت فاصله دارد 
درست مانند مصر، چين، هند و بين النهرين جزء قديمي ترين نقاط 
است. گرفته  شكل  آن  در  بشري  هاي  تمدن  اولين  كه  است  جهان 

دانشمندان آلماني قدمت اين ميدان را 5500 سال تعيين كرده اند. 
البته تحقيقات اوليه در اين ميدان خبر از تمدني 3600 ساله مي داد. 
به احتمال زياد اشياي يافت شده از اين ميدان كه در تحقيقات اخير 
به دست آمده متعلق به 5500 سال پيش هستند. يك باستان شناس 
باستاني  ميدان  اين  وسط  در  يي  حفره  كندن  مشغول  كه  آلماني 
بود، گفت؛ «ما اشياي ديگري را به تازگي كشف كرده ايم كه عمر 
آزمايش  هنوز  ما  البته  باشد.  بيشتر  هم  سال   5500 از  بايد  آنها 
هيدروكربن را روي آن انجام نداده ايم بنابراين نمي توانيم در اين 
مورد نظر قطعي ارائه دهيم.» روي اين ميدان هر 100 تا 300 سال 
تمدني  كردن  خارج  بنابراين  است،  شده  ساخته  جديدتري  بناهاي 
قديمي تر از زير آن كار چندان راحتي نيست. در پرو نقاط باستاني 
بسياري وجود دارد كه نشان از وجود تمدني قدرتمند در آن مي 
دهد. اوج قدرت امپراتوري پرو مربوط به قرن 16 ميالدي است كه 
با ورود اسپانيايي ها به اين كشور از بين رفت.پرو به علت وجود 
تمدني كهن و آثار باستاني فراوان از دست قاچاقچيان و سارقان 
اشياي عتيقه در امان نيست. افرادي كه در آرزوي دستيابي به گنج 
زدن  با  و  زنند  مي  دستبرد  باستاني  هاي  سايت  به  مرتب  هستند 
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ناخنك
دراز  كاناپه  روي  منزل  در  روزنامه،  زدن هاي  پشتك وارو  و  دردسرها  از  فارغ  پنجشنبه  روز 
كشيده و لنگ هاي نه چندان درازم را روي هم انداخته و به بدبختي هاي خارج از ساحت ناخنك 
فيلم هاي  مثل  گرفتاري ها،  تمام  تنهايي  هنگام  مي دانيد،  و  مي دانم  كه  همان طور  مي كردم.  فكر 
تكراري و اعصاب خردكن سينما و تلويزيون، روي پرده ذهن آدم (البته اگر محسوب شوم!) به 
ترتيب قد رژه مي روند، آن قدر كه حال آدم گرفته مي شود! شما كه غريبه نيستيد، حال من هميشه 

گرفته است. اگر هم گرفته نباشد كساني پيدا مي شوند كه آن را بگيرند.
بگذريم، در همين حال و هواي نابه هنجار بودم كه حضور شخص شخيصي را در كنار خودم 
احساس كردم. اول فكر كردم اين هم يكي از كاراكترهاي پرده ذهنم است كه فرصت را غنيمت 
سنگين  خيلي  حضورش  نه،  ديدم  است!  داده  رهايي  ايراني  فيلم هاي   بند  از  را  خود  و  شمرده 
است. يك جيغ دختركش نيمه بنفش كشيدم و مثل فنر از جايم پريدم. آن قدر كه مثل هميشه سرم 

به طاق كوبيده شد!
پس از سقوط، چهارزانو روي كاناپه نشستم، رنگ به رخ نداشتم، مانند بعضي ها كه رحم به دل 
ندارند! ديدم شخصي هم هيكل و هم هيبت و مهيب مثل خود من روبرويم نشسته است. از ترس 

تمام جاي بدنم خيس شده بود، اال زبانم كه مثل ناخن خسيس خشك خشك بود!
اين شخص شخيص هم هيبت،آرام سالم كرد، من كه از ترس روم به ديوار، بفهمي نفهمي خود را 
باخته و خراب كرده بودم، خود به خود بدون اينكه بخواهم كله گنده و بي خاصيتم را به عالمت 
جواب پايين آوردم. همزاد من كه حال مرا دگرگون ديد، براي اينكه مرا از نگراني درآورد، گفت: 
نترس، من عزرائيلم، فرشته نجات تو و بقيه! با شنيدن اين كلمات شيرين روحيه بخش از زبان او، 
بند دل و شلوارم هر دو با هم پاره شدند! يك آن تمام وجودم مثل يخ سرد شد، درست مثل دل 
سنگدالن. طرف مي خواست دوباره دلداري ام دهد كه با بلند كردن دست به او حالي كردم كه الزم 
ندارم، همان كلمات روحيه بخش اول بس است! خود به خود اشك هايم مثل لوله هاي تركيده وسط 
شهر فوران زد. هر چه كلمات رحم برانگيز بلد بودم،  پشت سر هم بلغور كردم. طرف خونسرد 
نشسته بود و لبخند مي زد. به او گفتم شجاع تر و خوشگل تر از من پيدا نكردي؟ گفت: تنها اميدم 
تويي، مرا نا اميد نكن. گفتم: من هنوز كارهاي نكرده زيادي دارم،  تازه هنوز وصيت نكرده و 

وارث ناخنك را معرفي نكرده ام! گفت: من با اين چيزها كاري ندارم، من تو را مي خواهم!
دو دستي محكم روي سرم  كوبيدم، البته زياد محكم نه، چون اگر محكم تر كوبيده بودم، قبل 
اين قدر  نمي كردم  فكر  گفت:  بودم.  گرفته  را  جانم  خودم،  دستان  با  خودم  عزرائيل،  حضرت  از 
تو  از  مي گويند،  همه  را  جمله  اين  گفت:  ندارم.  آمادگي  فقط  نيستم،  ترسو  گفتم:  باشي؟  ترسو 
انتظار نداشتم! گفتم: مگر من جزو آدم حساب نمي شوم؟ خيلي صريح و راحت گفت: نه! گفتم: 
خدا از زبانت بشنود، حاال كه من آدم نيستم، برو به سراغ يه آدم درست و حسابي! بگذار من هم 
فعًال تا فرصت دارم به ناخنك زني ادامه دهم. گفت:  من هم براي همين آمده ام، نيامده ام كه جان 
گفتم:  نيست.  اعوانم  و  من  مرام  در  خالي بندي  گفت:  مي بندي!  خالي  گفتم:  بگيرم!  را  بي ارزشت 

داري من و سركار مي گذاري!
گفت: اگر مي خواستم روح سرگردانت را راحت كنم، همان لحظه اول،  قبل از اينكه خودت را خيس 

كني، اين كار را مي كردم!
وقتي كه اين جمله آخري را گفت، گل از گلم شكفت. بلند شدم و برايش يك نوشابه خانواده بدون 
قند باز كردم! گفت: بي خودي براي من نوشابه باز نكن! چون اهل اين بازي ها نيستم. خواستم 
چند تا بادمجان دور قاب براي او بچينم. گفت اگر يك بار ديگر از اين بازي ها دربياوري، مثل 
پشه لهت مي كنم! اين بازي ها اينجا خريدار ندارد، در عالم ما اين جور كارها اصًال جايي ندارد. اين 
دفعه را از تو نديد مي گيرم! اما دفعه بعد اين توهين تو را نديد نمي گيرم! يك لحظه جو مرا گرفت، 
بلند شدم و رويش را بوسيدم! سردي تمام وجود بي وجودم را گرفت. نگاه عاقل اندر سفيهي به 
من انداخت و گفت: دوره آخر زمان شده، پيش از اين ما بوديم كه روي همه را مي بوسيديم، حاال 

اين بشر ضعيف بچه پر رو صورت ما را مي بوسد، با چه جرأتي؟!
گفتم: من و ببخش، يك آن جو مرا گرفت! عمدي نبود،  از دستم در رفت! گفت پيش از آنكه بيشتر 

از اين گندكاري كني، بگذار حرفم را بزنم و بروم واال ممكن است كار دستت بدهم!
بيشتر  روز  هر  رنج  اين  و  مي برم  رنج  موضوعي  از  گفت:  مدت هاست  نازنينم!  اي  بگو  گفتم 

مي شود، طوري كه به كارم هم لطمه زده است
گفتم: من سنگ صبور همه هستم، تو هم حرف دلت را بزن، گوش مي كنم.

گفت: گوش كردن فايده ندارد، بايد عمل كني. نبايد مثل بقيه فقط شعار دهي! گفتم: به روي چشم، 
كساني  از  بعضي  كردارهاي  و  رفتارها  برخي  واسطه  به  است  چندي  گفت:   بفرماييد!  امر  شما 
كه خود را با وصله پينه به بدنه هنر چسبانده اند، از كار و كاسبي افتاده ام! گفتم: خدا نگذرد از 
كساني كه تو را از كاسبي انداخته اند! بگو قضيه چيست تا خودم حلش كنم، هرچه باشد با هم 
دوستيم،  البته نه مثل باقي دوستانم! گفت: از تو مي خواهم به اين جماعت كه تعدادشان هم اندك 
است يك ناخنك از طرف من و خودت بزني! گفتم: به روي چشم هاي باباغوري ام. دروازه دلش 
را باز كرد و همه چيز را بيرون ريخت. بنده خدا خيلي دل پري از اين جماعت داشت؛ اين بنده 
رويم  اصًال  است  مدتي  كن  باور  گفت:  خودش  دل هاي  درد  ادامه  در  خدا  پاك  چشم  و  مخلص 
نمي شود براي گرفتن يك قبض روح ناقابل، به سراغ اين گروه از خاليق بروم! گفتم: چرا؟ گفت:  
برخي از اين جماعت به گونه اي مي پوشند و رفتار مي كنند كه من مي ترسم براي قبض روح كردن 
به سراغ آنان بروم. گفتم: از اعوانت كمك بگير! گفت: ترس آنان از من بيشتر است! گفتم از چه 
مي ترسي؟ آه بلندي كشيد و گفت: آن قدر پشت اين جماعت حرف و حديث است كه من از ترس 
آبرو مي ترسم به سراغ آنان بروم، چون ممكن است پشت سر من هم حرف دربياورند! گفتم: تو 
هم مثل بقيه بي خيال شو، دل و بزن به دريا و جانش را بگير! گفت: خوبيت ندارد! گفتم: از من چه 
كاري برمي آيد؟ گفت: از طرف من و خودت يك ناخنك به آنان بزن تا دست از اين گونه رفتارهاي 
نه  باشد،  حديث  و  حرف  آنان  سر  پشت  نه  تا  بردارند  دست  نيست  هنر  عالم  مناسب  كه  خود 
جماعت از اين رفتار زجر بكشند و نه من براي اداي تكليف كه قبض روح كردن آنان است، مشكل 
داشته باشم! اين را كه گفت، بغض گلويش را گرفت. براي اينكه اشك هايش را نبينم، زود غيب 
شد.  من به عنوان پيام رسان حضرت عزرائيل از تمام آناني كه اين گونه رفتار مي كنند، مي خواهم 
دست از اين رفتار بردارند. ستاره هاي دنباله دار هم از عرض و طول گيس هايشان كمي بكاهند 
تا از اين به بعد عزرائيل بتواند به راحتي به منازل آنان رفت و آمد كرده و جان ستاني كند! اگر 

بچه خوبي باشيد، الگانس نقره اي در راه است!!

نقب، اشياي گران قيمتي را از زير زمين خارج مي كنند. 

توليد فراري تقلبي در سيسيل  
 

:AP مردم ايتاليا اغلب سعي مي كنند براي شيك به نظر رسيدن كيسه هاي پالستيكي با مارك ساعت هاي رولكس 
و گوچي به دست بگيرند اما به تازگي راه بهتري هم ابداع كرده اند؛ سوار شدن بر فراري هاي تقلبي. پليس سيسيل 

و  فراري  بدنه  با  هايي  اتومبيل  كردن  سرهم  جرم  به  را  نفر   15
قطعه هاي داخلي دست چندم از اتومبيل هاي ديگر و فروش آن 
با قيمتي معادل كسري از قيمت فراري واقعي دستگير كرد. پليس 
اين افراد را متخصصاني واقعي ناميد كه به خوبي بدنه فراري را 
تقليد كرده اند. قيمت اين اتومبيل 20 هزار يورو است كه تقريبًا 
به  متعلق  فراري  مدل  يك  افراد  اين  است.  فراري  قيمت  دهم  يك 
نمي  توليد  ديگر  اكنون  كه  كردند  مي  بازسازي  را  اواخر 1980 
شود. پليس تاكنون 21 نمونه از اين اتومبيل ها را توقيف كرده 
يك  خريداري  حال  در  كه  دانستند  مي  آنها  خريداران  كه  است 

اتومبيل تقلبي هستند.  

افتتاح ديزني لند پيرمردها 
 

توكيو  در  لند  ديزني  پادشاهي  دوران  درخشان  خورشيد  باالخره  طاليي  موفقيت  سال   25 از  پس  آسوشيتدپرس؛ 
در حال غروب كردن است. شهر بازي اين كشور بايد كم كم با واقعيت زندگي مدرن ژاپني ها روبه رو شود زيرا 

كشور  اين  در  چنداني  كودكان  ديگر 
باقي نمانده اند تا از موجودات تخيلي 
اين سرزمين افسانه يي لذت ببرند. بر 
توسط  شده  منتشر  گزارش  اساس 
كه  كودكاني  تعداد  بهداشت  وزارت 
لند  ديزني  از   1983 سال  به  نسبت 
توكيو بازديد كرده اند در سال گذشته 

به شدت كاهش يافته است.
بحران  با  اكنون  هم  ژاپن  لند  ديزني 
اين  در  ولد  و  زاد  كاهش  از  ناشي 
طرفي  از  است.  شده  رو  روبه  كشور 
كه  بازنشسته  افراد  كشور  اين  در 
هاي  فعاليت  به  را  خود  زندگي  تمام 
براي  كافي  پول  اند  گذرانده  اقتصادي 
خوش گذراني دارند و اين افراد هم كه 
به دوران كهنسالي خود پا گذاشته اند 
تمايل چنداني براي بازديد از حيوانات 

عروسكي اين شهر بازي ندارند.
اينكه  براي  ژاپن  لند  ديزني  مسووالن 

بتوانند مشتري هاي خود را افزايش دهند بليت هاي نصف قيمتي براي افراد باالي شصت سال تهيه كرده اند. آنها حتي 
براي اين افراد سالمند بخش هاي مخصوصي در شهربازي خود ترتيب داده اند. اين راه حل در حقيقت عكس العمل 
خوبي به بحران فعلي ژاپن است. در حقيقت مسووالن ديزني لند توكيو بهتر از ديگر مسووالن ديزني لند جهان توانسته 

اند با مشكل كاهش مشتري خود كنار بيايند.
تمام  از  را  بازديدكننده  ميليون   25 دارد  قصد  خود  25سالگي  تولد  جشن  علت  به  جاري  سال  در  توكيو  لند  ديزني 
شهرهاي ژاپن به سمت خود جذب كند. مسووالن اين پارك براي اينكه بتوانند به اين برنامه جامه عمل بپوشانند اقدام 
به ساخت هتل هاي جديدي در محوطه اين پارك كرده اند. يكي از اين هتل ها شبيه به يك كشتي افسانه يي است كه 

افراد اقامت كننده در آن را به يك سفر دريايي مجازي مي برد.
ديزني لند توكيو كه زماني تنها براي كودكان طراحي شده بود و تخيل آنها را به پرواز درمي آورد اكنون مي تواند 
پذيراي همه مردم در هر سني باشد و به نياز آنها پاسخ دهد. در اين پارك حتي صندلي هايي نصب شده است كه افراد 

سالمند را ماساژ داده و دردهاي مفصلي آنها را كاهش مي دهد.
سال هاي 1947 و 1948 ژاپن با انفجار جمعيت روبه رو شد. هم اكنون اكثر كودكاني كه در اين زمان به دنيا آمده اند 
پا به دوران كهنسالي خود گذاشته اند. اين امر اقتصاد ژاپن را با مشكل جدي روبه رو كرده است البته ثروت حاصل 

از رشد اقتصادي اين كشور مي تواند تا حدي هزينه هاي نگهداري از سالمندان را تامين كند. 

مجازات به خاطر پوشيدن لباس هيتلر 
:AP يك فوتباليست حرفه يي استراليايي كه در يكي از مهماني هاي باشگاهش با لباس آدولف هيتلر ظاهر شده بود، 
تنبيه خواهد شد. آندره كامپرخت 33 ساله متولد آلمان است و در مهماني پس از مسابقات فينال در باشگاهش با لباس 

ارتشي خاكي رنگ و سبيلي مشابه هيتلر ظاهر شد.
اين موضوع اعتراض گروه هاي يهودي را به شدت برانگيخت؛ «هيتلر چنان شخصيت جنايتكار و منفوري است كه 
يادآوري آن عواطف بسياري را جريحه دار مي كند.» فدراسيون فوتبال استراليا اعالم كرد موضوع را پيگيري خواهد 
كرد تا نيت واقعي كامپرخت را بيابد. كامپرخت آلماني در سال 2002 به عضويت تيم پرت گلوري استراليا درآمد. 
باشگاه اعالم كرد بازيكنانش به علت باخت در فينال در وضعيت روحي مساعدي به سر نمي بردند، هرچند اين موضوع 

عمل كامپرخت را توجيه نمي كند. 
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زنان دنيا در 
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ايران در حسرت 
 

نرگس كريمي

يكي از پيشرفت هاي اساسي در نيمه دوم قرن بيستم مشاركت زنان در نظام هاي سياسي است. براي 
اولين بار در اين سال ها شاهد نخست وزيري و رياست جمهوري زنان در جهان بوديم. تا پايان سال 
1997 نسبت زنان عضو در دولت هاي 10 كشور عضو اتحاديه اروپا از 8/5 درصد در سال 1945 به 
بيش از 25 درصد افزايش يافت. تعداد زنان در سطح حكومت هاي ملي از رقم بسيار ناچيز، در همين 
فاصله تا 28 درصد افزايش يافت. مشاركت زنان در عرصه تصميم گيري هاي سياسي به سرعت رو 

به افزايش است.
اما در ايران اين پرسش مطرح 
براي  زنان  آيا  كه  شود  مي 
تاثيرگذار  نهادهاي  به  ورود 
و تصميم گير در همه سطوح 
قدرت سياسي مجوز قانوني و 
شرعي در اختيار دارند؟ آيا در 
مجوز  اين  وجود  كه  مواردي 
مسلم به نظر مي رسد فرصت 
الزم براي ورود به نهادها به 
درست  شود؟  مي  داده  آنها 
مناصب  احراز  براي  كه  است 
مجلس  نهادهاي  در  انتخابي 
شوراهاي  و  اسالمي  شوراي 
مجمع  براي  همچنين  و  محلي 
و  نظام  مصلحت  تشخيص 
وزارت شرط مرد بودن تعيين 
نشده است اما قانون اساسي 
در ساير موارد براي ورود به 
قدرت،  نهادهاي  باالي  سطوح 
ضرورت مرد بودن را به طور 
طرح  تلويحي  يا  تصريحي 

كرده است.
سطوح  در  زنان  امروزه 
مديريتي به ويژه هيات وزيران 
اجرايي  هاي  دستگاه  ديگر  و 
دارند.  اندكي  بسيار  حضور 
نيمي  حداقل  اينكه  با  زنان 
تشكيل  را  دهندگان  راي  از 
در  حضورشان  اما  دهند  مي 
ميان نامزدهاي احراز مناصب 
فوق  همچنان  دولتي  باالي 

العاده اندك است. اين در حالي است كه حضور نداشتن زنان در مراكز تصميم گيري هاي سياسي 
باعث مي شود زنان در مقام شهروند از حقوق و نيز مسووليت هاي مهم محروم باشند، ديدگاه هاي 
آنان از خط مشي ها و سياستگذاري ها و قوانين كنار گذاشته شود، از داشتن سهمي از بودجه هاي 
ملي و تخصيص منابع بي نصيب بمانند و جامعه از مهارت ها، دانش و ديدگاه هاي آنان بي بهره 

باشد.
واقعيت اين است كه زنان اگرچه در بسياري از انقالب هاي سياسي سراسر جهان سهم بسزايي داشته 
اند، اما در حكومت هاي جديدي كه در اثر مبارزات آنان به وجود آمده است به ندرت به مقامي سياسي 
در سطح باال منصوب شده اند. زنان حتي زماني هم كه به مقامات عالي منصوب مي شوند، عمدتًا براي 

مشاغل مرتبط با زنان از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و رفاه عمومي در نظر گرفته مي شوند.
بعضي صاحب نظران معتقدند حاكميت با وضع روح و جسم زنان سازگار نيست.

در ارتباط با ناسازگاري حكومت با جسم زنان بايد گفت در حكومت هاي فعلي و معمولي و خارج 
از حاكميت اسالم رئيس حكومت جز نظارت و تصميم گيري وظيفه ديگري ندارد و اين مساله هيچ 

منافاتي با جسم زنان و توانايي جسماني آنها نخواهد داشت.

اگر باروري زنان بخواهد به عنوان مانع جسمي تلقي شود نيز قابل قبول نيست زيرا هم كنترل پذير 
است و هم با گذاشتن شرط سني يا شروط ديگر قابل حل است و اگر چنين امري پيش آيد، غيبت 
زنان همانند مرخصي استعالجي است كه در اثر بيماري براي هر صاحب منصبي احتمال وقوع دارد. 
بنابراين رئيس يك حكومت ، جز آشنايي با فنون و علوم خاصي و فرمول هاي سياسي ويژه، شرايط 
جسمي خاصي كه با اندام و اجسام زنان منافات داشته باشد الزم ندارد اما منافات داشتن حاكميت 
با روح زنان نيز امري منطقي به نظر نمي رسد زيرا با دقت در آياتي كه امانتداري انسان، تقوا، ايمان 
و ديگر صفات پسنديده عقالني و غيرعقالني را مطرح مي كند و نيز دقت و توجه در آياتي كه خلقت 
بشريت و نحوه تفكيك زن و مرد و اشتراكات آنان را بيان مي كند به خوبي روشن مي شود كه در 

مسائل معنوي، قواي تعقلي، درايت و فهم يا ايمان و تقوا ميان زنان و مردان فرقي نيست.
مرحوم آيت اهللا حاج ميرزا محمدحسن شيرازي معتقد است؛ «رياست مرجعيت نيازمند يك صد جزء 

است كه يك جزء آن علم و جزء ديگرش عدالت و 98 جزء ديگر آن مديريت است.
ايشان معتقد است مديريت از همان مراحل ابتدايي تا مراحل رشد آن، اكتسابي است اما اكتساب اين 
صفت احتياج به جديت، كوشش فراوان، يادگيري و ممارست دارد وگرنه در همان مراحل ابتدايي رشد 
آن متوقف خواهد شد.(نقش مديريت در پيشرفت ملت ها، ص 19) پس مديريت امري ذاتي نيست كه 
مختص گروه خاصي باشد يا گروهي بر آن ذات سرشته شده و گروهي از آن مبرا باشند. بنابراين 
مديريت زنان هميشه با موانعي در همه جوامع مواجه بوده است. نتايج تحقيقات اعضاي شوراهاي 
پيدمونت در ايتاليا نشان مي دهد كه براي زنان كسب مقام در اين زمينه سخت تر از مردان است. 
از  نشدن  تشويق  سياسي،  فعاليت  و  كار  با  خانوادگي  وظايف  تداخل 
و  نياز  مورد  مالي  منابع  فقدان  زنان،  ساير  و  سياسي  احزاب  سوي 
محدوديت شبكه ارتباطي از موانع اصلي ايجاد محدوديت براي زنان 
در اين زمينه است. اطالعات و ارقام به دست آمده از انتخابات محلي 
انگلستان نيز اين يافته ها را تاييد مي كند. تحقيقي كه توسط هيلمن و 
همكاران او در سال 1989 انجام گرفته، نشان مي دهد نوع نگرش به 

مديران زن با نگرش به مديران مرد متفاوت است. 
در اين تحقيق به اين نكته توجه شده است كه زنان نسبت به مردان 
و  تجزيه  توان  و  عاطفي  ثبات  داراي  و  دارند  كمتري  نفس  به  اعتماد 
فرهنگي،  اكبر  علي  فرهنگ،  و  (زن  هستند.  كمتري  رهبري  و  تحليل 
1383 ، 484) اين گونه نگرش هاي كليشه يي نسبت به مديريت و كار 

زنان در جوامع و در ميان مردم كشورهاي مختلف
كم و بيش وجود دارد و موجب مي شود همواره نگرشي نامطلوب نسبت به كار زنان در بيرون از 

خانه و نيز تصدي مشاغل مديريتي توسط آنها به وجود آيد.
در بيشتر كشورهاي كمتر توسعه يافته، زنان خود را دست كم گرفته و به نيروي كار مردان بهاي 
نظر  از  نيز  موفق  زنان  حتي  شود  مي  موجب  نگرش  اين   (487 ص  منبع،  دهند.(همان  مي  بيشتري 
همجنسان خود چندان موفق به نظر نيايند و موفقيت و الگوهاي آن را نزد جنس مخالف يعني مردان 
جست وجو كنند. پژوهشي كه در ايران انجام شده نشان مي دهد جامعه زنان ايراني بر اين باور بوده 
اند كه جامعه ايراني بيشتر با نيروي مردان اداره مي شود تا زنان. (همان منبع، ص 487) قطعًا تغيير 
اين نگرش برنامه ريزي دقيق فرهنگي را مي طلبد تا زنان به تدريج دريابند كه آنان نيز در ساختن 
جامعه خود نقش اساسي دارند و مي توانند در كنار مردان ايفاگر نقش هاي ارزنده يي باشند. در اين 
برنامه ريزي ها ساز و كارهاي تربيتي در خانواده، مثبت انديشي، رسانه هاي جمعي و... هر كدام 
نقش موثري خواهند داشت تا اين نگرش را در زنان، جامعه و آحاد جامعه تغيير دهند. همچنين بيشتر 
زنان براي افزايش اطالعات خود در زمينه حقوق فردي، خانوادگي و حرفه يي تالش نمي كنند و جذب 
تشكل هاي كارگري، صنفي و شورايي هم نمي شوند چون از همان حقوق اندك و مصوب خود آگاهي 
ندارند و از آن نمي توانند استفاده كنند. اين امر باعث مي شود زنان بيشتر اسير نگرش هاي قالبي ذكر 
شده باشند و كمتر به كار و كوشش براي دستيابي به مشاغل عالي و پست هاي مديريتي بپردازند. 
در اين شرايط زنان از نظر توانايي هاي بالقوه خود دچار ترديد شده و با روحيه يي ضعيف تر در 
تقويت  شرايط  شده،  علت  بر  مزيد  هم  حاكم  اجتماعي  كارهاي  و  ساز  شوند.  مي  ظاهر  مردان  برابر 
كننده رواني و فرهنگي را بر زنان وارد كرده و آنان را به نوعي گوشه نشيني و خودكم بيني سوق مي 
دهد. (همان منبع، ص 488). در بيشتر جوامع در حال توسعه به ويژه در ايران زنان الگوهاي جذاب 
و شناخته شده موجهي از زنان مدير در اختيار ندارند تا انگيزه به وجود آوردن نياز در آنان براي 
جامعه  اما  ص 488)  منبع  باشد. (همان  سازماني  هاي  قدرت  به  دستيابي  و  باالتر  مدارج  به  رسيدن 
ايران از جوامع جهاني مستثني نيست. پايگاه زنان در جامعه ايران در چند دهه اخير دگرگون شده 
و امروزه حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مشاهده مي شود كه 
تحوالتي تاثيرگذار به همراه داشته است. اما سهم زنان در عرصه هاي قدرت و تصميم گيري بسيار 
نازل است. اكتفا به 13 كرسي از 290 كرسي مجلس، عضويت ناچيز در شوراهاي شهر و روستا، 
تصدي 7/2 درصد از مديريت عالي كشور، نبود يك وزير زن در كابينه و نداشتن جايگاهي در وزارت، 
برخوردار نبودن از جايگاه و نقش در عرصه ديپلماسي كشور و نداشتن يك سفير زن و حتي يك 
رايزن فرهنگي، نداشتن سهم در عرصه هاي عالي تصميم گيري هاي اقتصادي، حضور نداشتن زنان 
در تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و پست هاي عالي قوه قضائيه، هيات رئيسه مجلس و 
معاونت هاي مهم و كليدي قوه مجريه در حالي مشاهده مي شود كه منع قانوني در اين زمينه ها وجود 
ندارد. اين در حالي است كه در سال هاي اخير شاهد تحولي چشمگير در زمينه مشاركت زنان در 
زندگي عمومي و عرصه سياست در كشورهاي اسالمي و همسايه بوده ايم مانند وزيران زن در كابينه 
بيشتر كشورهاي اسالمي (تونس، بحرين، امارات، افغانستان، دولت موقت عراق و...)، وجود سفراي 
زن (در كشورهايي مانند مصر، تونس، افغانستان و...) و استفاده از زنان به عنوان نماينده دائم كشور 

در سازمان ملل (مانند كويت به رغم آنكه زنان آن كشور از حق راي برخوردار نيستند).
منابع؛---------------------------
- زنان سياستگر در نيمه دوم قرن بيستم

- زنان و قدرت هاي سياسي
- زن و فرهنگ 

- نگرش قرآن بر حضور زن در تاريخ انبيا 
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گزارشى از بسكتباليستهاى ايرانى لندن

هنوز دود از 
كنده بلند مى 

شود!
گزارش از احسان صادقيان

و  گرم  جمع  يك  كنزينگتن  گيران  كشتى  تمرين  سالن  كنار 
متن  كه  دارند  اى  برنامه  شب  پنجشنبه  هر  هم  ايرانى  دوستانه 

خام گفتگوها خود بهترين روايتگر است:
آقا ناصر، چه مدته اينجا هستيد و چه كارها مى كنيد؟   -
حدود بيست ساله كه هر پنجشنبه شب ميايم اينجا و بسكتبال 
بازى مى كنيم. االن هم ديگه بچه هامون بزرگ شدن، اون ها رو 

هم با خودمون مياريم.
خوب،  شده؟  انجام  تغيراتى  چه  سال  بيست  اين  توى   -
يه  پنجشنبه  هر  كنيم  مى  سعى  و  شده  بيشتر  تعداد  ديگه  االن 

عضو جديد بياريم.
يه  اينجا  ايه؟  حرفه  چقدر  شما  بسكتبال  باشگاه  اين   -
يك  ورزشه.  و  بازى  فقط  هدف  و  خانوادگيه  كوچيك  باشگاه 

باشگاه ديگه هم هست كه بچه هاى ارامنه بازى مى كنن. اونا هم 
اول با ما بازى مى كردن ولى به خاطر وضعيت كارى شون به 

جاى پنجشنبه، يكشنبه شبها بازى مى كنن.
مسابقه هم مى دين؟ آره، دفعه پيش با ايرانيان برايتون   -

يه مسابقه داشتيم.
فكر مى كنيد اين باشگاه مى تونه حرفه اى بشه؟ نه؛ ما   -
گروه سنى باالى چهل سال و در واقع پيشكسوتان هستيم؛ ديگه 
ورزش حرفه اى از ما گذشته؛ (با اشاره به دو نفر كه به سمت 
ما مى آيند) بفرمايد، اين هم على آقا و آقا احسان؛ مى تونيد از 

اينها هم بپرسيد. (و با هم احوال پرسى مى كنند. آنها را نيز به 
گفتگو دعوت مى كنم.)

على آقا: على نصيرى راوندى هستم؛ مدت 15، 16 ساله كه از 
بيرون لندن با دوستان ميايم اينجا بسكتبال بازى مى كنيم. به 

خاطر عالقمندى خودمون.
على آقا جوانى به دله، عذر مى خوام اگر جسارت مى   -
و  كردين  درست  پيرمردى  جمع  يه  رسه  مى  نظر  به  ولى  كنم 
سالى  و  سن  باالخره  بله  گم؟  مى  درست  كنيد،  مى  حال  هم  با 
ازمون گذشته ولى به قول معروف جوونى به دله و ماهم هميشه 

دلمون جوون بوده و هنوز هم احساس جوونى مى كنيم.
شادابيد  و  كنيد  مى  ورزش  شما  االن  اينكه  هم  سندش   -
متأسفم  خيلى  نشستن!  الكل  و  قمار  و  دود  پاى  جوونها  ولى 
براشون و اميد وارم كه اونها هم به ورزش كشيده بشن. هيچ 

چيز بهتر از ورزش نيست و با ورزش دل هميشه جوونه.
هستيد.  هم  لندن  هنرمندان  از  شما  ميگن  احسان،  آقا   -
خواهش مى كنم؛ من براى دلم مى خونم و هر چه از دل برايد 
الجرم بر دل نشيند. اخيراً هم سفرى به ايران داشتم و دو هفته 

است كه برگشتم.
خودتون  با  هم  رو  يكى  مياين  وقتى  كنين  مى  سعى   -
خودش  با  يكيو  مياد  هركى  همينجوريه،  هميشه  آره  بيارين؟ 

مياره.
ها  خيلى  ولى  هستيم  هم  هنوز  بوديم  كه  تعدادى  اون  آقا:  على 
اومدن و رفتن؛ هميشه هم سعى مى كنيم افراد جديدى بياريم 

كه از بازى لذت ببريم.
هم  شرايطى  جمعتون  تو  بياد  بخواد  كه  كسى  واسه   -

دارين؟ (آقا احسان و على آقا با همديگر) نه نه...نه
احترام  ها  بزرگتر  به  باشه،  خوب  اخالقش  فقط  احسان:   آقا 

بگذاره، به ريش سفيدها...
مسلمًا؛ اونطورى كه اصًال نمى تونه بياد تو جمع!   -

آقا احسان:  آره ديگه اين تنها شرط ماست كه احترام پيشكسوتها 
رو داشته باشن، اگه حرفى ميزنن بپذيرن؛ مثل اين على آقا كه 

هميشه فول من رو ميگيره...!
على آقا:  نه به خدا من فقط داوريم رو انجام مى دم!
آقا احسان (با خنده):  ولى همش فول من رو ميگيره!

على آقا:  نه به خدا كارى كه من مى كنم خيلى سخته ولى خوب 
چه ميشه كرد. خدا رو شكر وارديم؛ بلديم.

فكر مى كنم سختى مضاعف كار شما اينه كه بايد بين   -
هم  رو  طرفى  بى  و  كنيد  قضاوت  دوستان 
بى  بايد  كه  داورى  در  آره،  كنيد...  حفظ 
آقا  حميد  سالن)  به  رو  بود...اِ..(بلند  طرف 
حميد  اين  گزارشگر)  به  رو  (آرام،  بيا.  بيا 

آقا هم از پيش كسوتهاست.
حميد آقا كه تازه رسيده كنار زمين: حميد 
بسكت  سالگى  هفت  از  هستم؛  على  امير 
تيم  در  سالگى  هجده  از  كردم؛  مى  بازى 
با  كه  ساله  چند  كردم؛  مى  بازى  برايتون 
آقاى امير مسعود بچه ها رو اينجا دور هم 
جمع كرديم و مسابقاتى هم برگزار كرديم؛ 
نداريم.  بلند  قد  بازيكن  كه  اينه  ما  مشكل 
هاى  بچه  خورده  يه  بايد  ايرانى  مادرهاى 

قد بلند به دنيا بيارن.
كه،  خواد  نمى  قدبلند  بازيكن  آقا:   على 
بازى  بسكتبال،  به  واردى  ماشااهللا  خودت 

بلدى مى خواد كه ما بلديم بازى كنيم.

حميدآقا:  خدا رو شكر؛ ولى خوب بيشتر مى خوايم كه دور هم 
باشيم و از باهم بودن لذت ببريم.

على آقا و آقا احسان:  راست ميگه...!
حميد آقا:  و تقريبًا هر دفعه حدود 15 تا 20 تا ايرانى جمع مى 
مى  شام  يه  ريم  مى  هم  بعدش  و  كنيم  مى  ورزش  اينجا،  شيم 

زنيم. 15 ، 20 ساله كه اين برنامه ادامه داره.
يه جمع واليباليست هم داريم كه دقيقًا همينجورى دور   -
هم جمع مى شن و بعد بازى هم توى يه رستوران پاتق دارن كه 

هر هفته ميرن؛ بايد اونها رو هم پيدا كنيم و يه ....
همه با هم با صداى بلند رو به كسى كه نزديك مياد:  به...آقاى 
نامه  هفته  گزارشگر  ايشون  بيا  اومدى؛  موقعى  خوب  سرمدى. 

است. تو هم يه چيزى بگو.
آقاى سرمدى:  من 58 سالمه، 50 ساله دارم بسكت بازى مى 

كنم؛ همين.
حميد آقا: فقط يه چيزى بگم؛ كسى قدر اين على آقاى ما رو نمى 
دونه؛ اينقدر خوب داورى مى كنه! (على آقا با شرم كلمات تشكر 
آميز به زبان مى آورد.) من خودم چون هم داورى كردم هم در 
سطح باشگاهى بازى كردم مى دونم داورى چقدر مشكله ولى 

كسى قدر اين على آقا رو نمى دونه.
ممكنه يه عكس دسته جمعى ازتون بگيرم؟  -

همه موافقت مى كنند و اين هم مى شود نتيجه گزارش!

با ورزشكاران لندن

مسابقات كشتى در شفيلد – خبر
در هفته گذشته اولين دوره از مسابقات قهرمانى انگلستان با حضور باشگاههاى مختلف اين كشور و 
با  كه  نيز  كنزينگتن  باشگاه  شد.  برگزار  شفيلد  شهر  ميزبانى  به  شمالى،  ايرلند  و  اسكاتلند  ملى  تيمهاى 
مديريت ايرانيان اداره مى شود، با چهار كشتى گير در وزنهاى 66، 74، 97 و 72 كيلوگرم، از لندن در اين 
مسابقات حضور داشتند. بنا به خبرگزارى پرشين از شفيلد، باشگاه كنزينگتن در اين سرى مسابقات با 
 Kimbely Caster  كسب 1برنز، 2نقره و 1طال در جايگاه دوم اين مسابقات ايستاد. الزم به ذكر است كه
از جمله دختران فعال در باشگاه كشتى كنزينگتن، مدال طالى وزن 72kg اين سرى از مسابقات را به 
خود اختصاص داده است. نامبرده پيش از اين نيز در سه مسابقه ديگر حضور داشته و سه مدال طالى 
ديگر نيز در كارنامه خود دارد. به گفته آقاى امير مسعود هنرفر، سرپرست باشگاه كنزينگتن، وى يكى 
از اميدهاى المپيك مى باشد. رتبه اول دوره نخست مسابقات قهرمانى انگلستان را تيم ملى اين كشور 

تصاحب نموده است.
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انگلستان در 
خاك ايرانيان 

كنزينگتن
احسان صادقيان

از  اول  دور  در  كنزينگتن،  باشگاه  گيران  كشتى  كه  شديم  خبر  با 
مسابقات قهرمانى كشتى انگلستان سال 2008 كه هفته گذشته در 
شفيلد برگزار گرديد با كسب يك طال، دو نقره و يك برنز بعد از 
تيم ملى انگلستان، باال تر از ساير شركت كنندگان از جمله ايرلند 
كشتى  باشگاه  كه  است  ذكر  به  الزم  ايستاد.  اسكاتلند  و  شمالى 
كنزينگتن كه با اعضاى بين المللى اش تحت مديريت ايرانيان اداره 
مى شود، سال گذشته نيز در سرى مسابقات قهرمانى بريتانيا در 
شهر ولز، با كسب 9 طال در كشتى آزاد و 4 طال در كشتى فرنگى، 
تيم ملى انگستان را هم پشت سر گذاشت و به مقام قهرمانى كشور 
در  برنز  دريافت  با   Rastem Gambet نيز  بار  اين  يافت.  دست 
جايگاه سوم از وزن 66 كيلوگرم، Mihal Trosimov از وزن 74 
كيلوگرم و ساسان نژاد از وزن 97 كيلوگرم هر يك با دريافت يك 

 Kimbely دختران،  مسابقات  در  باالخره  و  دوم  جايگاه  در  نقره 
اين  اول  جايگاه  در  طال  دريافت  با  كيلوگرم  وزن 72  از    Caster
سرى مسابقات ايستادند. در همين راستا گزارشى تهيه كرده ايم 

ازفعاليت اين عزيزان در باشگاه ورزشى كنزينگتن.
از در ورزشگاه كه وارد مى شويد، بنا به راهنمايى پذيرش، از پله 
هاى مقابلتان كه باال مى رويد و از روى استخر سر پوشيده كه 
مى گذريد و از در سمت چپتان وارد مى شويد و پله ها را به پايين 
مى آييد، هياهوى سالن روبه رويتان شما را جذب مى كند. از در 
سالن كه وارد مى شويد حيرت زده مشاهده مى كنيد كه از پسر 
بچه 10 ساله تا پير مرد 67 ساله و حتى خانمها مشغول تمرين 
كشتى هستند. بى درنگ مشغول عكسبردارى مى شوم و در همين 
حين پرسان پرسان سراغ آقاى هنرفر، مدير باشگاه را مى گيرم. 
تا به ايشان مى رسم و سرم را از پشت دوربين باال مى آورم، با 
انگشت اشاره اش كه باال گرفته مى گويد:« نبينم با كفش رو تشك 

كشتى اومديا!!»

را  ساسان  افتم.  مى  دوره  و  گيرم  مى  دست  به  را  ضبط  دستگاه 
خيس عرق كه در حال رفتن به رختكن است، با همان دوبنده اش زير 

تابلوى اعالنات به دام مصاحبه مى اندازم:
خسته نباشيد؛ تمرينات را چطور مى بينيد؟ باال و پايين مى   -
تمرينات  شود  مى  آغاز  كه  مسابقات  است.  خوب  كل  در  ولى  شود 
پيوسته تر و جدى تر مى شود البته هفته اى دو جلسه تمرين چيزى 
نيست اصًال. وقت اضافه در اختيارمان قرار داده نمى شود و كسى 
هم ما را ساپرت نمى كند. شهريه باشگاه را االن خود بچه ها تقبل 

كرده اند.
مسابقات بين باشگاهى چطور است؟ باشگاه هاى زياد قوى   -
در  هميشه  كه  هست  كنزينگتن  باشگاه  همين  بهترينشان  نداريم،  اى 

كل بريتانيا و حتى اروپا مقام اول را كسب كرده.

نه  كنند؟  مى  استقبال  كشتى  از  انگلستان  مقيم  هموطنان   -
و  ايرانيهاست  ما  ملى  و  سنتى  ورزش  كشتى  اينكه  با  متاسفانه؛ 
در دنياى ورزش ما را با كشتى مى شناسند. طبيعتًا اگر هموطنان 
بيايند در اين رشته، همبستگى بيشتر مى شود و بيشتر شناخته مى 

شويم.
هنوز از گفتگو با ساسان كامًال فارغ نشده ام كه آقاى هنرفر دست 
جوان سيه چرده تنومندى را در دستم مى گذارد. نفس نفس زنان 

خودش را معرفى مى كند؛ پاتريك است اهل نيجريه:
چه مدتى است اينجا تمرين مى كنيد؟ از سال 2002 در اين   -

باشگاه مشغول تمرين هستم.
چرا اين وزش را انتخاب كرده ايد؟ من اين ورزش را دوست   -

دارم، اين ورزش در طبيعت من است.
است؛  بخش  رضايت  خيلى  است؟  چگونه  اينجا  تمرينات   -

مربيان با تجربه اى داريم. ايرانيان كشتى گيران قابلى هستند.
قهرمانى  من  بله،  كنيد؟  مى  احساس  را  خودتان  پيشرفت   -

بريتانيا را كسب كردم؛ قهرمانى انگلستان را كسب كردم؛...
در چه رده اى مسابقه مى دهيد؟ يكصد و بيست و دو كيلو   -

گرم.
داريم؛  اسپانسر  به  نياز  داريد؟  اينجا  كسريهايى  و  كم  چه   -
نياز به ساعات بيشترى براى تمرين داريم. االن فقط دوروز در هفته 
و روزى دو ساعت تمرين مى كنيم در صورتى كه نياز به تمرينات 

بيشتر داريم و الزم است باشگاه همكارى بيشترى با ما بكند.
ساعت تمرين رو به پايان است. دخترى را كه در گوشه سالن تمرين 
مى كرد جستجو مى كنم. نگرانم كه رفته باشد و مصاحبه با او را 
از دست داده باشم. بر مى گردم به محوطه بيرون سالن تمرين. او 
در  سوى  به  مادرش  با  و  شود  مى  خارج  رختكن  از  كه  ميبينم  را 

خروجى مى رود. به سوى آنها مى دوم:
كيمبلى، مرسوم نيست كه سن خانمها را بپرسند ولى اجازه   -

دارم بپرسم چند سال داريد؟ 17 سالم است.
چه مدت است اينجا تمرين مى كنيد؟ يك سال است.  -

و  خوب  خيلى  است؟  بوده  چطور  برايتان  تمرينات  اين   -
سرگرم كننده است ضمن اينكه آموزشهاى خوبى مى بينم.

مسابقه  چهار  حاال  تا  ايد؟  داشته  مسابقاتى  چه  كنون  تا   -
داشته ام كه در تمام آنها مقام اول را كسب كرده ام.

فضاى اين باشگاه را چطور مى بينيد؟ مربى خوبى داريم؛   -
تمرينات خيلى مؤثر است؛ مردم خيلى كمك به حال و يارى دهنده 

هستند.
جك  و  هستند  شوخ  خيلى  هستند؟  مردمى  چطور  ايرانيان   -

زياد مى گويند.
گير  كشتى  دوستانم  آورديد؟  رو  كشتى  به  كه  شد  چطور   -

بودند و مرا هم عالقمند كردند.
چيز خاصى براى گفتن داريد؟ آره، كشتى خيلى با حاله.  -

دوست داريد يك روز به ايران بياييد و با خانمهاى ايرانى   -
كشتى بگيريد؟ اگه اجازه داشته باشيم چرا كه نه!

خانمها در ايران اجازه كشتى گرفتن دارند ولى آقايان اجازه   -
كشتى  ايرانيان  چون  خوبه  خيلى  جدى؟...پس  ندارند.  كردن  تماشا 
خواهد  تكنيكى  و  خوب  خيلى  مبارزات  اين  هستند؛  ماهرى  گيران 

شد.
به داخل سالن برمى گردم واز ديدن پسر بچه 10 ساله اى كه در حال 
تمرين و آموزش است تعجب مى كنم! از آقاى هنرفر مى پرسم او 
اينجا چه مى كند؟ اما او اقاى رياحى، داور مسابقات كشتى را كه در 
كنارش ايستاده معرفى مى كند و مى گويد اگر مى خواهم مصاحبه 

اى با ايشان داشته باشم تا بعد برايم در مورد پسرك بگويد.

آقاى رياحى بفرماييد سمت شما در اينجا چيست و چه مدت   -
است كه فعاليت داريد؟ تقريبا از دوازده سال پيش در مركز كنزينگتن 
به كشتى گيرى مشغول شدم و االن چهار سال است كه داور هستم؛ 
كردم،  داورى  كه  هم  مسابقاتى  انگليس.آخرين  در  ايرانى  داور  تنها 
قهرمانى  مسابقات  اول  دور  و  گذشته   سال  در  بريتانيا  قهرمانى 

انگليس بود كه هفته گذشته در شفيلد برگزار شد.
شما مسابقات بين المللى را هم داورى مى كنيد؟ اينجا كمتر   -
چنين مسابقاتى برگزار مى شود ولى، بله؛ مثًال در اسالو يك مسابقه 

بين المللى بود كه داورى كردم.
وضعيت داورى در انگلستان چگونه است با توجه به اينكه   -
به تازگى هم در شفيلد از نزديك شاهد داورى مسابقات بوده ايد؟ 
همانطور كه كيفيت كشتى در انگلستان پايين است، كيفيت داورى هم 
به  يك شركت كننده  حق  كه  آيد  پيش مى  مسابقات  در  است.  پايين 
كسى ديگر داده مى شود؛ نه از روى عمد، فقط به خاطر اينكه علم 
و تجربه داورى پايين است. در واقع مى توان تفاوت كشتى ايران و 

انگليس را با تفاوت فوتبال انگليس و ايران مقايسه كرد.
وضعيت كشتى در لندن چگونه است؟ كشتى اينجا ورزش   -
نمى  آن  به  الزم  توجه  طبيعتًا  ندارد.  هم  درآمدزايى  نيست؛  رايجى 
مثل  هستند؛  خارجيها  بريتانيا  قهرمانهاى  اكثر  دليل  همين  به  شود. 
ملى  ورزش  كشتى  كه  ايها.كسانى  نيجريه  مثًال  يا  روسها  ايرانيها، 
آنهاست و به خاطر عالقمندى شخصى مى آيند و مسابقه مى دهند.

ايرانيان چقدر از ورزش كشتى در لندن استقبال مى كنند؟   -
اينجا تنها باشگاه كشتى ايرانى در لندن است. در چند سال اخير هم 
قهرمان باشگاههاى بريتانيا بوده. كشتى گيران زيادى داريم كه اگر 
كشتى  قهرمانى  حد  در  و  نفرند  سى  از  بيشتر  ببريم  نام  بخواهيم 

ميگيرند ولى مسئله اشتغال و كسب درآمد آنها را از حرفه اى گرى 
در كشتى باز داشته.

مشكل اصلى برسر راه كشتى چيست؟ اين رشته اسپانسر   -
مى خواهد و كسى كه بتواند كشتى را در مطبوعات انگليس مطرح 

كند و يا كارشناسى كه بتواند حمايت مسئوالن را جلب كند.
گويد  مى  هنرفر  آقاى  يابم.  مى  پدرش  كنار  در  را  ساله  پسرك 10 
 Ron اين جوانترين عضو باشگاه ماست. مسن ترين عضومان هم
Capstick است. 67 سال دارد و از برايتون براى تمرين به اينجا مى 
آيد. ما با هم در سه دوره جام جهانى پيش كسوتها شركت داشتيم؛ 

ولى متأسفانه امروز نيامده.
 10 هستم،  جين  جان  دارى؟  سال  چند  و  چيست  اسمت   -

ساله
سال  يك  كنى؟  مى  ورزش  باشگاه  اين  در  است  سال  چند   -

ولى هفت سال هم جودو كار كرده ام.
در چه مسابقاتى شركت كرده اى؟ در مسابقات ملى كشتى   -
خردساالن مدال طال گرفتم؛ در مسابقات ملى جودو مدال طال گرفتم؛ 

در مسابقات قهرمانى خردسال جودو آمريكا هم مدال طال گرفتم.
و  تر  ساده  كشتى  متفاوتند؟  هم  با  چقدر  جودو  و  كشتى   -

سرگرم كننده تر است.
دونم...نه  ..نمى  نيست؟  سختگير  است،  چگونه  ات  مربى   -

زياد...!
تالشهايم  آخرين  روند.  مى  دارند  همه  و  است  شده  تعطيل  باشگاه 
رابراى گرفتن مصاحبه هاى بيشتر به كار مى گيرم. حرفهاى تازه 
خود  زبان  به  ديگران  مثل  هم  محمود  و  على  و  مهدى  نيست؛  اى 
مى  را  اسپانسر  نداشتن  افسوس  و  گويند  مى  باشگاه  قابليتهاى  از 
كوتاهى  مصاحبه  تا  كنم  مى  راضى  را  مسعود  آقا  باالخره  خورند. 

با او انجام دهم:
و  سرپرستى  حاضر  حال  در  هستم؛  هنرفر  اميرمسعود  بنده   »
مديريت باشگاه كشتى كنزينگتن را به عهده دارم و نوجوانان را با 
كشتى آشنا مى كنم. مربيان آقايان على شادكام، فرامرز زندى، سيد 
جانسون  اندى،  جمله  از  خارجى  مربى  چند  و  آقابيگيان  بخش،  نقى 
و پل ديويد با ما همكارى دارند؛ ولى مديريت باشگاه بيشتر با خود 
ايرانيان است. باشگاه ما سال گذشته به عنوان بهترين در انگلستان 
اينجا  ما  خورد.  شكست  ما  از  انگلستان  ملى  تيم  حتى  شد؛  معرفى 
داريم؛ اينجا باشگاهى است  كشتى گيران پهلوان منش و با تكنيكى 
كه به خوبى در انگلستان شناخته شده؛ محيط بين المللى داريم؛ از 
مليتها و فرهنگهاى متفاوت به باشگاه ما مى آيند و الحمدهللا همه هم 

از ما راضى هستند.»
آقاى هنرفر، شما در اين باشگاه با چه مشكالتى دست به   -
گريبانيد؟ مشكالت كه بسيار است؛ در حال حاضر تشك الزم داريم؛ 

ساعات تمرين ايده آل نيست.
اسپانسر چطور؟ بچه ها گله داشتند كه اين ورزش در لندن   -
اسپانسر ندارد. بله تمام كمكهاى مالى اينجا از همين بچه ها و خودم 
است. خرج سالن خيلى باالست؛ %50 شهردارى كمك مى كند، 50% 
هم خودمان جمع آورى مى كنيم. در تمام اين سالها هنوز نتوانسته 
تمام  بدهيم؛  قرار  مديريت  يا  گرى  مربى  براى  اى  الزحمه  حق  ايم 

فعاليتها و خدمات خودجوش و داوطلبانه است.
خسته نباشيد و دستمريزاد مى گوييم به تمام ورزشكاران و دست 
اندر كاران باشگاه كشتى كنزينگتن و براى آنان كه عالقمند هستند 
همراه  تلفن  شماره  با  كنيم  مى  پيشنهاد  بپيوندند  باشگاه  اين  به 

07950773083 تماس بگيرند؛ خدا قوت.
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قيمت سكه به 290 هزار 
تومان نزديك شد  

 
بازار  در  ديروز  قديم  طرح  سكه  قيمت 
آزاد تهران به فراتر از 285 هزار تومان 
نزديك  تومان  هزار   290 به  و  رسيد 
در  سكه  بازار  از  اعتماد  شد.گزارش 
انواع  قيمت  كه  است  آن  از  حاكي  تهران 
يافت،  افزايش  بازار  در  نيز  ديروز  سكه 
تمام  سكه  قطعه  هر  قيمت  كه  نحوي  به 
بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد بين 

285 تا 290 هزار تومان متغير بود.همچنين قيمت هر قطعه سكه 
بهار آزادي طرح جديد نيز 235 هزار تومان، قيمت هر قطعه سكه 
نيم بهار آزادي 120 هزار تومان و قيمت هر قطعه سكه ربع بهار 
آزادي حدود 70 هزار تومان به فروش رفت. افزايش قيمت طال 
اعتماد  گزارش  بر  است.بنا  طال  جهاني  قيمت  افزايش  از  ناشي 
ديروز قيمت هر اونس طال در بازار هاي جهاني معادل 986 دالر 
در هر اونس بود.همچنين قيمت طال نيز در بازار با افزايش مواجه 
بود، به نحوي كه قيمت هر مثقال طالي 17 عيار 95 هزار و 700 
تومان، قيمت هر مثقال طالي 18 عيار 101 هزار و 800 تومان و 

قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز 22 هزار و 100 تومان است.  

توپولوف  هواپيماي   100 خريد 
روسي توسط ايران طي سال آينده  
 سخنگوي شركت هواپيماسازي متحد روسيه اعالم كرد در سال 
2009 قرارداد فروش 100فروند هواپيماي مسافربري به ايران به 
ارزش 5/2 ميليارد دالر را با اين كشور امضا مي كند. به گزارش 
ريانووستي سخنگوي شركت هواپيماسازي متحد روسيه اعالم 

 2009 سال  در  است  ممكن  كرد 
هواپيماي   100 فروش  قرارداد 
مسافربري به ايران به امضاي 
ارزش  وي  برسد.  طرف  دو 
 5/2 تا   2 بين  را  قرارداد  اين 
گفت؛  و  كرد  بيان  دالر  ميليارد 
يادداشت تفاهمي در اين زمينه 
از  هياتي  سفر  در  گذشته  هفته 
متحد  هواپيماسازي  شركت 
روسيه به ايران به امضاي دو 
طرف رسيد. به گفته وي از سال 
2010 كار تحويل اين هواپيماها 
اين  شد.  خواهد  آغاز  ايران  به 
هواپيماها از نوع توپولوف204 

و توپولوف 214 هستند. همچنين ممكن است ايران قراردادي در 
امضا  به  روسيه  با  را  توپولوف334  هواپيماي  پنج  خريد  زمينه 
سال  در  ايران  داشت.  خواهد  صندلي   100 يك  هر  كه  برساند 
2007 نيز قراردادي را براي خريد پنج هواپيماي توپولوف 204 
به  سال 2009  در  هواپيماها  اين  است  قرار  كه  رساند  امضا  به 
توپولوف  هواپيماهاي  حاضر  حال  در  شوند.  داده  تحويل  ايران 
204 و 154 و آن 72 و ياك 42 در خطوط هوايي ايران فعاليت 

دارند.  

نرخ تورم در بهمن ماه به 8/17 درصد رسيد  
  بنابر اعالم بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به 
بهمن ماه به 8/17 درصد رسيد كه در مقايسه با ماه گذشته 3/0 
بانك  عمومي  روابط  گزارش  به  دهد.  مي  نشان  افزايش  درصد 
مركزي، خالصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كاالها و 
خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 
1383 (359 قلم كاال و خدمت) در بهمن ماه 1386 به شرح ذيل 
است؛ شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري 
ايران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2/2 درصد افزايش 
داشته است. بنابراين گزارش، ميزان تورم در دوازده ماهه منتهي 
به بهمن ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 
سال 1385 معادل 8/17 درصد است. گفتني است نرخ تورم در 

دي ماه امسال 5/17 درصد اعالم شده بود.  

اقتصاد

گسترش كالهبرداري هاي اينترنتى
اكونيوز: ايميل هاي كه مدعي مي شوند كاربران را در مدت كوتاهي ثروتمند 
مي كنند يا با دادن ديگر وعده هاي واهي موجب دردسر كاربران اينترنت مي 
شوند روز به روز در حال گسترش است و هر روز نيز شيوه جديدي براي 

اخاذي اينترنتي پيدا مي كنند. 
اكثر كاربراني كه مدتي طوالني است از اينترنت استفاده مي كنند، بدون شك 
تاكنون تعداد زيادي پيام الكترونيكي ناخواسته با موضوعات مختلف دريافت 
كرده اند. برخي از اين پيام ها ادعا مي كنند كاربران را در مدت كوتاهي ثروتمند 
وعده  گروهي  و  كرده  تشويق  خاصي  كاالي  خريد  به  را  آنها  برخي  مي كنند، 

حضور محصوالت جديدي را مي دهند.
گاه نيز اين Spamها كه فضاي صندوق پستي كاربران را اشغال كرده اند از 
آنها مي خواهند اين پيام ها را براي بقيه ارسال كنند يا وب سايت مشخصي را 
ببينند.نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بسياري از دريافت كنندگان 
اسپم از دريافت اين پيام ها گله مندند و اصال متقاضي دريافت Spam نيستند. 
مي كنند.  پاك  را  آنها  و  نكرده  باز  را  Spamها  اصال  نيز  زيادي  بسيار  گروه 

ارسال  آنها  براي  مختلفي  اسم هاي  به  وقفه  بدون  پيام ها  اين  وجود  اين  با  اما 
مي شوند.گاه نيز فرستندگان Spam از آنجا كه مي دانند كاربران اين پيام ها را باز نمي كنند به روش هاي مختلفي متوسل مي شوند.به غير از 
اسپم هاي انگليسي زباني كه به وفور به صندوق پست الكترونيكي كاربران ارسال مي شود اخيرا شاهد ارسال اسپم هاي فارسي زبان نيز 

هستيم كه برخي از دريافت كنندگان نسبت به اين اسپم ها موضعي متفاوت با اسپم هاي انگليسي زبان دارند.

گردهمايي اوپك با اوج گيري قيمت نفت 
 

 گويي قرار نيست بازار نفت ديگر آرامش را تجربه كند و در طول يك روز تنها نظاره گر يك عدد روي تابلو باشد. عددها بارها تغيير و 
ركوردهاي جديدي را براي اين طالي بدبو ثبت مي كند، روز گذشته در آغازين ساعت ها قيمت نفت به مرز 104 دالر در هر بشكه رسيد و 
پس از آن با كاهش مواجه شد و به 103 دالر و 60 سنت رسيد. اين افزايش و البته كاهش در حالي صورت مي گيرد كه صدور قطعنامه سوم 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته يي ايران تحريك آميز ترين عامل در اين بي ثباتي عنوان شد، البته نبايد از نتايج يكصد و چهل 
و هشتمين اجالس اوپك به راحتي گذشت، به گونه يي كه كميسر انرژي اروپا گفت؛ من حتي جرات ندارم تصور كنم كه اوپك در اجالس روز 
چهارشنبه اعالم كند سهميه هاي توليد خود را كاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، روزنامه اقتصادي «ال اكونوميستا» چاپ 
مكزيك به نقل از «آندريس پيه بالگز» كميسر انرژي اتحاديه اروپا نوشت؛ افزايش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به ميزان 
500 هزار بشكه در روز نيز كافي نخواهد بود و من حتي جرات تصور كاهش توليد را هم ندارم. وي افزود؛ انتظار دارم اوپك نشان دهد هنوز 
نفتي باقي مانده است. اوپك خواهد توانست در ميان مدت و درازمدت توليد خود را افزايش دهد. البته اين در حالي است كه موضع ايران 
و ونزوئال با توجه به آغاز فصل گرما و كاهش توليد منطقي به نظر مي رسد، اگرچه عربستان به عنوان تاثيرگذارترين كشور عضو اوپك 
همانند اجالس هاي گذشته از اظهارنظر در اين مقطع خودداري و اعالم نتيجه را به پايان اجالس اوپك كه امروز در وين برگزار مي شود 
موكول كرده است هرچند وزير نفت ايران در تهران با قاطعيت اعالم كرد اوپك در نشست روز چهارشنبه توليد خود را كاهش خواهد داد. به 
گزارش رويترز وزير نفت ايران در آستانه سفر به وين براي شركت در نشست وزراي نفت اوپك گفت كشور متبوعش از كاهش سطح توليد 
اين سازمان در نشست روز چهارشنبه حمايت مي كند. غالمحسين نوذري با اشاره به اينكه تصميم گيري ها در اوپك بر پايه اجماع انجام 

مي شود، گفت؛ ما از كاهش توليد حمايت مي كنيم. 
وي افزود؛ «به دليل اينكه نفت كافي در بازار وجود 
دارد ما معتقديم بايد توليد اوپك كاهش يابد.» وزير 
روز  نشست  در  گفت؛«اوپك  ادامه  در  ايران  نفت 
چهارشنبه توليد خود را كاهش خواهد داد.» اگرچه 
اعالم  از  وين  به  ورود  از  پس  نوذري  غالمحسين 
نظر درباره اينكه آيا ايران از سياست تثبيت سطح 
خودداري  كرد،  خواهد  حمايت  آن  كاهش  يا  توليد 
سطح  حفظ  از  صريحًا  نيز  كشورها  ساير  كرد. 
توليد حمايت يا سكوت اختيار كرده اند. وزراي نفت 
را  توليد  سطح  حفظ  ليبي  و  عراق  كويت،  نيجريه، 
موضع دولت خود در نشست آتي اعالم كرده اند. 

خبرگزاري  با  يي  مصاحبه  در  ليبي  نفت  وزير 
نخواهد  تغييري  اوپك  توليد  سقف  گفت؛  فرانسه 
افزايش  به  توجه  با  كرد  تاكيد  غانم  شكري  كرد. 
در  اوپك  توليد  سقف  نفت  جهاني  قيمت  مجدد 
نشست مارس تغييري نخواهد كرد. وي افزود؛ اگر 
قيمت نفت حدود 100 دالر در هر بشكه باقي بماند، 
بعيد  مارس  نشست 5  در  اوپك  توليد  سقف  تغيير 
خواهد بود. وزير نفت نيجريه نيز گفت در صورت 

باقي ماندن قيمت نفت در سطح كنوني اين كشور با كاهش توليد اوپك در نشست آتي اين سازمان مخالفت مي كند. بر اساس گزارش بلومبرگ 
اودين آجومگوبيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت باقي ماندن قيمت نفت در سطح كنوني نيجريه از كاهش توليد اوپك حمايت مي 
كند، گفت؛«نه، به هيچ وجه.» وي افزود؛ «اگر تغيير فاحشي در بازار نفت رخ ندهد موضع ما حفظ وضعيت موجود خواهد بود.» عربستان و 
اكوادور نيز تاكنون از اعالم موضع خود در مورد سقف توليد اوپك خودداري كرده اند. وزير نفت اكوادور گفت؛ در خصوص تصميم اوپك 
در نشست 5 مارس اظهارنظر نمي كنم و بايد منتظر تحوالت بازار باشيم. گالو چيري بوگا افزود؛ اكوادور مانند ونزوئال از افزايش قيمت نفت 
حمايت مي كند ولي بايد تا زمان برگزاري نشست اوپك منتظر بود. به نظر مي رسد حفظ سقف فعلي اوپك نتيجه اجالس يكصد و چهل و 

هشتم باشد كه راي اكثريت اعضاي اوپك است. 
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(در اين نقد سعى شده داستان اصلى فيلم تعريف نشود) 
ريدلى اسكات يكى از نام آشناترين كارگردان هاى هالى وود است. كم تر كسى است كه گالدياتور 
ررقرن بيستم و يا اولين اسكار قرن بيست و  را ديده باشد و او را نشناسد.برنده آخرين اسكار 
يكم براى كارگردانى(اين دردسر اولين و آخرين هميشششه در مرز ها هست!) او يك اسطوره پردازززز ز ز 
اداداداداشششته  خخخاختتتن اسطوره اى كه همگان دوستشش  تمام و كمال است. مردى كه حتى براى ساخت پرد

باشند تاريخ روم باستان را هم تحريف كرد.
و به حق يكى از پر طرفدار ترين اسطوره هاى مدرننن ررررا از دل اين تحريف فاحشششششش ش ش تتاتاتاريخ بيرون 
و  پسند  عامه  هاهاهاهاى  اسطوره  ساختن  ييعيعننى  اش ش  داشتنى  دوست  بازى  مسير  در  اسكات  كشيد. 
ىى ىىىى خوبى براى بازى  شدششدشاهاهاهىى ى ببهبهببهشت“ هم نمونه امروزى به جنگ هاى صليبى هم رحم نكرد. ” پپپا

ريريففف تاتاتارريخ در امان نبوددودودوددود. مورد عالقه ى اوست كه مانند نمونه هاى قبل از ز ز تحتحت
تتيتت استو شخصيتى كه  ب ب بينينينندنده با شخص ررارددد همهمهمرراهىههى آن چه به نظر مى رسد براى اسكات اهميت د
فيلم ساز با هزار بزك و دوزك و دزدى از تاريخ ب بييريرون كككششيشيشيده و به دامن فيلم انداخته تا بينند  ه 
را سحر كند. شخصيت هاى اسكات اكثرا مردردردانان آ آآرررررامم وو صصبصصبورى هستندددد كه شجاعتى درونىى ى 

يميمييدد د مممى گيريريرندندند.  دارند و از چيزى كه در درون شان مى جوشد ا
ب ببببههههه  ىنىنىنى. سكانسس س حححمله ى بلك اسميت اما اين شخصيت ها را بايد در گره هاى هيجانىى دداداداسسسستانان بببيبيبيبي
رر رروووو  ب ب بيييياور . يا سسسسسكانسى كه گالدياتور رطرطرطر ب ب بهههه خاخاخا لشكر مسلمان ها راا ببراى دفاع از مردم بيرون قلعهعهه
عمعهه  يصيصيصيتتت ت هااهاهاهاىى ى ى اساساسطوره اىىىى اش را از بدنه ى جا خشخ ييشيشيرر پپپرت مى كند. اسكات  تماشاچى ها شم

دند.  آ آنن ن هاهاها بباالاالاال تتتررر از ديگران مى انديش جدا مى كند.
آ آ آ آن ن ن ههاهههاها دارنند. شجاعت درونى آن ها  زازازاز رترترىىى ى  ىيى پ پويوياا ا  ففافاف ت تترر ر ر ازازاز د د ديگيگگران دارند ووو ذهنن ن هها قلب هايىص ص
شنش به  ب بهه الى روايت داستا ال ال گ گگگونونونونه ه اىىاىاى ر ر رااا ببهبهبه اهاها فتفتففااواوتت  مهمهمهمينين تتففافافاوت است . اووو اياياينن ن  ططسطططهه ى ى  نيز به وا
اا اسسسطسطسطووروره ى فيلم مى يابد. اسكات  مم م مججذجذجذجذووتوتوت م م مىىى آيآييد خخوخوود د د رراراارا خ خخوودودود هبه خورد ذهن بيبيننننندهدهده مم م مىى ى دهدددهدهدددد د كهكه تتاا 
يصيصصصيصيت اسطوره اى اش هورا  ب ببررااراىى ى شششخشخشخ دد د د دستستستستههه جمجمجمجمعىعىعىعى شمشمشمش فف فيليليل ىاىاىاىاى ههه ه ه حتى بسياررر  ددودوستستستست ددداراراردد كهكهكه آددمدمدم
هنهنهنه ا اىى ى ى هنهنهنررممرمرمنندنندندانه با عدم محبوبيت و يا  ب ب ب بههه ه گوگوگوگو ارارارارا ن ننييزيزيز يببيبيتت ت ت  حممحمحمحبووبوبو ياياينن ن  ب ب بشكششكشكننننند د د د ووو و  د ددستستستست و و و بكشششنشنشند د د و و و سسرسرسرسر
ششيشه زدگى و يا تصنع در  ح ح  سسس ككككل نونون ه ه همم م ببدبد يبيبيبيننننننندهدهده ب باازاز ك ك كندند كك كه ه  ىممىمى امااماننن ن تررترتركيككيب ب  ق قهرهرهر فنفففوروورور ب بوودودنن ن ضضضدضد م
كككك كننننننننند د د  ىممىمى د د در ر ر كككلكلووزوزيويوم م گالگالالدياتور را تشويق  ش ش شودود. . سسكسكسكسكااناانسىسى ك كه ه مرمرردمدمدم مم م مععنعنا ا ههمهمراراهه مىمى ا ايينينين ليليليلمممم باباباا ففف

ب بياياوروريديد.  داااد يي ي ببهبه
هكهكه در اين صحنه بغضش  دد دييدمممممم  يايى را يايررانى احساساتى با سواد مناسب سيننم خوخوخودد منمن بيننده ىى 
چ چه ه رسرسد به بيننده ى عام كه عاشقق چنين بازى هايى اسسسسسست. اسكات با تمام اين زيركى  وبود.د. گرگرگرفتفته ه 
ىزىززىزى را  ه هايايىى اساست ت كهكه سنتنت قهرهرمانننننن سازى و اسطوره پردا ت تووانانا تريرينن كاررگردردانان هاهاها ش شايايد د يكيكيكىى ى ازاز

در ر سيسينمنما ا بابا و وجوجود د ذاذائقئقه ه هاهاى ى تلتلخ خ قرقرن ن بيبيستست و و ييكمكمىى هنهنوزوز ه همم زنزنننده نگه داشته. 
سييسيسيسيسيستتتت  نن نن اما فيلم جديد اسكات روايت ديگگرى دارد. در داستان خبرى ا ز  قققهرمان مهربان و شجاع
ذذذذ ذ ذذههنهنهنى ىىى  ىى ى بابقه س س كه همه برايش كف بزنند و هورا بكشند و شايد اگر سعى ه   م ببكبكبكنى كه فيلم را با
ىىىىىاىاى خ خ خ خممعادل  ططسطووووره  ااواواننى قهرمان يا ا از اسكات و سبك قهرمان سازى فيلم هاى قبلى اش ببينى نت
يي ي ي ييكك كك للللول ح ح ححح قاققق ياييتتتتى است به دور از اغر آن چه قبل بوده بيابى و يا در ذهن خود بسازى. فيلم رو

شخصيت.
ههه ه ههااااا  تتتتخت رپررردددددا يميد اماا  ببب بتتتتتتوان بد و خوب نا قهرمان و ضد قهرمان فيلم را شايد در تقابل با يك ديگر
هبهبهبهبه يك  و خط روايت به گونه اى است كه بيننده هر دو را به يك اناانندازه دوست دارد و از ههههر د دددو و وو و 

اندازه بيزار است.
دردددازى و رروايت  ررجررا ماجراى شخصيت پ نه اين كه باز ماجراى پليس بد و دزد خوب باشد. ما
خخخ خخوودشش ش  ررراريخ به نفع دداااستان واقعى است كه از ريدلى اسكات كه به تحريف و مصادرههههه به مطلوب ت

معروف است بسيار بعيد به نظر مى رسد.
ي ي يكك ك  سسساساس جج ج ججممله ىىىىىى ”بر اس ململململم يييفي ك ك كككه در ابتداى  سابقه ى اسكات در اين زمينه به گونه اى خراب است
ييقيييننننن پاپپاييايايان  خمخمخخخاطبى باور پپپذپذيرييريرير اسسسسست. امممما به ي داستان واقعى ” كه روى پرده مى آيد براى كم تر 
ج جججززززو دروغ ههاهاىى ىى ى ى  سسسسسكس م مممى كند. از نظظنظنظنظررر ر ههيهيهيچچچچ  نويس هاى فيلم كه سرنوشت شخصيت ها را روايت
تتستتتت. فضايى اجتممتممااااعى  معمول اسكات به حساب نمى آيد. اين تاثير فضاى به شدت واقعى ى  ى ففففيفيفيفيللململم ا ا ا
ييوييوورورورورك كك ك ك  ييييريرين ن ن ن ررريريريرييسيسيسيس مافياى ني تتگتت دنددد كه به بزر كه در آن داستان يك سياه پوست را روايت مى ك

تبديل مى شود. 
م م م م مىى ى ىى  ر ر ر ر رييس پليس نيويورك ىتىتىتىتى و شايد تمام بار داستان فيلم همين يك جمله باشد. جمله اى كه وق
ياايايايايىىىى ى ى  يسيسيسيسيااارارى از مخاطبان آمريككك ب ب شنود كم مانده از خنده روده بر شود. و شايد باببباباور آن براى
هم بعيد باشد. اين كه بيننده ى ايرانى از اين سيررررر داستان تعج ب نمنمنمنمنمى كند تاثير نا آشنايى ماااا با اا

خخ خ خخخووود را پيش مى برد. فرهنگ عامه و اجتماعى آمريكاست كه فيلم در ببسسسستر آن روايت
سسيسسسسىى خود درست كار و صادق  اسكات اين بار پليسى را روايت مى كند كه تنهااا در حرفه ى پلپل
دددردردىىىى نااليق و زن باره است. و از  گدگگگگى شخصى م است و خانواده اش را از دست داده و در زن
گدگى شخصى درستى دارد و  كك كككششد كه روابط وووو زن سويى سياه پوست مافيايى را به تصوير مى
ناانانى كثيف و به آن قول نخ نما  سنسنسنس ا ا ا ششاشش ضضضتضضضااىاىاىاى حرفه  در ذات انسانى مقيد به اخالق است اما به مق

شده ”انگل اجتماع“ است. 
ال ال الزمه باقى ماندن آن ها در سير  هر دو اين نيمچه قهرمان ها آن شجاعت دررررونى را ددددداررررررند ككهكهكهكه
ف ففف فكركركركرىىى ى ى ى و و و و روروروروححححى آن ها نسبت به بدنه ى جامعه  وو و برترى داستان و ذهن مخاطب است. اما از اميد
ىلىلىلىلى را در بستر تاريخ واقعى كشورش  دآدمممممم مممعمعمعمعموموممومومو هدهه دو  خبرى نيست. اسكات اين بار ترجيح دا
آمآآمآمآمريكا بسازد.و شايد بيشترين كشش  ننهنن ممممردردددردمممم م م م م ربررراى ذ روايت كند تا يك اسطوره ى پرستيدنى 

داستان هم از همين بستر زنده و باورپذييررر آن اسسستستست. .. . 
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

درباره سينماي وحشت 

 قرمز به رنگ خون  
 

 محمد باغباني

تاريك  سالن  تازگي  به  كه  تماشاگراني  براي  حضورش،  و  آفرينش  روزهاي  نخستين  همان  از  سينما 
سينما را تجربه مي كردند، ترسناك و دلهره آور بوده است. ترس از پرت شدن اشيا به داخل سالن يا 
حتي ورود قطار و برخورد كردن آن با تماشاچيان از ابتدايي ترين موارد است. اما خيلي از فيلم ها جدا 
از نيت شان، براي اكثر مخاطبان ترسناك بوده، شايد به اين دليل كه مخاطبان براي اولين بار اينقدر 
راحت و بدون دردسر مي توانستند چشم چراني كنند و خيلي بيشتر بدانند بدون اينكه كسي مزاحمشان 
شود كه خب اين موضوع به خودي خود مي توانسته ترسناك باشد. حتي وجود موسيقي و اجراهاي 
زنده در خيلي از سالن هاي نمايش فيلم، بيشتر به اين دليل بوده تا ميزان ترس و وحشت كم شود و 
مخاطبي كه براي سرگرم شدن به سالن سينما آمده اندكي با خيال راحت به تماشاي هنر هفتم بنشيند. 
بعد از اينكه فيلمسازان توانستند سينما و زبانش را بشناسند و هر نوع شيوه روايي و ساختاري را از هم 
جدا كنند و در حالي كه ساليق مخاطبان دست شان آمده بود و شيوه هاي سرگرمي سازي را كامًال از 
بر شده بودند، سينماي وحشت يا همان فيلم هاي ژانر وحشت نقشي بسيار كليدي در اين هنر- صنعت 
پيدا كردند طوري كه امروزه مي گويند اگر مي خواهي روايتي فلسفي داشته باشي فيلمي علمي-تخيلي 
بساز و اگر مي خواهي سياسي صحبت كني، فيلمي وابسته به ژانر وحشت بساز. نخستين فيلم هاي اين 
ژانر همان طور كه قابل پيش بيني بوده، از ادبيات الهام گرفته اند. موجوداتي چون دراكوال ها و خون 
آشامان و فرانكشتاين از آن دسته موجودات مخوفي هستند كه از طريق ادبيات وارد سينما شدند و 
چه جالب كه سينما به زودي همه اين موارد را در راستاي اصل بازتوليد خود و تبديل كردن به نشانه 
هاي بصري، از آن خود كرد طوري كه سال هاست ما اين موجودات را به خاطر سينما مي شناسيم 
نه ادبيات و تعاريف ادبي. تا قبل از جنگ جهاني دوم، فرانكشتاين، يكي از جدي ترين موجوداتي بود 
كه سينماي وحشت بارها و بارها از آن استفاده كرده بود و در اين بين بد نيست اگر به دوران طاليي 
نوعي  به  هم  ها  موميايي  و  (دراكوال)  آشامان  خون  بكنيم.  يي  اشاره  هم  اكسپرسيونيستي  سينماي 

حضور داشتند. 
بعد از جنگ جهاني دوم و ظهور نگرش اگزيستانسياليسم رسمًا سينماي وحشت به مانند هر نوع سبك 

و شيوه بياني
( ادبيات، تئاتر، نقاشي و...) وارد مرحله تازه يي شد. بعد از جنگ عالمگير دوم، سينماي وحشت را مي 
توانيم به سه زيرگروه اصلي تقسيم كنيم؛ فيلم هايي كه در آنها عامل ترسناك انساني مخوف است، فيلم 
هايي كه عامل ترسناك نزديك شدن به آخرالزمان است و فيلم هايي كه در آنها عامل ترسناك شياطين 

هستند  متافيزيكي  موجودات  و 
با  زيادي  حد  تا  آخري  اين  كه 
همان سينماي وحشت دهه هاي 
مقايسه  قابل  سينما  نخستين 
با  فراواني  هاي  شباهت  و  است 

آن دارد. 
كه  است  بعد  به  دوره  همين  از 
به  رفته  رفته  وحشت  سينماي 
فرعي  ژانرهاي  يا  ژانر  ساب 

تقسيم مي شود. 
در  ميالدي   60 و   50 دهه  دو 
وحشت  سينماي  حركت  مسير 
به  مهمي  بسيار  عطف  نقاط 
ظهور  دليل  به  آيند.  مي  شمار 
پيچيده،  و  تازه  هاي  تكنولوژي 

ماكت ها و به طور كلي استفاده گسترده از جلوه هاي ويژه بصري، موجودات غول پيكر و فضايي و 
بيگانه و آدم خوار به اين نوع سينما قدم گذاشتند. بعد از جنگ جهاني و به خصوص در اين دو دهه فيلم 
هاي رده ب كه عمومًا با بودجه بسيار كمي ساخته مي شدند، در سينماي امريكا آغازگر مسيري شدند 
كه در دهه هاي بعد حتي سينماي هاليوود را نجات داد و دوباره احيا كرد. پس سينماي وحشت در دهه 
50 پر شد از موجودات عجيب و غريب كه به اين كره خاكي چندان تعلقي نداشتند. هجوم ربايندگان جسم 
(دان سيگل) يك نمونه از اين دسته فيلم هاست. اما در دهه 60 ميالدي و با توجه به خوانش هاي جديد 
وابسته به گزارش ها و تئوري هاي فرويد، نوع جديدي از سينماي وحشت خلق شد كه در آن همين 
همسايه خوش قيافه (بچه رزمري) يا آن پسرك هتلدار سر جاده (رواني) عامالن اصلي وحشت شدند. 
در واقع اگر در دهه 50 مساله جنگ سرد كمي اهميت پيدا كرد كه بعد ها حواله شد به فيلم هاي جيمز 
باند، دهه 60 اين حكم را به نوعي صادر كرد كه انسان جنگ خو و خون به پا كن، از همه ترسناك تر 
است. موجودات عجيب و غريب هم جاي خودشان را به پرندگان دادند. اما روح، خود شيطان و زامبي 
ها وارد داستان شدند. شكار (رابرت وايز) و شب مردگان زنده از آثار مهم اين دهه هستند. در دهه 70 
سينماي امريكا از نظر مالي جان تازه يي گرفته بود و فيلم هاي وحشت و دلهره پرسودتر از قبل شده 
بودند پس سرمايه گذاري و جريان هاي تازه به راه افتادند. جن گير (ويليام فردكين)، آخرين خانه سمت 
چپ (وس كريون)، كشتار با اره برقي و آرواره هاي كوسه چند نمونه از فيلم هاي اين دهه هستند. اگر 
بخواهيم فقط نام كساني را كه در اين دهه فيلم هاي وابسته به سينماي وحشت مي ساختند، نام ببريم به 
يك ليست بلندباال خواهيم رسيد. ايتاليا (باوا، آرجنتو و فولچي ) و اسپانيا (خسوس فرانكو) قدرتمندانه 
در اين جريان وحشتناك حركت مي كردند و سينماي آسيا هم يواش يواش ترسناكان خودش را به 
تصوير مي كشيد. اسلشرمووي ها در دهه 80 جان تازه يي گرفتند و دهه هاي بعدي با وام گرفتن از 
پيشينه غيرقابل انكار اين نوع سينما و با كامل تر شدن جلوه هاي ويژه كامپيوتري ترس و وحشت را با 

صفر و يك هاي خودش بازسازي كرد و اين جريان هنوز به اشكال و شيوه هاي مختلف ادامه دارد. 
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َاََرس ؛ ميعاد گاه تجارت و 
سياحت      

منطقه آزاد ارس در محدوده اى حدود 96 كيلومتر مربع با مركزيت جلفا در استان آذربايجان 
شرقى در 137 كيلو مترى تبريز و 734 كيلو مترى تهران در حاشيه رود ارس و در همسايگى 

جنوبى كشورهاى آذربايجان ؛ ارمنستان و نخجوان واقع شده است.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسريع در انجام امور زير بنايى ؛عمران و آبادانى ؛ 

رشد و توسعه اقتصادى ؛سرمايه گذارى و افزايش در آمد عمومى ؛ايجاد اشتغال سالم 
و مولد ؛تنظيم بازار كار و كاال ؛حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه اى ؛توليد 
وصادرات كاال هاى صنعتى وتبد يلى و ارئه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب 
مجلس شوراى اسالمى رسيد و در اواخر شهريور ماه 1383 آغاز به كار كرد .اين 

و  بوده  مستثنى  دولت  عمومى  قوانين  شمول  از  آن  به  وابسته  هاى  شركت  و  سازمان 
منحصرأ بر اساس قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى جمهورى اسالمى ايران و 

اساسنامه هاى مربوطه اداره مى شود .در موارد پيش بينى نشده در قانون و اساسنامه هاى مرتبط 
اداره امور منطقه تابع قانون تجارت است. 

معرفى منطقه 
منطقه آزاد ارس همچون نگينى در طبيعت بكر و زيباى شمال غرب كشور كه سرشار از جاذبه هاى 
طبيعى ؛همچون كوه سبالن (ساواالن )جنگل هاى آينالو ؛چيچكلو ؛آبشار آسياب خرابه و آثار باستانى 
.اقليم  درخشد  مى  استپانوس  سنت  و  طاطائوس  ؛كليساى  آفرين  خدا  هاى  ؛پل  كبود  مسجد  همچون 
مناسب و آبو هواى معتدل در كنار محيط سر سبز كرانه رود ارس ؛جنگل هاى ارسباران و كوه هاى 

بلند كيامكى و كنتال بر زيبايى هاى اين منطقه افزوده است.
امامزاده شعيب 

امامزاده شعيب در روستاى دوزال در كنار روستاى كر دشت بر فراز تپه اى قرار گرفته است . با 
توجه به شيوه معمارى و كتيبه هاى نيمه ويران بنا مى توان آن را به اواخر قرن هفتم يعنى دوره 

ايلخانى (سلجوقى) نسبت داد. 

حمام جلفا 
حمام  شبيه  فيزيكى  خصوصيات  لحاظ  از  و  شده  واقع  جلفا  شرقى  جنوب  در  حمام  اين 

كردشت بوده كه از يادگارى هاى دوره قاجاريه است . از ديگر آثار شهر جلفا مى توان به دو 
اشاره  آهنى  پل  و  چوبى  ؛پل  بوزخانا  ؛يخچال  قاجار  دوران  به  متعلق  خانه  تلفن  و  گمرك  ساختمان 

كرد.

 دره شام 
يكى از دوره هاى تاريخى –طبيعى و در عين حال مقدس حاشيه ارس ((دره شام)) است كه از تالقى 
رود ارس با آق چاى تا نزديك شهر خوى امتداد دارد .بناهاى تاريخى اين دره عبارتند از :كليساى 
؛كليساى  مقدس  مريم  ؛كليساى  سفلى  مقدس  ؛هوانس  عليا  مقدس  هوانس  ؛زيارتگاه  استپانوس  سنت 

سركيس مقدس ؛كليساى اندرياس مقدس ؛زيارتگاه سركيس مقدس و كليساى گنورگ مقدس.

 رو ستاى اشتبين 
يكى از قديمى ترين و زيباترين روستاهاى حاشيه رودخانه ارس روستاى اشتبين است . خانه هاى 
مزين به سر درها و كتيبه هاى مرمرين دوره صفويه و طبيعت جذاب با جنگلى از ميوه هاى متنوع ؛اين 

روستا را دهكده سالمت نام نهاده و در زمره آثار ملى ثبت شده قرار داده است. 

كليساى سنت استپانوس 
در 17كيلو مترى غرب جلفا در محلى به نام قزل وانك (صومعه سرخ )كلييسايى به نام سنت استپانوس 
، اولين شهيد راه مسيحيت ،بنا شده است.قدمت اين كليسا به هزاره اول ميالدى برمى گردد .سبك 

معمارى اين كليسا آميزه اى است از شيوه هاى 
و  يونانى   ، ،اشكانى  اوراتويى  معمارى 
رومى كه بعد از به وجود آمدن بناهاى 
سنت   ، اچميادزين  سنت  شگرفت 
طاطائوس و آختامار و سنت استپانوس 
به شيوه معمارى ارمنى شهرت يافت . اين 
كليسا از سه قسمت برج ناقوس ، نماز خانه 
واجاق دانيال (نماز خانه بوغقوطوس پطرس )
و همچنين آتشكده كه متعلق به دوران زرتشت 

است تشكيل شده است . 

آبشار آسياب 
دل  در  جلفا  شرق  مترى  كيلو   30 در  آسياب  آبشار 
اين  آسياب  بقاياى   . دارد  قرار  كيامكى  وحش  حيات 
آبشار به دوره قاجاريه مى رسد. در پشت اين آبشار كه 
ارتفاعى بيش از 30 متر دارد ، غار آهكى زيبايى با طاقديس 
ها و ناوديس ها شگفت انگيز وجود دارد كه بر اثر ممارست 

آب بر دل سنگ ايجاد شده است. 

كاروانسراى شاه عباس 
جلفا  غرب  مترى  كيلو   3 در  كاروانسرا  اين 
(كليساى  چوپان  كليساى  نزديك  و 
از  دارد.يكى  )قرار  مريم  حضرت 
عباس  شاه  كه  است  بنايى   999
صفوى براى آسايش و امنيت كاروان 
ها و مردم احداث كرده و معمارى آن 

به سبك صفوى است . دشت گرديان 
در  واقع  گرديان  هكتارى   1838 دشت 
منطقه آزاد ارس به عنوان يكى از موقعيتهاى 
مساعد سرمايه گذارى در اين منطقه به شمار 
مى رود.قرارگيرى در بين نقاط پست و مرتفع 
،استقرار  تبريز  كالنشهر  هاديشهرو  با  ،نزديكى 
سد  ،قرارگيرى  كشاورزى  و  باغى  اراضى  بين  در 
باعث  منطقه  آن  در  مجاور  هاى  رودخانه  و  گرديان 
شده تا فضايى ايده آل جهت انجام سرمايه گذارى در 
سازمان  حاضر  حال  شود.در  ايجاد  گردشگرى  زمينه 
فعلى  شرايط  و  امكانات  بررسى  از  پس  ارس  آزاد  منطقه 

ين  دشت اقدام به شناسايى فرصتها و امكانهاى سرمايه گذارى ا
كرد و در نهايت از بين 40 طرح ارائه شده از سوى شركت در اين منطقه 

طرح   24 جهت اجرا در دشت گرديان از سوى سازمان منطقه آزاد ارس مشاور، 
انتخاب شد. 

صنايع دستى 
ايرانى  تمدن  و  فرهنگ  پود  تارو  در  خورده  گره  است  اى  آينه  يك  هر  جاجيم  ،و  گليم   ، قالى  نقش 
ميان  در  ميان  در   . است  پيرامون  طبيعت  و  تفكر  از  انعكاسى  نيز  ارس  مردمحاشيه  هاى  .دستبافته 

دستبافته هاى اين مردم ورنى از اهميت خاصى برخوردار است . 

ورنى 
ورنى يا سوماك نوعى گليم فرش نما است كه وجهه اى جهانى دارد . اين دستباف نوعى گليم يك رو 
و بدون پرز است كه به سبك پود پيچى يعنى گذاردن پود اصلى از تار و پيچش نخ به دور نخ هاى تا 

ر شكل گرفته و نقش مى پذيرد .نقوش ورنى نشانگر محيط زيست عشاير آذربايجان است . 

مجموعه كردشت 
ارمنستان  و  ايران  مرز  و  ارس  رودخانه  كنار  در  جلفا  شرق  مترى  كيلو  در 70  كردشت  ستاى  رو 
قراردارد . اين مجموعه شامل هشت بناى تاريخى ، حمام بزرگ، عمارت ، حمام كوچك ، مسجد غريب 
، ديوانخانه ،يخچال ، قلعه كردشت و ساخلو (پادگان نظامى )است. قدمت آن به دوران قاجار و جنگ 
هاى سى ساله ايران و روس مى رسد . قديمى ترين اثر اين مجموعه مسجد غريب بوده و متعلق به 

دوران زنديه است . 
حيات وحش 

پناهگاه حياط وحش كيامكى و منطقه حفاظت شده ارس باران ، زيست گاه گونه هاى جانورى همچون 
آهو ، مارال ، قوچ ، ميش ، ارمنى ، كل وبز ، پلنگ ، خرس قهوه اى و گو نه هاى مختلفى از پرندگان از 
قبيل سياه خروس ، كبك، عقاب طاليى ،اردك ، حواصيل ، آلرت و بوتيمار، قرقاول ، طرالن ، باالبان و 

همچنين پوشش گياهى بيد، زرشك ، افرا ، نسترن ، گردو و گياهان مرتعى و دارويى است. 

ارس 
ارس كه در زبان محلى ((آراز))ناميده مى شود ، از كوه هاى مين گول (هزار بركه )تركيه در جنوب 
شهر ارز روم سرچشمه مى گيرد . طبيعت سرسبز جزيره ها ، پرندگان و كوه هاى زيبا و سر فلك 
كشيده اطراف رود ارس جاذبه اى دل انگيز براى گردشگران به وجود آورده است . اين رودخانه در 
نوار مرزى شمال غربى كشور واقع شده و داراى سه سد بزرگ است كه عبارتند از :سد ارس ، سد 
خدا آفرين و سد ميل مغان . همچنين پل هاى مواصالتى پلدشت ، پل چوبى و راه آهن جلفا ، پل نوردوز 

، پل اصالندوزو بيله سوار از جمله مبادى ورودى و خروجى ارس محسوب مى شوند. 
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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) قصه هاى شهرزاد  .............................................................................................
14) ورزشى ................................................................................................................
15)  حوادث .................................................................................................................
16) خانه دارى ............................................................................................................
17) سرگرمى ..............................................................................................................
18) آذرى ....................................................................................................................
19) ديار آشنا ..............................................................................................................
20) انگليسى .................................................................................................................
21) آگهى .....................................................................................................................
22) توزيع ....................................................................................................................
23) 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

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

نبوغ ناشي از بيماري 
 

يك متخصص سرشناس روانپزشكي معتقد است بسياري از چهره هاي سرشناس حيطه هاي علوم، سياست و 
هنر به اين دليل موفق شده اند كه دچار بيماري «اوتيسم» بوده اند. ميشل فيتزجرالد پروفسور روانپزشكي در 
دانشگاه ترينيتي در دوبلين ايرلند معتقد است كه بسياري از نوابغ جهان از گروه بيماران زيرگروه هاي اوتيسم 

(ASD) بوده اند كه به دليل داشتن ژن هاي نبوغ خاص بدل به چهره هايي سرشناس شده اند.
از  ويتگنشتاين  لودويگ  و  ولز  جي  اچ  اورول،  جرج  اينشتين،  آلبرت  نيوتن،  ايزاك  است  معتقد  پروفسور  اين 
چهره هاي مطرح و معتبر جهان هستند كه عالمت هايي از بيماري هاي مشابه اوتيسم، يا مثًال سندرم آسپرگر، 
بوده اند.اين پروفسور ايرلندي در سخنراني كه در هفته گذشته در لندن داشت اعالم كرد كه ارتباط هايي ميان 

است  يافته  نبوغ  و  خالقيت   ،ASD و  بيماري 
ژنتيكي  هاي  علت  از  ناشي  مسائل  اين  تمام  كه 
است. «اختالالت روحي مي تواند تاثيرات مثبتي 
هم داشته باشد، به نظر مي رسد كه بعضي از 
اختالالت ژني كه باعث بروز بيماري هايي مثل 
عين  در  شوند  مي  آسپرگر  سندرم  يا  اوتيسم 
خاصي  هاي  توانايي  و  خالقيت  توانند  مي  حال 
را در فرد ايجاد كنند؛ توانايي هايي كه باعث مي 
شود فرد «نابغه» لقب بگيرد. ما دقيقًا نمي توانيم 
از يك يا چند ژن خاص در اين زمينه نام ببريم، 
حتي نمي توانيم بگوييم كه چه تعداد ژن در اين 
كه  بگوييم  توانيم  مي  اما  هستند،  دخيل  پروسه 
تغييرات بسيار كوچك در تعداد زيادي از ژن ها 
باعث اين مساله است. يك تغيير ژني كوچك در 
اين زنجيره ممكن است تاثير مثبت داشته باشد 
و باعث به وجود آمدن نبوغ در يك شاخه خاص 

در فرد شود.»

براساس گفته هاي دكتر فيتزجرالد اين گونه از نوابغ نمي توانند در سيستم آموزشي معمول موفقيت چنداني 
داشته باشند و براي همين معموًال از مدارس متعدد اخراج مي شوند و حتي معموًال نمي توانند تحصيل آكادميك 
خود را به پايان ببرند. آنها معموًال ارتباطات خوبي با ساير هم شاگردي ها و معلمان خود برقرار نمي كنند و 
دچار حالت هايي مثل پارانويا (ترس از  حتي از برقراري ارتباط كالمي ساده هم عاجز هستند. اين گروه اكثراً 
توطئه) و توهم توطئه عليه خود هستند، اما در عين حال اين افراد ذهني بسيار منظم و كامًال متمركز دارند و 
عمومًا بسيار اخالق گرا و قانون گرا هستند. او در اين مورد توضيح مي دهد؛ «اين گروه از افراد مي توانند حتي 
بيست يا سي سال بر يك موضوع خاص تمركز كنند و كاري به اين نداشته باشند كه ديگران در مورد آنها چه 
مي گويند يا چه فكر مي كنند، آنها معموًال نااميد نمي شوند و آن قدر بر كار خود متمركز هستند كه كاري را كه 
ممكن است سه يا چهار نفر در همكاري با هم طي سال هاي طوالني انجام دهند، يك تنه انجام دهند.» براساس 
تئوري اين محقق فردي مثل شارل دوگل (كه شعار مشهورش اين بود «من فرانسه هستم») و توماس جفرسون 
رئيس جمهور امريكا اشخاصي هستند كه با اين پايداري و سماجت و به نوعي يكدندگي در زندگي سياسي خود 
موفق شده اند. وي در جهان ادبيات هم به اچ جي ولز نويسنده مشهور داستان هاي علمي تخيلي اشاره مي كند 
كه در تحصيالت آكادميك موفقيتي نداشته و براساس گفته هاي نزديكانش در تمام طول عمر تنها بوده و هيچ گاه 

از لحاظ شخصيتي به «بلوغ فكري» كامل نرسيده اما در حيطه كاري خود بي نظير و بي رقيب بوده است.
هاي  شاخه  و  آسپرگر  هاي  سندرم  به  مبتال  بيمار  حدود 1600  بررسي  از  پس  ترينيتي  دانشگاه  تحقيق  گروه 
مختلف بيماري هاي اوتيسم و بررسي كردن زندگينامه بيش از يكصد فرد مشهور و سرشناس فرضيه خود را 
ارائه دادند.براساس تحقيقات اين گروه ايزاك نيوتن مي توانسته سه روز تمام بدون دانستن روز يا شب بودن 
جهان پيرامون كار كند و حتي غذا هم نخورد و آلبرت اينشتين هم در يك دفتر دورافتاده و كامًال ساكت و به دور 
از حضور هرگونه انسان ديگري كار مي كرده كه همه اينها مي تواند نشانه هايي از ابتال به برخي حاالت بيماري 
هاي مرتبط با اوتيسم باشد.دكتر آماندا باتن از مركز ملي اوتيسم استراليا مي گويد؛ «ميزان بروز كليه بيماري 
هاي مرتبط با اوتيسم بين 60 تا 100 مورد در هر صد هزار نفر است و ميزان بروز نوابغ در بين آنها يك تا ده 
درصد است كه اين ميزان با بروز كلي ميزان نبوغ در جامعه تطابق دارد.»                         منبع؛ سيدني هرالد 
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ماموريت ناتمام 
شاهزاده انگليس 

در افغانستان 

با  جنگ  و  افغانستان  به  يي  هفته  سفر 10  يك  از  پس  هري  شاهزاده 
در  و  برگردد  انگليس  به  گذشته  روز  بود  قرار  كشور  اين  در  طالبان 
بزرگ  برادر  و  چارلز  شاهزاده  پدرش  سوي  از  كه  استقبالي  جشن 
ترش شاهزاده ويليام ترتيب داده شده بود شركت كند. اين شاهزاده 
زده  جنگ  كشور  يافته  دستور  امنيتي  داليل  به  انگليسي  ساله   23
هري  شاهزاده  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  كند.به  ترك  را  افغانستان 
از اواسط دسامبر گذشته مخفيانه در واليت خطرپذير هلمند در جنوب 
افغانستان به سر مي برد، اما رسانه هاي خارجي روز پنجشنبه توافق 
او  به  مربوط  اخبار  سانسور  بر  مبني  انگليس  دفاع  وزارت  با  خود 
كرد  تاييد  ديروز  صبح  ساعات  نخستين  در  دفاع  شكستند.وزارت  را 
است.  كرده  ترك  را  افغانستان  جمعه  روز  عصر  جوان  شاهزاده  اين 
خبرگزاري انگليسي پرس آسوسيشن گزارش داد شاهزاده هري در 
حالي كه در مانور اسكادران تانك شركت كرده بود به يك پايگاه ناتو 
منتقل مي شود تا با يك هواپيماي نظامي به خانه برگردد. او يكي از 
حدود 700 تا 800 سرباز انگليسي بود كه روز گذشته از افغانستان 
به كشور خود بازگشتند. انگليس حدود 7800 نيرو در افغانستان دارد 
دربار  عضو  نخستين  كنند.هري  مي  خدمت  ناتو  ائتالف  قالب  در  كه 
انگليس پس از عمويش شاهزاده اندرو بود كه در يك خط مقدم جنگ 
حضور مي يافت. اندرو در سال 1982 در جريان جنگ جزاير فالكلند با 
آرژانتين ماموريت خلباني يك بالگرد نيروي دريايي را برعهده گرفت. 
هري قرار بود سال گذشته در جنگ عراق شركت كند، اما اين ماموريت 
دليل نگراني هاي امنيتي در خصوص او و سربازان همراهش به  به 
دستور افسر ارشد ارتش لغو شد. اين امر موجب شد او در آستانه 
ترك ارتش قرار گيرد تا اينكه به او پيشنهاد داده شده در نقش مامور 
شاهزاده  كه  اكنون  شود.  اعزام  افغانستان  به  هوايي  عمليات  كنترل 
سانسور  و  كرده  ترك  را  افغانستان  در  نبرد  صحنه  انگليسي  جوان 
خبري برداشته شده است خبرنگاران گزارش مي دهند كه او تا جمعه 
شب گذشته به همراه يك اسكادران تانك در صحراي واقع در بيرون 

موسي قلعه پايگاه سابق طالبان مشغول عمليات بوده است. 

مِدِودف رئيس جمهور روسيه شد
ديميترى مدودف با كسب بيش از پنجاه ميليون رأى در انتخابات روز يكشنبه رياست جمهورى روسيه، به عنوان پيروز قطعى اين 

انتخابات و جانشين «والديمير پوتين» شناخته شد. 
ديروز  صبح  روسيه  انتخابات  مركزى  كميسيون  رئيس 
اعالم كرد: شمارش 52/ 98 درصد آرا مأخوذه در انتخابات 

حاكى از آن است كه «مدودف» 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  آرا  كل  درصد   70 /21
و  روسيه  وزير  نخست  اول  معاون  ساله،   43 «مدودف» 
بود.  انتخابات  در  پوتين»  «والديمير  حمايت  مورد  نامزد 
«گنادى زوگانف» رهبر حزب كمونيست روسيه به عنوان 
به  را  آرا  درصد   17 /77 تنها  مدودف،  رقيب  نزديكترين 
به  نيز  بوگدانف  و  ژيرنوفسگى  آراى  است.  آورده  دست 
ترتيب 38/ 9 و 29/ 1 درصد اعالم شده است. يكشنبه شب 
نتايج  آنكه  از  پس  و  انتخابات  نتايج  قطعى  اعالم  از  پيش 
پوتين،  والديمير  شد،  اعالم  آرا  سوم  يك  حدود  شمارش 
رئيس جمهورى كنونى روسيه به همراه ديميترى مدودف 
در جمع ده ها هزار تن از هواداران جوان خود در ميدان 
سرخ مسكو حضور يافتند. در اين اجتماع رئيس جمهورى 
دارد  آن  از  حكايت  آرا  شمارش  اوليه  نتايج  گفت:  روسيه 

كه برنامه ما با حمايت مردم در حال عملى شدن است. «مدودف» نيز در نخستين اظهار نظر خود گفت: همراه با «والديمير پوتين» (كه 
پيشتر او را نخست وزير آينده روسيه خوانده بود) سياست هاى وى را ادامه خواهم داد. وى تأكيد كرد: در سياست خارجى روسيه، 
ارجحيت همچنان با كشورهاى همسايه خواهد بود. ميزان حضور واجدين شرايط در پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى روسيه 
61 درصد اعالم شده است. ديميترى مدودف در سال 1965 در «سنت پترزبورگ» دومين شهر بزرگ روسيه به دنيا آمد و پس از 
گذراندن تحصيالت ابتدايى و متوسطه در اين شهر در سال 1987 در رشته حقوق از دانشگاه دولتى لنينگراد فارغ التحصيل شد.وى 
اوايل دهه 90 در كميته روابط خارجى شهردارى سنت پترزبورگ كه پوتين رياست آن را برعهده داشت به عنوان كارشناس اشتغال 
به كار داشت و از 9 نوامبر سال 1999 تا 31 دسامبر همان سال (در دوره نخست وزيرى پوتين) معاون دفتر نخست وزير روسيه 
و از اين تاريخ تا 30 ماه اكتبر سال 2003 معاون دفتر رياست جمهورى روسيه شد.مدودف از تاريخ مذكور تا 21 اكتبر سال 2005 
عهده دار پست رئيس دفتر رياست جمهورى روسيه بود و از 14 نوامبر سال 2005 تا حال حاضر معاون نخست وزير روسيه است.
وى در دو سال اخير مسئوليت اجراى چهار طرح ملى روسيه شامل آموزش، مسكن، كشاورزى و پزشكى را كه براى پيشبرد آنها ده 
ها ميليارد دالر از بودجه تخصيص يافته برعهده داشته است. مدودف رياست ستاد انتخاباتى «والديمير پوتين» در انتخابات رياست 
جمهورى روسيه در سال هاى 2000 و 2004 را برعهده داشت.«ديميترى مدودف»، يك روز پس از حمايت رئيس جمهورى روسيه از 

وى، خواستار پذيرش پست نخست وزيرى اين كشور توسط «والديمير پوتين» پس از خاتمه دوران رياست جمهورى شد.

بريتانيا درباره نسخه بدل قانون اساسي اروپا تصميم مي گيرد  
  

خبرگزاري فرانسه؛ پارلمان بريتانيا عصر ديروز درباره برگزاري رفراندوم براي پذيرش يا عدم پذيرش پيمان ليسبون تشكيل جلسه 
داد. گفته مي شود گوردون براون نخست وزير بريتانيا با برگزاري رفراندوم موافق نيست چرا كه تنها در هشت ماه آغازين فعاليت 
خود در مقام رئيس دولت بريتانيا با بحران هاي متعدد دولتي و پولي و بانكي درگير بوده است. بسياري از تحليلگران بر اين عقيده اند 
كه پيمان ليسبون در صورتي كه به راي گذاشته شود مورد تاييد مردم بريتانيا قرار نخواهد گرفت. اين پيمان كه جنجال فراواني همراه 
داشته است شباهت هاي بسياري به قانون اساسي اروپا دارد كه پيش تر با راي منفي مردم فرانسه و هلند از دستور كار اتحاديه اروپا 
خارج شده بود. اين پيمان در واقع مي كوشد نهادهايي را كه در قانون اساسي اروپا پيش بيني شده بودند، احيا كند. گفته مي شود 

مخالفان داخلي براون در حزب كارگر و نمايندگان محافظه كاران بريتانيا پيشنهادكنندگان طرح رفراندوم بوده اند.  

يي  هسته  بمب  پدر 
پاكستان بستري شد  
مي  گفته  كه  پاكستان  يي  هسته  دانشمند  عبدالقديرخان  رويترز؛   
شود در فروش غيرقانوني فناوري هسته يي دست داشته است، 
شديد  تب  پروستات،  سرطان  بيماري  تشديد  پي  در  چهارشنبه 
شد.  بستري  آباد  اسالم  در  بيمارستاني  در  خون  فشار  افت  و 
عبدالقديرخان كه به خاطر ساخت بمب هسته يي پاكستان مورد 
با  سال 2003  از  هاست  پاكستاني  از  بسياري  ستايش  و  احترام 
فناوري  غيرقانوني  فروش  در  وي  نقش  درباره  تحقيقات  آغاز 
هسته يي به كشورهايي نظير ليبي و كره شمالي در حصر خانگي 
به  70ساله  دانشمند  اين  همسر  برد.  مي  سر  به  آباد  اسالم  در 
نظر  به  خطرناك  چندان  عبدالقديرخان  وضعيت  گفت  خبرنگاران 
توانست  عبدالقديرخان  هاي  فعاليت  كمك  به  پاكستان  رسد.  نمي 
اندكي پس از آزمايش انفجار هسته يي هند، رقيب بزرگ نظامي 
پاكستان در سال 1998 اولين انفجار هسته يي خود را آزمايش 

كرد.  

رئيس جمهور كره 
جنوبي ديدار با 

مسووالن كره شمالي را 
نپذيرفت  

رويترز؛ لي ميونگ باك رئيس جمهور جديد كره جنوبي از حزب 
راستگراي غائتالفف بزرگ ناسيوناليست در اولين اقدام خود كه 
حاكي از تغيير سياست هاي سئول در قبال همسايه كمونيست 
دو  مقامات  ديدار  پيشنهاد  چهارشنبه  است،  كشور  اين  شمالي 
كره در ماه ژانويه سال آينده ميالدي را رد كرد. اين پيشنهاد 
بود  شده  طرح  جنوبي  كره  اطالعات  ملي  سازمان  سوي  از  كه 
آينده  سال  اوايل  دعوت مي كرد  دو كشور  مسوول  مقامات  از 
كره  جمهور  رئيس  به  نزديك  منبعي  اما  كنند.  ديدار  يكديگر  با 
جنوبي كه نخواست نامش فاش شود مدعي شد لي اين طرح را 

به خاطر روشن نبودن اهدافش رد كرده است.  
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جهان از نگاه رسانه ها
در  تركيه  ارتش  عمليات 

شمال عراق قطع شد 
تمام  كرد  اعالم  عراق  خارجه  وزير  زيباري  هوشيار   
نيروهاي ارتش تركيه كه براي سركوب چريك هاي پ ك 
ك وارد عراق شده بودند، به آن سوي مرزها عقب نشيني 
عمليات  كرد  اعالم  نيز  تركيه   NTV تلويزيون  كردند. 
خبري  شبكه  يافت.  پايان  عراق  شمال  در  ارتش  زميني 
الجزيره از كردستان عراق نيز به نقل از منابع كردستاني 
مرزهاي  داخل  به  تركيه  ارتش  واحدهاي  از  بعضي  گفت 
تركيه عقب نشيني كرده اند، با اين حال يك منبع نظامي 
تركيه مي گويد اين عقب نشيني به معناي پايان كار ارتش 
تركيه در شمال عراق نيست. همين منبع افزود؛ برخي از 
عراق  در  همچنان  كرد  شورشيان  پيگرد  براي  سربازان 
خواهند ماند. يك ايستگاه تلويزيوني تركيه هم گفته است 
كه ارتش عمليات خود را در منطقه «زاب» خاتمه داده اما 
در مناطق ديگر شورشيان را تعقيب مي كند. ارتش تركيه 
عراق  شمال  در  خود  يي  هفته  يك  عمليات  طي  گويد  مي 
و  درآورده  پاي  از  را  كرد  مسلح  شورشي  از 237  بيش 
در همان حال 27 نظامي تركيه هم كشته شده اند. منابع 
فراتر  را  تركيه  ارتش  تلفات  تعداد  شورشيان  به  وابسته 
از اينها مي دانند. به نظر مي رسد قطع عمليات تركيه در 
جرج  باشد.  امريكا  خصوص  به  المللي  بين  فشارهاي  پي 
بوش رئيس جمهور امريكا از آنكارا خواست «با آخرين 
سرعت ممكن» به حمالت خود در عراق پايان دهد. پيش 
از آن رابرت گيتس وزير دفاع امريكا نيز با سفر به تركيه 
با نخست وزير و رئيس جمهور تركيه ديدار و گفت وگو 
كرد. امريكا اعضاي پ ك ك را دشمنان سه كشور امريكا، 

تركيه و عراق معرفي مي كند. 

بازگشت نخست وزير مخلوع تايلند  
 تاكسين شيناواترا، نخست وزير مخلوع تايلند كه سپتامبر 
2006 با كودتاي نظامي بركنار شده بود پنجشنبه در ميان 
ماهه  تبعيدي 17  از  اش  هواداران  از  تن  هزاران  استقبال 
به بانكوك پايتخت تايلند بازگشت؛ به رغم اتهامات متعدد 
وزير  نخست  اينكه  وجود  با  و  تاكسين  عليه  مالي  فساد 
هاي  رقابت  ميدان  از  كه  است  شده  متعهد  تايلند  سابق 

سياسي دور بماند.  
 

حمله امريكا به پناهگاه القاعده  
بار  پنجشنبه  امريكايي  هاي  موشك  فرانسه؛  خبرگزاري   
مرز  در  را  القاعده  و  طالبان  هاي  مخفيگاه  از  يكي  ديگر 
افغانستان و پاكستان هدف قرار داده و به گفته مقامات 
قتل  به  را  خارجي  راديكال  مبارزان  از  نفر  پاكستاني 13 
رساندند. در اين حمله كه توسط موشك هاي شليك شده 
از هواپيمايي بدون سرنشين صورت گرفته است كلبه يي 
در يكي از روستاهاي وزيرستان جنوبي هدف قرار گرفته 
و عالوه بر كشته شدن 13 شبه نظامي (كه بيشتر عرب 

بوده اند) 10 نفر نيز مجروح شده اند.  
تاييد حكم اعدام علي شيميايي  

 العربيه؛ شوراي رياست جمهوري عراق ديروز حكم اعدام 
پسرعموي  شيميايي»  «علي  به  معروف  مجيد  حسن  علي 
كشتارجمعي  جرم  به  وي  كرد.  تاييد  را  حسين  صدام 
به  و  محاكمه  انفال  قضيه  در  ميالدي  دهه 80  در  كردها 
اعدام محكوم شد. زمان اعدام وي هنوز تعيين نشده است 
اما شبكه العربيه مي گويد حكم اعدام طي 30 روز پس از 
وزير  ساله،  شيميايي 66  علي  شود.  اجرا  تواند  مي  تاييد 
سابق كشور عراق بود و يكي از دوستان نزديك و عناصر 

وفادار به صدام حسين به شمار مي رفت.  

يك خودكشي در هر 15 دقيقه در ژاپن 
شهرت بد ژاپن مبني بر اينكه مردم اين كشور ميل به خودكشي را در 
سال  آمار  است.  شده  اثبات  آمار  كمك  به  اكنون  هم  دارند  خود  خون 
هزار  متوسط 30  طور  به  تاكنون  سال 1998  از  دهد  مي  نشان  جاري 
 32115  ،2006 سال  در  اند.  زده  خودكشي  به  دست  سال  هر  در  نفر 
هر  بين  در  خودكشي  معادل 25  كه  گرفته  صورت  ژاپن  در  خودكشي 
هزار نفر بوده است. بر اساس اين آمار مي توان بيان داشت كه به طور 
ميانگين روزانه 100 نفر در اين كشور پرجمعيت دست به خودكشي مي 
زنند كه معادل يك خودكشي در هر 15 دقيقه است. اكثر خودكشي ها در 
ساعت پنج صبح توسط مردان و در نيمه ظهر توسط بانوان زماني كه 
اعضاي خانواده شان به مدرسه يا سر كار رفته اند، صورت مي گيرد. 
جمعيت ژاپن از نصف جمعيت امريكا هم كمتر است، با اين وجود تعداد 

خودكشي هايي كه در اين دو كشور صورت مي گيرد تقريبًا با هم برابر 
است.محققان ژاپني هنوز نتوانسته اند دريابند كه چرا تعداد خودكشي 
ها در سال جاري نسبت به سال 1998 حدود 35 درصد افزايش داشته 
است؛  شده  بيان  پديده  اين  توصيف  براي  تئوري  دو  اكنون  هم  است. 
فشار شديد روي دانش آموزان در مدرسه و در دسترس بودن سايت 
خودكشي اينترنتي نتوشينجو. اولين نتيجه فعاليت سايت خودكشي نتو 
شينجو در سال 2003 در ژاپن ديده شد. پليس در اين سال جسد سه 
جوان را در داخل وني در مسيري كوهستاني پيدا كرد. پنجره هاي اين 
ون كامًال آب بندي شده بود و يك اجاق زغال سنگي هم در داخل ماشين 
مشغول سوختن بود.پليس در ژاپن خودكشي هاي مشابه ديگري را نيز 
گزارش كرده است. براي مثال چندين جوان كه دهه 20 سالگي خود را 
از سر مي گذراندند در همان سال در نقاط مختلف اين كشور خود را 
با دود زغال سنگ به كشتن دادند. سال گذشته پليس ملي موفق شد 72 

نفر را از خودكشي نجات دهد. 
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شعرش  مجموعه  پانزدهمين  به  باباچاهي  علي 
رسيد 

بعد از مجموعه شعر «پيكاسو در آب هاي خليج فارس»، علي باباچاهي 
پانزدهمين مجموعه شعرش را منتشر مي كند. اولين مجموعه شعر اين 
شاعر در سال 1346 با عنوان «در بي تكيه گاهي» و آخرين مجموعه او، 

«رفته بودم به صيد نهنگ»، در سال 83 منتشر شده است. 

به  كرماني  مرادي  مامان»  «مهمان 
فرانسه رفت 

به  كرماني  مرادي  هوشنگ  مامان»  «مهمان  رمان 
زبان فرانسوي ترجمه و منتشر شد. مرادي كرماني 
به ايسنا گفت؛ كتاب «مهمان مامان» توسط ماري بل 
باهايا به زبان فرانسوي ترجمه شده و اخيراً از سوي 
انتشارات لوهارماتان در اين كشور به چاپ رسيده 

است.

ديگري  هاي  ترجمه  با  فرزانه  بهمن 
از آندلو و كاپوآنا 

ديگري  داستان  ي  ها  مجموعه  ترجمه  فرزانه  بهمن 
از پي ير آندلو و لوئيجي كاپوآنا را به پايان رساند. 
ير  پي  عشق»  بدون  هاي  «عشق  ترجمه  مترجم  اين 
آندلو را به پايان رسانده و براي انتشار به نشر كتاب 

پنجره سپرده است. 

را  رمانش  نخستين  الياتي  ميترا 
منتشر مي كند ؛

«كافه  داستان  مجموعه  مجوز  دريافت  همراه  به 
مي  منتشر  الياتي  ميترا  رمان  اولين  دريايي»،  پري 
شامل  دريايي»  پري  «كافه  ايسنا،  گزارش  به  شود. 
11 داستان كوتاه سه ماه پيش براي دريافت مجوز 
نشر  سوي  از  كتاب  نمايشگاه  تا  كه  بود  شده  ارائه 

چشمه منتشر خواهد شد.

رمان جديد «احمد بيگدلي»؛
احمد بيگدلي روز گذشته از انتشار رمان جديدش در 
سال 87 خبر داد.خالق «اندكي سايه» تصريح كرد؛ 
چارچوب داستاني اين اثر را از قبل در ذهنم طراحي 
نكرده بودم و همزمان با نوشتن ماجراي داستان آن 

را خلق مي كنم.

از  جمادي  سياوش  ترجمه  نقد 
«هستي و زمان» ؛

از  جمادي  سياوش  ترجمه  بررسي  و  نقد  نشست 
«هستي و زمان» نوشته مارتين هايدگر برگزار مي 
شود. اين نشست با حضور سياوش جمادي امروز 
ساعت 15 در تاالر شيخ انصاري دانشكده حقوق و 

علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

تقدير از محمدعلي اسالمي ندوشن؛
از  حماسه»  شكوه  «فردوسي،  ادبي  همايش  در 
مقام علمي و فرهنگي محمدعلي اسالمي ندوشن به 
پاس يك عمر تالش اين پژوهشگر تجليل مي شود. 
هاي  همايش  سلسله  از  عنوان  نخستين  برنامه  اين 
به  آن،  در  كه  است  زمين  ايران  مفاخر  با  آشنايي 
ادب  و  فرهنگ  عرصه  در  فردوسي  جايگاه  بررسي 

پارسي پرداخته خواهد شد.

ادبيات و انديشه
ترجمه چقدر ميارزد؟چهره ها

حسين فراستخواه
http://farasat.blogsky.com

در اين باره كه ترجمه در ايران روش مند نيست و بى محابا است، زبان به مثابه «بيواسطه ترين دالل فكر» (پيوند دهنده 
سوژه به ابژه) نقش مهمى در جريان فكرى اجتماع انسانى بازى ميكند و سودمندى «نوشتار» يا «گفتار» [= سخن يا همان 
Logos) جز از اين منظر قابل توجيه نيست. حال از بختيارى ماست شايد كه ريشه زبان مان گسستى ژرف با زبان التين (به 
ويژه از حيث ساختار) دارد. به عبارتى ديگر ميخواهم بگويم منجنيق «فارسى» ما را به گوشهاى از جهان پرتاب كرده است. 

بزرگترين آثار ادبى يا فلسفى ما در چارديوارى تنگ زبانمان ميماند و خاك ميخورد. 
در  آثارشان  كه  نيافتند  اين  شانس  ديگران  او  جز  به  تقريبا  و  شد  جهانى  هدايت  صادق  تنها  ايرانى  نخبگان  ميان  در  شايد 
جهان خوانده شود و در «بازار فرهنگ جهانى» معامله و محك بخورد. هم از اين روست كه «ترجمه» معناى ديگرى براى 

آلمانى  اثر  يك  ترجمه  ميكنم  گمان  يابد.  مى  ايران)  در  (منظورم  ما 
به انگليسى بيشتر به تغيير فرم ميماند و ضربه چندانى بر «معنا» 
وارد نميكند. اما ساختار زبانى ما به گونه اى است كه عالوه بر طلب 
نمودن مهارت گزاف در ترجمه، مستلزم صرف زمانى بسيار است. 
ترجمه هاى پرتوان آثار مهم فلسفى و ادبى به فارسى، بيشتر يك 
پروژه وقتگير پر از ريزهكارى است و چه بسا مترجم در زمانى كه 
براى ترجمه اثرى مثل «لوياتان» صرف ميكند، قادر است كتابى پر 
توان تر در حوزه فلسفه سياسى بنويسد و چندين و چند كتاب غير 
فارسى را هم بخواند و زير و رو كند. اين را بدان جهت گفتم تا نشان 
دهم كه «ترجمه» در ايران چقدر كار پر هزينه اى است براى كسى 

كه سوداى خواندن، دانستن و نوشتن دارد. 
به  آكادميك  انسان  اگر  ويژه  (به  مترجم  كه  نيست  ترديدى  پس 
قول بورديو و به طور كلى انسان فلسفه ورز باشد) بايد وسواس 
دهد.  خرج  به  كند،  ترجمه  ميخواهد  كه  آثارى  انتخاب  در  بسيارى 
حال آنكه به نظر ميرسد داستان ترجمه در ايران به گونهاى ديگر 
رقم ميخورد. به صورت استقراى ذهنى شايد بتوان دو گونه ترجمه 

در حوزه علومانسانى دسته بندى كرد: 
ط بر اساس سير خاص (مكتب/ نويسنده/ موضوع) 

ط بر اساس ترجمه آثار كالسيك 
ط بر اساس سليقه شخصى مترجم يا ناشر 

براى  دارند،  خود  آثار  براى  خاصى  سير  كه  مترجمانى  ميان  در 
وقتى  برد.  نام  فرهادپور  و  فوالدوند  عنايت،  لطفى،  از  ميتوان  مثال 
به كارنامه اين مترجمان مينگريم، گويى حفرهاى را به هر ضرب و 
زورى هم كه شده، پر كردهاند. اما عموما ترجمه ها از سياق دوم كه 

همان بر حسب سليقه است، پيروى ميكنند. البته اين به هيچ وجه نافى ارزش كار اين مترجمان نيست. اما به هر حال دغدغه 
اساسى كه پديد ميآيد، اين است كه معيار انتخاب اين كتابها چيست. 

اخيرا در سمينارى كه براى بزرگداشت آثار حسن چاوشيان در رشت برگزار شده بود، شركت كردم و به نظرم رسيد كه 
شايد بتوان مجموعه آثارى را كه چاوشيان بدان پرداخته را در رسته «پست مدرنيته» قرار داد، اما باز هم مجموعهاى است 
از همه رنگ! مثال در حوزهاى ديگر يحيى امامى (كه اخيرا درگذشت) در جايى از هابرماس (شبيه سازى)، در جاى ديگر از 
فوكو (كلينيك) و در جاى ديگر از بورديو (علم) را ترجمه ميكند. اين كار فى نفسه هيجان انگيز است، براى من عالقه مند به 
حوزه علوم اجتماعى. ولى آيا ميتوان گفت اين كار براى آن مترجم و يا به طور كلى براى جريان فكر در جامعه هم سودمند 
است؟ (بيش از ده سال است كه آثار فوكو در ايران ترجمه ميشوند، با وجود ترجمه آثار بسيارى از او، هنوز ناتمام است؛ 

در حالى كه اگر يك نفر سه سال صرف ميكرد ميتوانست تمام آثار او را ترجمه كند). 
پرسش من اين است: آيا زمان گذاشتن براى ترجمه آثارى پراكنده از هر گوشه و كنار فلسفه و علوم اجتماعى توجيه خاصى 

دارد؟ آيا منجر به انباشت معرفت و ايجاد سنت فكرى ميشود؟

سياست اميد 
 اميرهوشنگ افتخاري راد

ميل به اميد داشتن - حتي اگر مقوله ايدئاليستي باشد - در 
سلول انساني پايان ناپذير است. اگر فصل جدايي انسان و 
نيز  را  اميد  بايد  است،  مرگ  به  انسان  خودآگاهي  حيوان، 
به اين فصل افزود. هرچند گاه به حدي سانتي مانتاليستي 
ابراز مي شود، چنانكه فرد آنچه را «وضع موجود» به غايت 
از آن تهي است، چون سرابي در برهوت، دست يافتني مي 
بيند. اگرچه انسان به زندگي در پيش رو اميدوار است اما 
در واقع بايد گفت با اميد به مرگ، خودآگاه است و اين نكته، 
مرز افتراقي آنهايي است كه به اميد ايدئاليستي و سياست 
اميد اعتقاد دارند. «بيگانه»ي كامو اگرچه در ظل گرما و از 
ديگري  و  برد  مي  اسلحه  به  دست  پوچي  و  نوميدي  روي 
را مي كشد، اما مي گويد؛ اگر فردي يك روز زيسته باشد 
و مابقي عمر را در زندان سپري كند، آنقدر خاطره خواهد 
به  نوميد  رساند،  هم  به  روزگار  سلول  در  آن  با  كه  داشت 
به  اميدي  و  اعتناست  بي  روست،  پيش  در  آنچه  به  ظاهر 

است.  اميد  سياست،  داراي  حال  عين  در  اما  ندارد  تغيير 
مي  پيش  در  را  اميد  سياست  حافظه،  در  غوطه  با  زنداني 
نيز  العالج  بيماري  نكند.  تغيير  موجود  وضع  هرچند  گيرد 
در عين نوميدي، ناگزير سياست اميد را در پيش مي گيرد. 
عرفا، تخته بند تن را زندان مي دانند كه با اميد به برشدن از 
نردبان آسمان، در نهايت به وحدت وجود دست مي يابند. 
اميد ايدئاليستي، زنداني گرفتار در «وضع موجود» را تنها 
اما  است  خود  در  آگاهي  او،  ترتيب  بدين  كند.  مي  گرفتار 
مرگ  اگر  حتي  گيرد،  پيش  را  اميد  سياست  كه  زنداني  آن 
خود را در پيش چشم ببيند، «آگاهي براي خود» است. اميد 
فرد گرفتار در «وضع موجود»، با «آگاهي براي خود»، در 
مقاومت تجلي مي يابد. بوطيقاي مقاومت، وضع موجود را 
نمي پذيرد، هرچند كه اميدي به تغيير آن نداشته باشد، اما با 
سياست اميد مي تواند فصل افتراقي خود را با آنها كه «در- 
خود» اند، بازگشايد. «براي - خود» مي تواند از پله هاي بر 
شدن، از وضع موجود فراتر رود حتي اگر همچنان در وضع 
موجود باشد. ضرب المثل بي مزه «پايان شب سيه، سپيد 
است» براي «در - خود» ها است زيرا بدون سياست اميد 
از وضع موجود به وضع موجود مي رويم هرچند اميد به 

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

محمود كيانوش آثار تازه استاد  
 

و  كودك  ادبيات  كه  هستند  زيادي  منتقدهاي  هم  هنوز 
خيلي  برايشان  نوجوان 
فكر  آنها  نيست.  جدي 
براي  نوشتن  كنند  مي 
كودكان چون با كلمات 
است  همراه  يي  ساده 
آن قدرت سخت نيست. 
اين موضوع گاه آنقدر 
برايشان دم دستي مي 
شود كه به تازه كارها 
كنند  مي  سفارش 
كودكان  براي  كتابي 
ترجمه  يا  بنويسند 
كيانوش  محمود  كنند. 
خالف  كامًال  نظري  اما 

اين موضوع دارد. او حدود چهل سال، كه ادبيات كودكان 
و نوجوانان خيلي دست دوم تر از امروز بود، با نوشته 
هايش نشان داد كه تا چه اندازه مي توان در اين درياي 
بيكران به نظريه پردازي پرداخت. كتاب تئوريك محمود 
كيانوش، هنوز كه هنوز است و پس از حدود چهل سال 
از بهترين هاي اين ژانر به حساب مي آيد. كيانوش اين 
روزها آثار تازه يي را براي چاپ آماده كرده است. اين 
شاعر، نويسنده و منتقد رمان «باغي در كوير» را آماده 
كتاب  ديگر  مانند  به  احتماًال  كه  كتابي  است.  كرده  چاپ 
كتاب  اين  نيست.  توجه  بي  متعهد  ادبيات  به  استاد،  هاي 
توسط نشر آفرينش چاپ مي شود كه كتاب «شعر، زبان 
كودكي انسان» را هم منتشر مي كند. كيانوش 73 ساله، 
رمان «اين آقا كي باشند؟» را هم آماده چاپ كرده است و 
قصد دارد آخرين شعرهايش را هم با عنوان « اي آفتاب 
كودك  شعر  پيشكسوت  بسپارد.  ناشر  دست  به  ايران» 
ايران، همچنين در حال نگارش كتابي در مورد سينما و 
شعر مدرن فارسي است كه «نيما يوشيج و شعر كالسيك 

فارسي» نام دارد.  

بزرگداشت شاعر معاصر 
 

پرده برداري از مجسمه 
سيمين بهبهاني  

 

در  شود.  مي  برگزار  امروز  بهبهاني  سيمين  بزرگداشت 
«سيمين  مجسمه  از  برداري  پرده  از  پس  مراسم  اين 
شده،  ساخته  زاده  قاسم  اميرمحمد  توسط  كه  بهبهاني» 
فيلم مستندي درباره اين شاعر معاصر به نمايش درمي 
آيد. همچنين در اين مراسم كه با حضور خود «سيمين 
«بهمن  كيميايي»،  «مسعود  شود،  مي  برگزار  بهبهاني» 
«جواد  و  ارجمند»  «جمشيد  حكمت»،  «منيژه  آرا»،  فرمان 
بهبهاني»  «سيمين  آثار  و  شخصيت  درباره  طوسي» 

سخنراني مي كنند.  

تراژدي شكست نويسندگان يك نسل 
 

تو به خاكستر نشستي من به خون 
 

فرشته احمدي

اين بسيار شگفت انگيز و ناياب است كه دوره يي از تاريخ ادبيات داستاني ما به دست پزشكان نويسنده رقم بخورد؛ نويسندگاني كه جدي مي 
نوشتند، نه محفلي و حاشيه يي و محض خشنودي اين و آن و بسيار شگفت انگيز تر است كه همگي عالوه بر شور نوشتن، شور نيستي داشتند. 
چيزي ناشناخته و درك ناشدني مي كشاندشان به ورطه يي كه بي دست و پا زدني تن به آن مي دادند، مثل خودكشي دسته جمعي نهنگ ها با همان 

داليل مبهم و همان اعجاب در پيروي از يكديگر.
اگر درس خواندن در مدرسه يي خاص به قول محمد حقوقي مثل مدرسه «ادب» يا «سعدي» يا «البرز» و رفاقت در حلقه يي خاص و فراهم شدن امكان 
شناخت ادبيات روز دنيا به واسطه مترجماني چون ابوالحسن نجفي و ديگران و آشنايي با زبان انگليسي به خاطر خواندن دروس سنگين پزشكي به 
اين زبان، باعث ايجاد اين همسويي بشود كه شد و اگر هم رشته بودن و هم سني و هم سليقه بودن كليدي است كه اين در را پيش رويشان بگشايد 
كه گشود، البد چيزي مشترك، سرخوردگي پاياني را رقم مي زند تا همگي را به ساحل بكشاند، به گل بنشاند تا دفاتر نيمه تمام زيادي ازشان به 
جا بماند كه ماند تا ما بمانيم و چشمان گشوده از حيرت مان.در ميان شان شايد ساعدي از همه پرزورتر بود كه نوشته هاي بسامانش بيشترند 
و با وجود كشمكش طوالني مدتش ميان رفتن و ماندن، توانست در هر دو زمينه نمايشنامه و داستان نويسي تاثيرگذارترين نويسنده زمان خويش 
باشد و بهرام صادقي با وجود اميدهايي كه به او بسته بودند، كمتر نوشت و بيشتر تعريف كرد، بي واهمه از فراموش شدن، اما با همان نوشته هاي 
اندكش رد انحصاري خود را بر ادبيات مان به جا گذاشت. منوچهر فاتحي هم بود كه خودكشي اش بر صادقي تاثير بسيار ناگواري داشت. داستان 
«آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب» به ياد اين دوست نوشته شد و داستان بلند «ملكوت» طبق مقدمه چاپ اول «سنگر و قمقمه هاي خالي» به 
منوچهر فاتحي تقديم شده است. چنگيز مشيري در راديو موسيقي كالسيك را تفسير مي كرد. ادبيات ايران و جهان را خوب مي شناخت و در مجله 
هاي سخن، جنگ هنر و ادب امروز و در روزنامه ايران ما، مطالب متنوعي مي نوشت. او نيز بسيار زودتر از وقتش به گل نشست تا يكي ديگر از 
اعضاي حلقه پزشكان روحش را در كالبد ارژنگ بدمد. در داستان «سفر شب»، ارژنگ با لبخند گفت؛ «ميرم سر يه تپه مي شينم، تفنگ شكاريم رو 
مي ذارم رو شقيقم و هر دو تا لوله رو با هم خالي مي كنم.» ما همه ارژنگ را نگاه كرديم. هيچ وقت شوخ نبود و براي همين هم همه ترسيديم... خيال 

نداشت فلسفه يا ادبيات بخواند... پيانو خوب مي زد و بهتر از آنچه مي زد، تئوري موسيقي مي دانست...
اتفاقي كه بايد بيفتد، افتاد. ارژنگ طلسم را شكست. رفت سر تپه الهيه نشست. تفنگ شكاري پدرش را روي شقيقه اش گذاشت و همان طور كه به ما 

گفته بود، هر دو تا لوله را با هم خالي كرد.1
و ديگراني كه با مرگي مشكوك رفتند و آنهايي كه مرگ شان معلوم بود زياد پا به پا نكردند براي مردن.

چرا مي خواهم خودكشي كنم؟ تو بايد حدس بزني، من نمي دانم ترديد است يا ترسي كه از رو به رو شدن با واقعيات دارم. من غوطه ور شده ام، 
اما نه به سادگي. در كثافت بارترين انواع آن چيزها كه مفهوم حقيقي اش فساد است. فساد؟ ولي به درستي نمي دانم آن چيست كه مرا به سوي 
سقوط- اگر بتوان گفت- يا فساد- اگر اين كلمه به خوبي بيان كننده باشد- مي كشاند. در عين حال برايم عجيب و ناگوار نيست كه به سوي سقوط 

و فساد كشيده مي شوم،2
اگر بخواهيم ريشه اجتماعي موثري براي اين نگاه منفي بيابيم، قطعًا كودتاي 28 مرداد 1332 غيرقابل اغماض است. نقش بر آب شدن اميد ها، نيست 
و نابود شدن احزاب و عقبگرد شگرف سياسي، ناگهان آدم ها را در موقعيتي بسيار كهنه تر از آنچه با آن زيسته بودند، قرار داد و چشم انتظاري 
شان براي به دست آوردن وضعيتي باز هم بهتر، به يأس مبدل شد. جريان قدرتمند روشنفكري كه از دوران مشروطه در ايران شكل گرفته بود، به 
بن بست رسيد و بسياري از جوانان دانشگاهي و جماعت روشنفكر خودكشي كردند يا به افيون روي آوردند. پوچ انگاري، آدم هاي زيادي را در 
يك روند تخريبي به خاك نشاند و آنهايي را كه هنوز زنده بودند، به ترك وطن ترغيب كرد. تقي مدرسي در سال 1338 رفت و بهمن شعله ور در 
سال 1342. اگر چه دهه چهل به قول ضياء موحد، مقارن بود با افزايش قيمت نفت، تزريق مقدار زيادي پول در جامعه و شروع كارهاي ساختماني 
و بهبود اقتصادي. دهه يي كه نسبت مخارج و درآمد نسبت معقولي بود و طبقه روشنفكر در رفاه بود و از نظر اقتصادي دوره بدي نبود اما به 
لحاظ سياسي دهه پرفشاري بود و نق هاي (به قول موحد) شاملو و اخوان در حوزه اقتصاد نبود، وگرنه مهاجرت روشنفكران چه دليل ديگري 
مي توانست داشته باشد، جز اختناق و فشارهاي سياسي. طبقه متوسط اين دهه آرمانگرا بودند و چنان به پيشرفت و صعود چشم دوخته بودند 
كه حتي اگر حكومت و اوضاع سياسي سد راه شان مي شد كمر به نابودي اش مي بستند. درونگرايي و حديث نفس نويسي از ويژگي هاي طبقه 
متوسط جديد است كه با توجه به نيازمان براي پشت سر گذاشتن اين دوران و با توجه به گذشته پرحادثه اين قشر جديد، از مقايسه دو جور نگاه 
طبقه متوسط جامعه به اوضاع سياسي و اجتماعي زمان خويش، شگفت زده نخواهيم شد. طبقه جديد به ماندگاري نيازمند است و محافظه كارانه 
به ثبات و حفظ دستاوردهايش مي انديشد و متوسط هاي آن روز به فتح مي انديشيدند و به آرمان هايشان. آرمانگرايي آن نسل نيز از داليل مهمي 
است كه باعث شود با بر باد رفتن آرزوهايشان، از پا درآيند زيرا تحمل شكست برايشان بسيار دشوار بود و سرانجام، رهايي را در مرگ جست 

وجو مي كردند.
با چشم هاي سرد و خط تيره رنگ نگاه با انقباض انگشتان، با انقباض فك با آن لبان نازك پرتصميم و گونه هاي الغر برجسته، حتي صداي جادوي 

او را كه از فضا چون جسم هاي بي وزن آهسته مي گذشت، ديدم كه گفت؛ «اكنون رهايي است.»3 
پي نوشت ها؛

-1 بخشي از داستان سفر شب نوشته بهمن شعله ور -2 بخشي از داستان قريب الوقوع نوشته بهرام صادقي
-3 از شعر لحظه هاي اشراق سروده بهرام صادقي 
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چون شب سي ام بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، قاضي به غالمان من گفت كه خواجة شما را به 
چه گناه كشته ام و اين دالك از بهر چه در ميان شما ايستاده و جامة خود 
را چرا دريده است؟ دالك گفت: تو خواجة ما را در همين ساعت با تازيانه 
مي زدي كه من فرياد او را شنيدم. قاضي گفت: چه گناه كرده بود و به 
خانة َمَنش كه آورد و چه قصد داشت. دالك گفت: سخن دراز مي كني و 
همي خواهي كه خوِن خواجه بپوشاني! من چگونگي را نيك مي دانم: دختر 
تو عاشق او و او عاشق دختر تو است. چون او به خانة تو آمد به غالمان 
فرمودي كه او را بزنند. اكنون در ميان ما و تو يا حكم از خليفه بايد و 
در  به  درآئيم و او را  تو  به خانة  ما  درآور و مگذار كه  به  ما  خواجة  يا 

آوريم.
قاضي چون اين سخن بشنيد از مردم شرمسار شد و با دالك گفت: اگر 
سخن تو راست است خود به خانه درآي و او را به درآور. در حال همين 
غرفه  آن  در  و  نتوانستم  گريختن  من  شد.  اندر  خانه  به  و  بشتابيد  دالك 
كه بودم صندوقي يافتم، در صندوق پنهان شدم. دالك به هيچ سو نرفت 
مگر به غرفه اي كه من بودم بيامد. چون به غرفه اندر شد به چپ و راست 
نگاه كرد. بجز صندوق چيزي نيافت. در حال صندوق را به دوش گرفت. 
مرا هوش از سر به در شد. ناچار صندوق را گشوده خويشتن به زمين 

انداختم و پاي من بشكست. با پاي شكسته همي دويدم.
جان  بيم  از  من  بودند.  آنجا  مردم  گروه گروه  رسيدم  خانه  در  به  چون 
آن  به  را  مردم  و  بپاشيدم  آورده  در  جيب  از  زر  مردم،  شرمساري  و 
كه  هرجا  به  و  مي دويدم  بغداد  كوچه هاي  در  خود  كرده  مشغول  زرها 
مي رفتم اين دالك در دنبال من روان بود و فرياد همي زد كه خواجة مرا 
مي خواستند بكشند، مِنَّت خداي را كه بر ايشان َظَفر يافتم و خواجه را از 
دست ايشان خالص كردم و با من گفت: اي خواجه، بسي شتاب داشتي 
و اين محنتها بر تو از سوء تدبير تو رسيد. اگر خداي نخواسته من با تو 
نبودم و از اين ورطه خالصت نمي كردم بسا بود كه راه خالص نيابي و 
به انجام كار هالك شوي. تو از خدا بطلب كه مرا زنده گذارد تا همواره ترا 
از چنين ورطه ها برهانم. سوءتدبير تو مرا كشت. تو همي خواستي كه تنها 
بروي ولي در اين كارها ِعتاب نكنم و عذر تو بپذيرم كه تجربت نداري و 
عجول و كم خردي. من با او گفتم: آنچه با من كردي بس نبود كه در دنبال 

من افتادي؟ او هيچ با من نگفت و در كوچه و بازار در پي من همي دويد.
چون ديدم كه مرا خالصي از او ممكن نيست به خداوند دكاني پناه بردم. 
خداوند دكان او را از من دور كرد. من در مخزن دكان ملول نشسته با 
خود گفتم اين دالك از من جدا نخواهد شد و مرا خالصي از او محال است. 
بخش  پيوندان  به  مال  و  بگذاردم  وصيت  آورده  حاضر  گواهان  حال  در 
كردم و كِهتران را به مِهتران سپردم. خانه و َضياع و َعقار بفروختم و از 
بغداد به در آمدم كه از اين ُقلُتبان خالص شوم. دير گاهي در اين شهر 
بودم. امروز كه بدينجا مهمان آمدم، اين احمق را ديدم كه در صدِر مجلس 
نشسته. ديگر بدين مكان نتوانم نشست و خاطرم خرسند نخواهد بود و 
به ديدار اين شكيبا نتوانم شد كه پاي مرا شكسته و از كردار زشت خود، 

خاطر مرا َخسته است.
چون آن جوان قصة خود فرو خواند از مجلس بازگشت. آنگاه ما از دالك 
پرسيديم كه جوان راست گفت يا نه؟ دالك گفت: من با او اين همه نيكوئي 
كردم ولي او ندانست. اگر من اين خوبيها نكرده بودم هر آينه هالك مي شد 
و او را جز من كس خالص نكرده است. هزار شكر كه پاي او بشكست و 
جان بسالمت برد. اگر من فضول بودم چنين نيكوئي با او نمي كردم و من 
اكنون حديثي باز گويم تا شما بدانيد كه من كم سخنم و فضول نيستم و 

برادران من پرگوي هستند و حكايت اين است كه:

حكايت شيخ خاموش و برادرانش
را  مساكين  و  فقرا  خليفه  و  بودم  بغداد  در  باهللا  ُمنتَصُر  خالفت  عهد  در 
به  روزي  را  قضا  مي برد.  بَِسر  صالحان  و  ُعلما  با  و  مي داشت  دوست 
ده تن از بغداديان خشم آورد و ُمَتَولِّي بغداد را فرمود كه ايشان را در 
زورقي بياورد. من چون در راه ايشان را ديدم با خود گفتم كه اين جماعت 
بدينسان گرد نيامده اند مگر اينكه به مهماني همي روند و وقت را به عيش 
و نوش خواهند گزارد، بهتر اين است كه با ايشان يار شوم. پس با ايشان 
به زورق نشستم. خادماِن والي زنجير به گردن ايشان بنهادند و زنجيري 
ت و كم سخني نخواستم  هم به گردن من بنهادند. من هيچ نگفتم و از ُمُروَّ

بگويم.
پس همة ما را نزد خليفه بردند. خليفه بكشتن آن ده تن فرمان داد. سياف 
هر ده تن را به قتل رسانيد. خليفه چون مرا ديد به سياف گفت: چرا همه 
را نكشتي؟ سياف گفت: هر ده تن را بكشتم. خليفه گفت: كشتگان بشمردند 
و دانست كه ده تن هستند. آنگاه روي به من كرد كه چونست هيچ سخن 
نگفتي و چرا با گناهكاران به زنجير اندري؟ من گفتم: اي خليفه، بدان كه 
من شيخ خاموش هستم و خردمندي و كم سخنيم شهرة روزگار است. 
شغل من دالكي است. ديروز هنگام بامداد ديدم كه اين ده تن به زورق اندر 
شدند. مرا گمان اين بود كه مهماني همي روند. با ايشان به زورق نشستم. 
ساعتي شد، ديدم ايشان گناهكارانند. چون خادم زنجير به گردنشان نهاد، 
به گردن من نيز زنجير نهاد. من از جوانمردي هيچ نگفتم تا اينكه مرا با 
ايشان پيش خليفه آوردند و خليفه بكشتن ده تن فرمان داد. من در معرِض 
شمشير بودم و خويشتن را به خليفه نشناساندم. اي خليفه، اين جوانمردي 
بزرگ نبود كه من سخن نگفتم و خود را بكشتنيها اَنباز كردم و پيوسته 

كار من اينگونه جوانمرديها و نيكوئيهاست.
خليفه چون سخنان من بشنيد دانست كه مردي هستم با مروت و كم سخن 
و هرگز سخني دراز نكنم، چنان كه اين جوان گمان مي كند. و حال آنكه 
من او را از ورطه اي خالص كرده ام. آنگاه خليفه پرسيد كه برادران تو نيز 
چون تو حكيم و دانشمند و كم سخن هستند؟ گفتم: معاذاهللا هرگز چون 

من نيستند. اي خليفه تو مرا بدنام كردي كه با ايشان شمردي. هر يك از 
و  اَعوج  يك  و  اَعَرج  يكي  رسيده:  آفتي  پرگوئي  و  بي مروتي  از  را  ايشان 
سيمين اَفلَج و چهارمين اَعمي است و يكي را گوش و بيني و يكي را هر دو 
لب بريده اند و اي خليفه گمان مكن كه من سخن دراز مي كنم، ولي قصد 
من اين است كه ترا آگاه سازم از اينكه من با مروت تر و جوانمردتر از 
برادران خويشتنم و هر يك از ايشان حكايتي دارند كه آن حكايت سبب 

گرفتاري او گشته، اگر بخواهي يك يك باز گويم: 

حكايت اَعَرج 
كرايه  توانگر  مردي  از  دكان  و  داشت  خياطي  بغداد  در  اَعَرَجم  برادِر  اما 
كرده بود و آن مرد خانه اي در پهلوي دكان داشت و به نزديك خانه او را 
آسيابي بود. روزي برادر اَعَرَجم در دكان نشسته خياطي مي كرد. وقتي 
مردم  به  آورده  در  به  سر  خانه  منظرة  از  كه  ديد  را  زني  برداشت  سر 
نظاره مي كند. چون برادرم او را بديد بي اختيار دست از كار كشيده تا شام 
بيكار نشست. دگر روز، بامدادان دكان بگشود و به خياطي بنشست، ولي 
سوزني مي دوخت و نگاهي به سوي غرفه مي كرد كه شايد آن ماهروي 
را باز بيند و تا پسين، مقداِر يك دَِرم كار نكرد و ديرگاهي او را كار چنين 
بود تا اينكه خداوند خانه روزي متاعي بنزد برادر من آورد و گفت: اين را 
بُِبر و بدوز. برادرم منت پذير شد و تا شام همي بريد و همي دوخت. آنگاه 
خداوند خانه از اُجَرِت خياطَيش باز پرسيد. برادرم سخني نگفت و حال 
آنكه گرسنه بود و درمي نداشت و تا سه روز رنج همي برد تا اينكه خياطي 
جامه هاي خداوند خانه را به انجام رسانيده نزد ايشان برد و زن به شوهر 
خود از ميل خياط برو آگاهي داده بود. و زن و شوهر با هم يكدله گشته 
بودند كه آنچه جامه داشته باشند بي اُجرت به برادر من بدهند بدوزد و 

او را مسخره كنند.
و  ساختند  حيلَتي  ايشان  رسانيد،  انجام  به  ايشان  َخياَطِت  برادرم  چون 
كنيزي را به برادر من كابين كردند و شبي كه مي خواستند برادر مرا نزد 
اين  در  مصلحت  كه  بخواب  آسيا  همين  در  امشب  گفتند:  او  با  برند  كنيز 
است. برادرم گمان كرد كه ايشان قصد صحيحي دارند، پس تنها در آسيا 
بخسبيد. پاسي از شب رفته بود كه آسيابان در آمد، چون او را در آنجا 

يافت به جاي گاو به آسياش بست.
چون نزديك صبح شد، شوهر زن بيامد. ديد كه آسيابان او را به آسيا 
و  بازگشت  زن  شوهر  همي گرداند.  آسيا  او  و  مي زند  تازيانه اش  بسته 
در  آسيا  به  بودند  كرده  تزويج  وي  بر  كه  كنيزي  آفتاب  برآمدن  هنگام 
آمد و او را از آسيا خالص كرد و گفت: به من و خاتون بسي دشوار شد 
كه شنيدم بر تو اين ماجرا رفته. و او را از بس زده و دور آسيا گردانده 

بودند، زبان پاسخ نداشت.
چون برادرم به منزل بازگشت آن شيخ كه كنيز را بر وي عقد كرده بود 
نزد او شد و سالم و مباركباد كرد و گفت: خوش باد بر تو بوس و كنار 
مگر  نيامده اي  ر  ُمَزوِّ اي  مياُمرَزد،  را  دروغگو  خدا  گفت:  برادرم  عروس. 
اينكه مرا ببري و به آسيا ببندي. شيخ گفت: اين سخنان چيست، حكايت 
با من بازگو. برادرم ماجرا با وي باز گفت. شيخ گفت: ستارة تو با ستارة 
زن موافق نيامده ولي اگر من بخواهم مي توانم كه عقد ترا دگرگونه بكنم 
تا ستاره ات با زن موافق آيد. برادرم گفت: ديگر چه حيلت داري كه بكار 

بري؟ من از زن گرفتن درگذشتم.
پس از آن برادرم به دكان آمده چشم به راه بود كه كاري بَِهم رسد و 
از مزد آن قيمِت ناني پديد آيد كه ناگاه خاتون با كنيزك حيله اي ساخته، 
مشتاق  تو  به  خاتون  گفت:  آمده  او  پيش  كنيز  فرستاد.  او  پيش  را  كنيز 
است و از بهر ديدن جمال تو در منظره نشسته. برادرم نگاه كرد ديد كه 
و  بريدي  پيوند  چرا  كه  مي گويد  گريان  گريان  نشسته  منظره  در  خاتون 

عهد شكستي: 
به اوْل خود نمي بايست پيوست به آخْر دوستي نتوان بريدن  

برادرم پاسخ نگفت. زن سوگند ياد كرد كه آنچه در آسيا به تو رسيده مرا 
از آن آگاهي نبوده. برادرم دوباره فريب خورده شيفتة او گشت و ماللتش 

رفع شد و با وي سخن گفت.
ساعتي  بپرداخت.  خياطت  به  برادرم  كشيد  باز  سر  منظره  از  زن  چون 
ديگر كنيز نزد وي آمد و گفت: خاتون ترا سالم رسانيد و گفت كه شوهرم 
قصد كرده كه امشب در خانة يكي از ياران خود به روز آورد، تو نيز نزد 
من آي كه امشب به عيش و شادي به روز آوريم و زن را با شوهر ُخدَعتي 
در ميان بود، ولي برادرم نمي دانست. چون هنگام شام شد كنيز باز آمده 
برادرم  بودم.  تو  آرزومند  خاتون گفت: بسي  برد.  خاتون  برادرم را نزد 
انجام  به  او  سخن  هنوز  بنواز.  ببوسه اي  مرا  كارها  همه  از  پيش  گفت: 
نرسيده بود كه شوهر زن درآمد و برادرم را بگرفت. خواست كه به سوي 
ع كرده بناليد. ولي ناليدنش سودي نبخشيد و  ِشحنه اش َبَرد. بيچاره َتَضرُّ

او را به خانة ِشحنه برد. 
نخست با تازيانه تنش را فِكار كردند. پس از آن بر اُشُتَرش بنشاندند و 
كوچه به كوچه بگرداندند و ندا در دادند كه هر كس پيش زن بيگانگان رود 
پاداش وي همين است. در آن حالت از اشتر بيفتاد و پايش بشكست. پس 
از آن ِشحنه از شهر بيرونش كرد و او نمي دانست به كدام سو رود. من 
در خشم شده خود را به وي رساندم و او را به خانة خويش آورده تا 

امروز نان و جامه به او همي دهم.
خليفه از سخن من بخنديد و با من گفت: احسنت. گفتم: من اين تحسين از 
تو قبول نمي كنم مگر اينكه گوش به من بداري تا حكايت پنج برادر ديگر با 
تو بگويم و گمان مكن كه من بيهده گو و سخن  درازم. خليفه گفت: ماجراي 

برادران باز گو و آن ُدرها را آويزه گوش ما گردان. پس گفتم:
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يا قصه اي بگو، يا دا
بمير!

تحليل ساختاري 
هزار و يك شب

برگردان: مهوش قويمي    قسمت دوم

بلندي  به  بستگي  برگيري  در  پديده  اهميت 
اما  شده اند.  برگرفته  در  كه  دارد  داستان هايي 
آيا مي توان، زماني كه داستان هاي در برگرفته 
شده از داستان در برگيرنده- كه منشا پيدايش 
گزيني“  دوري  از“  طوالني ترند،  آن هاست- 
تمام  كه  دليل  اين  به  بايد،  آيا  گفت؟  سخن 
شهرزاد  گذشت  سر  در  هزار و يك شب  حكايات 
محصورند، اين حكايات را نوعي گريز از موضوع 
تلقي  بي دليل  و  بيهوده  دربرگيري  يك  يا  اصلي 
نيز  دستنويس“  دربارة“  رأي  همين  آيا  كرد؟ 
در  اصلي،  داستان  اين كه  نه  مگر  است؟  صادق 
در  ليكن  است  آلفونس  داستان  ظاهراً  اثر،  اين 
واقع آوادورو پرگو، سه چهارم مطلب كتاب را 
وانگهي  است.  داده  اختصاص  خود  حكايات  به 
تمام  چرا  چيست؟  برگيرنده“  ”در  ژرف  مفهوم 
به  پديده  اين  نماياندن  برجسته  براي  امكانات 
كار گرفته شده اند؟ پاسخ به سؤاالت با بررسي 

ساختار داستان به دست مي آيد:
دربرگيري مفهوم حقيقي و عميق هر داستان در 
برگيرنده، يعني داستان يك داستان. وقتي داستان 
به  مي پردازد  ديگري  داستان  شرح  به  نخستين 
مضمون اصلي خود، منعكس مي شود. داستان 
داستان  تصوير  سويي  از  شده،  دربرگرفته 
مجرد و بلندي است كه تمام داستان هاي ديگر 
اجزاي بسيار كوچك آنند و از ديگر سو، تصوير 
بالفاصله  كه  است  شده اي  برگرفته  در  داستان 
حقيقت  در  داستان  هر  دارد.  قرار  آن  از  قبل 
داستان داستاني است و اين سرنوشت اجتناب 
ناپذير همه داستان هايي است و كه با توسل به 
پديدة دربرگيري تحقق يابند. هزار و يك شب اين 
كرده  بيان  وضوح  به  را  داستان  حقيقي  مفهوم 
خصوصيت  مي گويند  غالبًا  مي سازد.  آشكار  و 
به  را  داستان  يك  كه  است  آن  فولكلور  ويژه 
صور گوناگون تكرار مي كند. در هزار و يك شب 
نيز به كرات به ماجرايي خاص بر مي خوريم كه 
دوبار يا حتي بيشتر بازگو شده  است ولي اين 
بر  همگان  كه  است  دقيقي  كاركرد  داراي  تكرار 
آن  تنها  تكرار  نوع  اين  فايدة  نيستند.  واقف  آن 
نيست كه همان ماجرا از سر گرفته مي شود. اين 
يكي  كه  داستاني  دارد:  نيز  ديگري  ثمرة  تكرار 
روند  در  مي پردازد،  ماجرا  آن  از  اشخاص  از 
براي  داستان  اين  غالبًا  و  مي گيرد  جاي  قصه 
گسترش مجموعه وقايع بعدي قصه حائز اهميت 
قمرالزمان“،  عشق هاي   ” حكايت  در  مثًال  است. 
سر  بر  را  شاه  بادور،  ملكة  زندگي  ماجراي 
لطف نمي آورد بلكه داستاني كه ملكه از آن نقل 
در  مي شود.  ملك  خوشنودي  موجودي  مي كند 
به  را  وقايع  نيست  قادر  تورمانت  غانم،  حكايت 
نمي دهند  اجازه  او  به  زيرا  راند  پيش  خود  ميل 
داستانش را براي خليفه تعريف كند. در حكايت 
” اسب جادويي ” صرف گرفتار شدن شاهزاده 
فيروز، در جريان ماجرا نيست كه توجه و عالقة 
مي كند،  جلب  او  به  را  بنگال  خانم  شاهزراده 
ازآن  فيروز  شاهزاده  كه  است  داستاني  بلكه 
يك  شرح  هزار و يك شب،  در  مي پردازد.  ماجرا 
داستان، هرگز به منظور جلوه گر ساختن حقايق 
روانشناختي نيست، اين كنش همواره براي پيش 

برد حادثة داستان به كار مي آيد.  .......
ادامه دارد 
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ترين  پرخواننده  عنوان  به  پسند  عامه  ادبيات  به  اگر 
درياى  اين  كنيم،  نگاه  ادبيات  پهناور  خانوادة  عضو 
باقى  نخورده  دست  و  بكر  كه  دارد  جزايرى  بيكران 

مانده است. 
يكى از اين جزاير كه در تالطم موجهاى اين دريا سر 
هيچ  در  نتوان  را  آن  شايد  و  نياورده  بيرون  آب  از 
مكتب، سبك و قالب تعريف شده اى گنجاند، «ادبيات 
ادبيات  از  بخشى  را  آن  ميتوان  كه  است  اى»  جاده 

شفاهى اين سرزمين دانست. 
به بيان ساده تر، منظور از ادبيات جاده اى اشعار و 
جمالتى است كه بر بدنه، گلگير و آينه اتوبوس ها، مينى 
بوسها، كاميونها، وانت بارها و حتى تراكتورها نوشته 
شايد  سختگيرانه  و  گذرا  و  سطحى  نگاهى  با  ميشود. 
نتوان اين قسم ادبى را جزئى از خانواده فخيم ادبيات 
به حساب آورد، اما با دقت و توجه بيشتر درمى يابيم 
كه اين شعرها و جمالت برخاسته از ذوق و عاطفه و 
احساسات جماعتى است كه عمرى را در جاده ها سر 
ميكنند و اينگونه، اعتقادات، باورها و عواطف و منويات 

درونى خود را در موجزترين جمالت و با نازلترين يا 
نقش  خويش  مركب  بر  اشعار  و  عبارات  ترين  فخيم 
از:  عبارتند  اى  جاده  ادبيات  اصلى  درونمايه  ميزنند. 
معصومين،  ائمه  به  توسل  و  (توكل  مذهبى  اعتقادات 
دعا، دفع چشم زخم)، عشق (عشق الهى، عشق زمينى)، 
احساس غم و غربت، زندگى و مرگ، پهلوانى و قلندرى 
تكيه  فيلمها،  عناوين  روز،  هاى  (ترانه  روز  مسائل  و 
سفر.  نفس  و  سريالها)  و  فيلمها  ديالوگهاى  و  كالمها 
همين  تحت  را  اى  جاده  ادبيات  مصاديق  برخى  ذيًال 

تقسيم بندى، نقل ميكنيم. 
ط اعتقادات مذهبى 

باورهاى دينى مردمان اين سرزمين اگر چه قلبى است 
و خاستگاه اصلى آن در مساجد، تكايا و اماكن متبركه 
جلوه ميكند، اما اين اعتقادات و باورهاى دينى گاه با 
ممكن   ... و  زخم  چشم  دفع  توسل،  توكل،  هاى  بنمايه 
شود.  نمايان  نقليه  وسايل  هاى  شيشه  پشت  بر  است 
و  قلب  قوت  عبارات  همين  نوشتن  با  سواران  گويى 

آرامش خاطر خاصى مييابند. 
ط توكل 

اميد  به  الهى  مپسند،  يارب   ،Only God خدا،  فقط  ـ 
تو. 

ـ توسل به ائمه معصومين 
ـ چو خواهى شوى از خطر در امان 

پناهنده شو به امام زمان 
با  بيمه  رضا،  امام  زائرتم  على،  جانم  مدد،  على  يا  ـ 

ابوالفضل، يا امام رضاى غريب، يا ضامن آهو. 
البته اين توسل ممكن است به اولياى حق و امامزاده 

ها نمود پيدا كند: 
يا آقا على عباس، يا شيخ گنابادى و از اين دست. 

ط دعا 
ـ تو برو سفر سالمت، سفر به خير، محتاج دعاتم 

ط دفع چشم زخم 
اگرچه بيشتر رانندگان بعد از خريد وسيله نقليه و قبل 
قربانى  را  حيوانى  خود  ماشين  براى  شدن،  سوار  از 
ميكنند و اين اعتقاد را دارند كه براى پرهيز از چشم 
همراه  باور  همين  اما  شود،  ريخته  بايد  خونى  زخم، 
بد  چشم  بر  عبارات  كه  است  سفر  در  آنان  هميشگى 
لعنت، بگو ماشاءاهللا چشم نزنى ان شاء اهللا، نمونه اين 
مدعاست. البته گاه عين آيات و احاديث هم در اين باره 
به كار ميرود: هذا من فضل ربى، اللهم صل على محمد 
كفروا  يكادالذين  ان  و  ايديهم،  فوق  يدا...  محمد،  آل  و 
ديگر  اى  گونه  به  دينى  اعتقادات  و  باورها  گاهى   .  ...
خوش  خطى  با  كه  رانندگانى  بسيار  چه  ميكند؛  جلوه 
نيك،  پندار  نيك،  گفتار  يعنى  زرتشت،  دين  اصل  سه 

كردار نيك، را بر مركب خود نقش زده اند. 
ط عشق 

يكى از پررونق ترين و عميق ترين بنمايه ها و عناصر 
و  دوانده  ريشه  رانندگان  جان  و  دل  در  كه  معنايى 
آنها را در سايه روشن جاده ها با خود همراه كرده، 
زبان  به  اصل  اين  كه  است  عشق  وجودِى  اصالت 
و  رنگ  مختلف،  ديارهاى  سفِر  در  هميشه  مردماِن 
متعاليترين  تا  نازلترين  از  و  بخشيده  ويژهاى  لعاب 
گاه  حتى  راه  اين  در  كه  است  برگرفته  در  را  طيفها 
ميشود؛  گرفته  مدد  كهن  ادب  آثار  ارزشمندترين  از 

همچون: 
ـ اى كه از كوچة معشوقه ما ميگذرى 
برحذر باش كه سر ميشكند ديوارش 

ـ بيستون را عشق كند و شهرتش فرهاد برد 
به  آنها  سرايندگان  شايد  كه  دارند  وجود  ابياتى  اما 
اندازة همين تك بيتها و مفردات به شهرت نرسيده و 

در پرده اى از ابهام مانده باشند: 
در حسرت ديدار تو آواره ترينم 

هر چند كه تا منزل تو فاصله اى نيست 
ياد آن روز كه در صفحة شطرنج دلت 

شاه عشق بودم و با كيش رخت مات شدم 
خال مهرويان سياه و دانة فلفل سياه 

هردو جان سوزند اما اين كجا و آن كجا 
در  مادر  به  عشق  و  اطهار  ائمه  به  عشق  الهى،  عشق 

مبحث  اين  هاى  شاخصه  ماناترين  از  يكى  حال  همه 
است كه گاه با ظرافتها و لطايف پنهانى و رمز و معما 

همراه ميشود: 
ايحجتخدا (اى حجت خدا)، منمشتعلعشقعليمچهكنم (من 
مشتعل عشق على ام چه كنم؟)، سلطان غم مادر، رفيق 

بى كلك مادر، به ياد پدرم، و ... 
اما گاه اين عشق در جاده خاكى روان ميشود و گرد و 

غبار راه بر چهره آسمانى عشق مينشيند همانند: 
فدات خوشگله، بى تو هرگز با تو هميشه، بى تو هرگز 
منو  كالست  عمراً،  تو  با  هرگز  تو  بى  شايد،  اى  تو  با 
كشته، اسير، فدات، ميخوامت با تموم بديهات، ميخوامت 

با تموم مصيبتهات، برو بيوفا، ميخوامت. 
ط غم و غربت 

بر  و  است  لذتبخش  و  شيرين  چه  اگر  سفر  نفس 
اندوخته هاى تجربى افراد ميافزايد، اما گاه با حس و 
منويات  واقع  در  كه  ميشود  آميخته  غربت  و  غم  حال 

درونى سفركنندگان را منعكس ميكند: 
غريبه  بابا؟!  ميگردى  بر  كى  ندارد،  ساحل  غم  درياى 
سالم، غريب آشنا دوست دارم بيا، ياور هميشه مؤمن 
تو برو سفر سالمت، چشم به راه، خسته از راه، اينجا 

غروبه نازنين، من مرد تنهاى شبم و ... 
ط زندگى و مرگ 

يكى از مسائل اساسى نوع بشر، مرگ و دست و پنجه 
نرم كردن با زندگى است. اين جاده كه به تيغ دو دم 
مرگ و زندگى ميماند، اهالى اين مسير را به درگيرى 
بيشتر با اين مسئله وا ميدارد و هر يك اين جاده و اين 
خويش  رأى  به  فرودهايش  و  فراز  تمام  با  را  زندگى 

تفسير ميكنند كه غالبًا بى اعتنايى به دنيا از خصيصه 
هاى اصلى اين بخش است: 

در اين دنياى بى حاصل چرا مغرور ميگردى 
سليمان گر شوى آخر خوراك مور ميگردى 

جوانى شمع ره كردم كه جويم زندگانى را 
نجستم زندگانى را َتَبه كردم جوانى را 

مرگ پايان كبوتر نيست 
پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنى است. 

به گورستان گذر كردم كم و بيش 
بديدم حال دولتمند و درويش 

نه درويش بى كفن رفته است در خاك 
نه دولتمند برد از يك كفن بيش 

ط پهلوانى و قلندرى 
خصيصه  از  زيردستان  از  دستگيرى  و  جوانمردى 
شيرمردان و قلندران است. صفات پهلوانى و رادمردى 
و مروت و بر سر عهد بودن در اين خيل بسيار پرقوت 
است و آن را بايد از همان درماندگان و در راه ماندگان 

پرسيد: 
داش آكل، قلندر، سوته دالن، به دادم برس رفيق، رفيق 
بى كلك، پهلوان، پورياى ولى، مى بخور منبر بسوزان 

مردم آزارى مكن. 
ـ پورياى ولى گفت كه صيدم به كمند است 

از همت داوود نبى بخت بلند است 
ـ افتادگى آموز اگر طالب فيضى 

هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است 
ـ هر كجا محرم شدى چشم از خيانت بازدار 

اى بسا محرم كه با يك نقطه مجرم ميشود 
ـ مردى نبود فتاده را پاى زدن 

گر دست فتاده اى بگيرى مردى 
ـ گر به دستت تيغ دادى چرخ روزگار 
هر چه ميخواهى ببر اما مبر نان كسى 

شكوه  و  نمييابند  همسفرى  رادمردى  راه  در  گاه  گه 
بر ميآورند: 

ـ در اين دنيا كه مردانش عصا از كور ميدزدند 
من از خوش باورى آنجا محبت جستجو كردم 

ـ پروانه صفت گرد جهان چرخيدم 
نامردم اگر مرد به دنيا ديدم 

ـ من از روييدن خار سر ديوار دانستم 
كه ناكس، كس نميگردد بدين باالنشستنها 

خاكسارى  و  پهلوانى  منش  و  مرام  همين  واقع  در  و 
سلوك  و  سير  به  را  جماعت  اين  كه  است  تواضع  و 

صوفيانه و عارفانه رهنمون ميسازد: 
يا على، يا على مدد، هو 121، هو 110، يا شيخ گنابادى، 
چشماتو درويش كن، هر كس به كسى نازد ما هم به 

على نازيم، يارب مپسند كه لوطيان خوار شوند. 
ط طنز و معما 

اما طنز، معما و لغز موجود دراليه هاى زيرين همين 
آن  به  مضاعفى  جذابيت  ساده،  عبارات  و  اشعار 

بخشيده است. 
ـ اغنيا ماك برانند من مسكين نيسان 

نيسان به تو نازيم كه ماك فقرايى 
ـ در طواف شمع ميگفت اين سخن پروانه اى 

سر پيچ سبقت مگير جانم مگر ديوانه اى 
ـ قلب من از مهر تو آمد به جوش 

گر ندارى باورم بنگر به روى آمپرم 
ـ تو نيكى ميكن و در دجله انداز 

كه شوفر در بيابانت دهد گاز 
شب بود سبيالتو نديدم، نازش نده گازش بده، اسير 
نه  من  وطنم  اى  تو  بدون  چه؟  تو  به  قشنگم  كالستم، 
منم نه من منم، بوق نزن شاگردم خوابه، داداش مرگ 

من يواش، تا پول دارى رفيقتم قربون بند كيفتم 
بزنيد»  مسواك  را  خود  دندانهاى  «لطفًا  جمله  شايد 
كه  نرسد  ذهن  به  اصًال  و  باشد  بهداشتى  جمله  يك 
شود:  پيچيده  طنز  از  اى  پوسته  در  ميتواند  جمله  اين 
لطفًا پس از خوردن صندليها دندانهاى خود را مسواك 
بزنيد. اما گاه ديگران با رانندگان شوخى مى كنند و بر 
روى شيشه هاى غبار گرفته ماشينها مينويسند: لطفًا 

مرا بشوييد، سالهاى دور از آب. 
عبارات  دارد.  مكانى  نكته  هر  و  جايى  سخن  هر  اما 
وقتى  شكمو  من،  حساب  به  بخور  جان،  نوش  بخور 
لبخندى  ناخودآگاه  ميبندد،  نقش  ماشينها  باك  بر  كه 
بر  وقتى  است  همچنين  مينشاند،  خواننده  لبان  بر  را 
وقتى  يا  شير  نعره  شود:  نوشته  ماشين  اگزوز  روى 
پشت مينى ماينر يا ژيان بخوانيم فلفل نبين چه ريزه يا 

عبارت نازكنارنجى بر روى ماشين نارنجيرنگ. 
ط معما 

ايحجتخدا (اى حجت خدا)، منمشتعلعشقعليمچهكنم (من 
مشتعل عشق عليام چه كنم؟) 

فارسى  نزن  (زور   Zor nazan farsi neveshtam
نوشتم) 

Mosabeghe nade bache (مسابقه نده بچه) 
ط جاده اكنون 

كالمها  تكيه  همچنين  فيلمها،  عناوين  روز،  هاى  ترانه 
و ديالوگهاى فيلمها و سريالها جايگاه خاصى در اين 
اين  ذائقة  و  ذوق  چه  اگر  اينها،  دارند.  ادبيات  از  قسم 
منظرمان  در  ندارند،  خانه  غم  كه  را  دوشان  به  خانه 
ميكنند  نيز  مهم  اين  متوجه  را  ما  ميسازند،  گر  جلوه 
كه اين مركب در جاده زمان حركت ميكند و انعكاس 
دهنده جريان زندگى و گردش روزگار خويش است. 

ط ترانه هاى روز 
ياور هميشه مؤمن تو برو سفر سالمت، كجكاله خان، 
گزلم گله گله، كم لره قالدى دنيا شه لره چالدى دنيا، 
گندم،  بوى  شبم،  تنهاى  مرد  من  نازنين،  غروبه  اينجا 
سال 2000، پرنده هاى قفسى عادت دارن به بى كسى، 
تو  چشمهاى  به  نداره،  شگون  گريه  مسافر  سر  پشت 

سوگند و ... 
ط عناوين فيلمها 

سوته دالن، قلندر، دلشدگان، اسكادران عشق، كوسه 
همسفر،  قلبها،  سلطان  قيصر،  تايتانيك،  جنوب، 

موسرخه، داش آكل و ... 
ط تكيه كالمها و ديالوگهاى فيلمها و سريالها 

ميشه بسه، اذيت ميكنى؟ ميزنم تو مختآ، نه غالم؟ اينه! 
بيوفايى دلم از غصه داغون شده! ماچت كنم؟ التماسم 

نكن و ... 
گذرى به ادبيات كهن (ملى و مذهبى) اين نكته را روشن 
به  است؛  بوده  باب  االيام  قديم  از  نامگذارى  كه  ميكند 
براى  را  آنان  صاحبان  مركبها،  همين  اسم  كه  طورى 
گاه  هيچ  رستم  از  رخش  كه  چنان  ميكنند.  تداعى  ما 
نميتواند جدا باشد يا شبديز از خسروپرويز. امروزه 
مركب  براى  نامى  اى  سواره  هر  و  است  چنين  نيز 
مسافر  تيزرو،  غزال  ركاب،  خوش  ميگزيند:  خويش 
وحشى  مازندران،  شير  خوزستان،  ببر  كوچولو، 
اسير،  فرارى،  جنوب،  كوسه  صحرا،  شبگرد  بيقرار، 
غلطان،  مرواريد  سياه،  دلفين  پير،  اسب  سياه،  اسب 
كوهستان،  عقاب  نوعروس،  تايتانيك،  نازكنارنجى، 

بچه اردك زشت. 
نشان  اشعار  و  ها  واژه  اسامى،  همين  گاهى  البته 
ميدهند كه رانندگان اهل كجا هستند: تيامى، كوهدشتيم 
دنياياالندى  (كردستان)،  َچو  بالن  قدم  (لرستان)، 

(آذربايجان)، ببر خوزستان (خوزستان). 
ط نفس سفر 

اما اين نفس سفر است كه در واقع گستره اين ادبيات 
را فزونى بخشيده است: سفر به خير، خسته نباشى، 
برو به سالمت، مرگ من يواش! آهسته برانيد! خوش 
آمدى، خداحافظ، يا ا... شوفر، ما خانه به دوشان غم 
و  تنگ  هاى  جاده   ... و  خطر  بى  سفر  نداريم،  سيالب 
پرپيچ و خم از گذر زمان و اثرات و مفاهيم اجتماعى 
و آرزو و آمال اجتماع به دور نمانده است، حتى اگر 
اين اثرات اجتماعى طرفدارى از يك تيم ورزشى باشد. 
پرسپوليس  جا  همه  قرمزته،  ABيته،  (آبيته،  همچون 
شهر  عبارت  با  ناسيوناليستى  حس  ابراز  يا  قرمزته) 
من زاگرس كه ميدانيم در هيچ كجاى نقشه جغرافياى 
ايران شهرى به نام زاگرس وجود ندارد و به تحقيق 
اهالى  قلبى  خواست  تجلى  جمله  اين  كه  درمييابيم 
نام  به  استانى  تشكيل  خواهان  كه  است  بروجرد 

زاگرس به مركزيت بروجرد هستند. 
به  كرمانشاه  اسم  كه  دور  چندان  نه  سالهاى  در  يا: 
باختران بدل شده بود، دغدغه ذهنى مردم اين استان 
بازگشت به اسم قبلى آن (كرمانشاه) بود و بر بسيارى 
من  شهر  ميشد:  نوشته  منطقه  آن  اتومبيلهاى  از 
كرمانشاه. البته گاه اين اصطالحات صورت استعارى 
در  اما  (بروجرد).  كوچولو  پاريس  ميگيرد:  خود  به 
فضاى داخلى ماشينها نيز عباراتى نقش ميبندد كه اين 
جمالت و اشعار به دليل فرصت پرداخت و نگاه بيشتر 
است  متنوعتر  آن  گسترة  و  طوالنيتر  معموًال  آنها،  به 
سوره  تا  عاشقانه  تغزلهاى  و  بهداشتى  پيامهاى  از  و 
نكشيد،  سيگار  لطفًا  ميگيرد:  بر  در  را  قرآن  از  كاملى 
No smoking، لطفًا 30 گار نكشيد، ما مسئول جان 
شماييم نه كار شما، لطفًا نظافت را رعايت كنيد، رعايت 
بهداشت نشانه شخصيت خوب شماست، امروز همان 
نگرد  نبود  گشتم  بودى،  نگرانش  ديروز  كه  فرداست 
نيست، جاى پا نيست، و ان يكاد الذين كفروا ... و ... . 
براى شناخت ادبيات جاده اى بايد كوله بارى بست و 
عزم سفر نمود و سختى سفر را به جان خريد و در 
انتهايى  را  جاده  اين  چه  اگر  شد،  روان  اكنون  جاده 

نيست. 

تاملى در ادبيات جاده اى

نازش نده، گازش بده
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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

سالروز درگذشت 
كوروش بزرگ و مصدق
نوشيروان كيهاني زاده

اين هفته سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سياستمدار، دولتمرد و ايراندوست نامدار، رهبر 
جنبش ملي كردن صنعت نفت ايران و رئيس دولت در سال هاي 1330 ، 1331 و پنج ماه اول سال 1332 است 

(خيابان  تهران  نجميه  بيمارستان  در   1345 سال  در  كه 
حافظ) فوت شد. در سال هاي حكومت او، ايران كه پرچم 
و  فشار  تحت  بود  گرفته  دوش  به  را  استعمار  با  مبارزه 
تحريم اقتصادي و تهديد نظامي انگلستان بود كه يكي از 
در  مصدق  دكتر  رفت.  مي  شمار  به  زمان  آن  قدرت  سه 
تمامي طول عمر سياسي خود به دموكراسي، حقوق بشر 
و آزادي هاي مرتبط با آن عميقًا وفادار بود. وي هنگام 
حمايت  مورد  كه  مصدق  دكتر  بود.دولت  ساله   87 فوت 
مرداد   28 كودتاي  در  خارجي  دست  به  بود  ملت  قاطبه 
سال 1332 برانداخته شد، خود وي به زندان افتاد و پس 
از تحمل دوران زندان تا پايان عمر در روستاي احمدآباد 
ساوجبالغ (نزديك كرج) به صورت غيرقانوني تبعيد و در 
شديداً  كه  عمر  واپسين  روزهاي  در  داشت.  قرار  حصر 
بيمار بود اجازه داده شده بود به تهران و به بيمارستاني 
كه فرزندش در آن طبابت مي كرد، منتقل شود. جز براي 
و  بود  المالقات  ممنوع  هم  اينجا  در  وي  فاميل،  اعضاي 
ساختمان  به  شدن  نزديك  اجازه  حتي  نگاران  روزنامه 
بيمارستان را نداشتند و شبانه روز در خودروهاي خود 
مقابل ساختمان «پارك هتل» نشسته و گوش به زنگ خبر 
وقت،  دولت  نيز،  فوت  از  پس  بودند.  بيمارستان  داخل  از 
خود يك اطالعيه چندسطري بسيار كوتاه در اين زمينه به 

روزنامه ها داد و از آنجا كه از مرده مصدق هم مي ترسيد اجازه برگزاري مجلس ترحيم عمومي نداد. چون 
گروهي از مردم تهديد كرده بودند كه با پوشيدن لباس مشكي يا گفتن تسليت به يكديگر با صداي نسبتًا بلند ماتم 
خواهند گرفت، ساواك خبرچين هاي خود را مامور پرونده سازي، مخصوصًا در مدارس و سازمان هاي دولتي 
كرده بود تا هر كس از دكتر مصدق ياد كند و لباس مشكي پوشيده باشد نامش را گزارش كنند و بعداً دستگير 
شود.دكتر مصدق بر پايه عقيده خود كه شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت در دوران زمامداري اش اختيارات 
حكومتي را از شاه گرفت. در زمان او انتشار نشريه، تشكيل حزب و برگزاري اجتماعات سياسي آزاد بود. وي 
تحرير و توزيع كتب درسي را از انحصار دولت خارج كرد تا كتاب هاي تاريخ مدارس ديكته دولت و مبلغ قدرت 
هاي خارجي مسلط بر ايران نباشند.مورخان معروف جهان دكتر مصدق را احياگر ناسيوناليسم ايراني خوانده 
و نوشته اند كه به همين دليل، وي حاضر به سازش با بيگانگان بر سر منافع ايران نبود. به نوشته اين مورخان 
كه دكتر مصدق را از مردان بزرگ تاريخ ايران خوانده اند وي در جهان سوم چراغي را روشن كرد كه تا پايان 
«استعمار كهنه» روشن بود. وي به ملل تحت ستم هشدار داده بود كه پس از استعمار كهن استعمارهاي نويني 
برجاي آن خواهند نشست.به نوشته مورخان اروپايي و يهود و بر پايه محاسبات تقويمي، فوت كوروش بزرگ 
در چهارم مارس اتفاق افتاد كه در سال جاري ميالدي مصادف است با 14 اسفند. كوروش بزرگ بنيادگذار 
كشور ايران، مردي كه عموم تاريخ نگاران او را «انديشمند، دادگستر و مهربان» توصيف كرده اند در مارس 
سال 530 پيش از ميالد، درگذشت. وي يازده سال پس از ايجاد دولت واحدي از سه طايفه مهاجر قوم آرين - 
پارس، ماد و پارت- شهر بابل را تصرف و در آنجا در اكتبر سال 539 پيش از ميالد ايجاد امپراتوري مشترك 

المنافع ايران را اعالم كرد.
www.iranianshistoryonthisday.com 
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Tel:  0208 810 1161
201 Uxbridge Road

Ealing W13 9AA
Oppostie Tesco Express

Open Morning till  Late

خشكبار

مواد غذايى و شيرينى

OPEN NOW

Ltd

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
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سال نو را سال نو را 
با برنامه اى شايسته ى آيين خجسته ى نوروزىبا برنامه اى شايسته ى آيين خجسته ى نوروزى

 پنجشنبه  پنجشنبه 2020 مارچ  مارچ 20082008
 در 

Hampstead Britannia Hotel
Primerose Hill Road, Hampstead,

 London, NW3 3NA

آغاز كنيم.آغاز كنيم. 
فروش بليط فقط در موسسات عضو بازار مشترك :

سوپر تهران: 02074353622
سوپر مسعود: 02076021090

سوپر قنادى مازندران: 02085799500
سوپر خزر: 02082028022
سوپر زمان: 02076038909
قنادى رضا: 02074020020
سوپر سهند: 0208343327
سوپر بهار: 02076038909
قنادى عسل: 02074020020
سوپر پرشيا: 02072722665

شرح برنامه در شماره آينده
تلفن اطالعات: 07846264142
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

من از همه پولدارترم!
 محمود قوچانى

تفكراتمثبت،  اين  از  يك  هيچ  است  خوشبختى  و  پول  صحبت  وقتى  معتقدند  خيليها  كه  داده  نشان  تجربه 
كارهاى شبانه روزى و نگرشهاى صحيح براى باال بردن توان پرداخت قسطهاى آخر ماهكوچكترين كمكى 
نميكند. حقيقت اين است كه انديشههاى هشيار و ناهشيار ما هميشه با ميزان درآمدما در حال عمل هستند. 
سعادت و يا عدم سعادت ما، نتيجه تفكر ماست. ذهن انسان و چگونگيباورهاى او تعيين كننده كيفيت زندگى 
فقر  ميدارد.  نگه  فقير  يا  ثروتمند  مارا  ميكنيم  اتخاذ  تربيتش  براى  كه  شيوهاى  به  بسته  ما  ذهن  و  اوست 
نتيجه تفكر فقيرانه است اگر ثروت ميخواهيد نوع تفكر خود را عوض كنيد. تصور كنيد يكى ازدوستانتان 
هميشه مقروض است و معتقد است كه تا ابد براى پرداخت بدهيهاى خود در تنگنا خواهدبود. او احتماال 
فقط داوطلب انجام كارهايى است كه حقوق و مزاياى بسيار كمى دارند زيرا او اين جايگاهرا براى خودش 

پذيرفته است. 
به احتمال زياد او فقط با كسانى ميتواند ارتباط نزديك داشته باشد كه همطبقه خودش باشند زيرا تنها در 
مصاحبت با اين نوع آدمها احساس راحتى ميكند. او به خودش تلقينكرده است كه زندگى دشوار و طاقت 
فرساست و با دوستانى كه انتخاب كرده ديگر كوچكترين انگيزهايبراى تغيير اين عقيده ندارد. در زندگى 
چيزى را به دست ميآوريم كه انتظارش را داريم و بنابراين فرديكه انتظار تنگدستى دارد همان نصيبش 
ميشود زيرا در مغز خود برنامهاى دارد كه به او ميگويد: «هى، توهيچ وقت پولدار نميشوى». احتماال خود او 
به اين نكته پى برده است كه هر وقت پول غيرمنتظرهاى بهدستش ميرسد بالفاصله بيرون ميرود و خرجش 
ميكند چون فكر ميكند كه حالت عجيبى دارد و بهتراست به وضعيت عادى يعنى بيپولى برگردد. او ممكن 
تحصيالت  اگر  نداشتهام.  خوبى  تحصيالت  زيرا  شد  پولدارنخواهم  هيچوقت  من  كند:  فكر  خودش  با  است 
عالى شرط ثروتمند شدن است بايد تماماساتيد دانشگاه ميليونر باشند. و اما بسيارى از تحصيلكردهها هم 
هستند كه هميشه جيبشان خالى است و بالعكس مردم كم سواديكه ثروتهاى افسانهاى داشتهاند. شايد او 
فكر كند كه براى ثروتمند شدن شغل مناسبى انتخاب نكردهاست خوب خيليها براى شروع يك شغل مكمل 
هم پيدا ميكنند و يا كار خود را عوض ميكنند. ممكناست دوست شما فكر كند كه زمان كليد حل اين شكل 
باشد. او فكر ميكند كه وقت كافى براى ثروتمندشدن ندارد در اين صورت بايد گفت كه همه ما همين زمان 

را در اختيار داريم بيست و چهار ساعت درشبانه روز! نه بيشتر و نه كمتر. اما واقعا بايد چكار كنيم؟ 
در قدم اول بايد بدانيد كه: 

دراين  الزم  تالشهاى  انجام  به  متعهد  را  خود  بايد  دارد  وجود  تصميمگيرى  به  نياز  ثروت  كسب  براى   (1
زمينه كنيد. گرچه تالش از اهميت فوق العادهاى برخوردار است اما اين تالش بايد با ديدگاه مناسبو صحيح 

همراه باشد. 
نقشهپس  بعد  و  ميكنند  خرج  اول  آنها  ميكنند  عمل  برعكس  فقرا  كنيد.  خرج  بعد  كنيد،  انداز  پس  اول   (2

اندازههاى آينده را ميكشند. براى رسيدن به ثروت بايد برنامهاى داشت و آن را اجرا كرد. 
3) به بررسى زندگى افراد ثروتمند بپردازيد. مدتى از وقت خود را با ثروتمندان بگذرانيد و ببينيد كهچه 

فرقهايى با شما دارند و نكات جالب و مثبت آنها را جذب كنيد و واقع بين باشيد. 
4) از ديگران كمك بخواهيد. وقتى مردم ببينند كه شما براى كمك به خود مصمم هستيد آنها نيزبراى كمك 

به شما بسيار مستعد ميشوند. بايد بدانيم كه چگونه از ديگران كمك بگيريم. 
5) مرتبا براى خود خاطرنشان كنيد كه شايسته ثروت و قدرت هستيد. 

6) گاهى اوقات براى خود پول خرج كنيد. بخشى از روند رسيدن به استقالل مالى فهميدن اين نكتهاست كه 
شما استطاعت پول خرج كردن براى خودتان را داريد و از پولى كه داريد لذت ميبريد و اينانگيزهاى بيشتر 

براى پولسازى خواهد بود. 
7) نقشه بريزيد و هدفهاى خود را مشخص كنيد. 

8) به سه دليل زير هميشه مقدارى پول همراه خود داشته باشيد: 
الف) احساس ثروت بيشتر ميكنيد. 

ب) به پول داشتن عادت ميكنيد. 
دستميدهيد.  از  را  پول  كردن  خرج  ترس  ترتيب  اين  به  همچنين  ميكنيد.  پيدا  بيشتر  نفس  به  اعتماد  ج) 
پول  اگروقتى  خوب  ميكنم.  خرجش  بالفاصله  زيرا  كنم  حمل  خودم  با  پول  نميتوانم  من  ميگويند:  بعضيها 

در جيب شماست و به خود اطمينان نداريد 
را  شدن  ثروتمند  انتظار  ميتوانيد  چطور 

داشتهباشيد؟ 
و  شوق  و  شور  با  مبارزهاى  هر  به   (9
كه  ميدانند  ثروتمندان  ببريد.  يورش  تعهد 
ميشود  شروع  وقتى  تنها  واقعى  پولسازى 
كنارگذاشته  پول  خاطر  به  كردن  كار  كه 

شود. 
مانند  كه  است  روانى  بيمارى  يك  فقر   (10
بسيارى از بيماريهاى ديگر براى كسانى كه 
معتقد بهدرمان پذيرى آن هستند قابل عالج 
است و مانند هر بيمارى ديگر براى درمان 
وجود  وشهامت  ابتكار  تالش،  به  نياز  آن 
دارد. خيلى جالب است اگر بدانيد كه تقريبا 
در  زمانى  ثروتمند  و  شاد  آدمهاى  تمام 
دادهاند،  شكست  بيماريرا  اين  خود  زندگى 

پس شما هم ميتوانيد.
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PayPal چيست و چگونه 
مى توان از آن استفاده كرد؟

سئوالى كه اكثر دوستان مى پرسند اينست 
اما  چيست   PayPal دانند  مى  هرچند  كه 
نمى دانند كه واقعًا چيست! و چه امكاناتى 
به  اقدام  دوستان  اين  به  پاسخ  در  دارد. 
تهيه اين مطلب نمودم و در اين رابطه بايد 
واسط  سرويس  يك   PayPal كه  بگويم 
براى خريدهاى آنالين است. امروزه حدود 
اين  از  دنيا  سراسر  در  نفر  ميليون   96 /2
ايميل  طريق  از  پول  انتقال  براى  سرويس 
سرويس  اين  كنند.  مى  استفاده  خود  بين 
است  شده  اعتماد  و  اعتبار  داراى  آنچنان 
از   eBay خريداران  درصد   95 بر  بالغ  كه 
عنوان  به   PayPal كنند.  مى  استفاده  آن 
يك واسط مالى به مردم امكان مى دهد تا 
يا  اعتبارى  كارت  مشخصات  رويت  بدون 

پول  ارسال  به  نسبت  يكديگر  بانكى  اطالعات 
كارت  يك  و  معتبر  ايميل  آدرس  يك  به  فقط   PayPal سرويس  از  استفاده  براى  نمايند.  اقدام 
اعتبارى يا حساب بانكى معتبر نياز داريد. به دليل سادگى مصرف، PayPal مورد توجه بسيارى 
قرار گرفته است. اين سرويس براى خريداران رايگان است و از فروشندگان مبلغى بين %9/ 1 تا 

%9/ 2 انتقالى را طلب مى كند. 
كه %9/ 2 براى مبالغ زير 3000 دالر امريكاست و براى 3000 تا 10000 دالر ميزان %5/ 2 كسر 
ميگردد و براى 10000 تا 100000 دالر ميزان %2.2 و نهايتا براى انتقال بيش از 100000 دالر 
ميزان %9/ 1 مبلغ را دريافت مى كند. بنابراين به عنوان فروشنده بهتر است راهى بيابيد كه مبلغ 
انتقالى را افزايش دهيد تا پول كمترى بپردازيد. اگر قصد استفاده از eBay را داشته باشيد، اين 
مؤسسه از شما مى خواهد تا حسابى در PayPal باز كنيد. در ضمن از سرويس PayPal براى 
انتقال موارد شخصى مانند جمع كردن پول براى گروه، تيم ورزشى و يا حتى خريد و فروشهاى 
شخصى نيز استفاده مى شود. اگر قصد فروش وسايل شخصى خود را داريد، خريدار مى تواند 
از طريق PayPal پول شما را بدهد. عده اى سئوال مى كنند كه آيا PayPal امن است؟ در جواب 
بايد بگويم كه PayPal به امنيت بانكهاى آنالين است. هرچند كه هيچ سيستمى صددرصد امن 

نيست اما PayPal تا حد ممكن سعى كرده تا جلوى مسائل كالهبردارى و خطاها را بگيرد. 
به نظر مى رسد كه مؤسسه ديگرى همتاى PayPal نخواهيد يافت. اين سرويس با بهره گيرى از 
بهترين متخصصين در همه زمينه هاى كارى خود توانسته جلوى پرداختهاى ناخواسته از حساب 
شود.  مى  بيمه   PayPal طريق  از   eBay دالر  سقف 1000  تا  خريدهاى  درضمن  بگيرد.  را  شما 
براى شروع بهره بردارى از PayPal مى توانيد اقدام به باز كردن يك حساب شخصى بنمائيد. از 
اين حساب مى توانيد اقدام به خريد از eBay كرده و براى ارسال يا دريافت پول از آن استفاده 
كنيد. امكان ارسال وجه از طريق ايميل براى 55 كشور و منطقه وجود دارد. محدودين اين نوع 
حساب آنست كه فقط از حسابهاى ديگر PayPal مى تواند وجه دريافت كند و قابليت اخذ وجه از 
كارت اعتبارى يا كارت بانكى را ندارد. اين سرويس (باز كردن حساب و نقل و انتقال پول) مجانى 
حساب  قابليتهاى  بر  عالوه   Premier حساب  دارد.  ماهانه  دريافت  محدوديت  حساب  اين  است. 
شخصى، توان دريافت كارت اعتبارى، كارت بانكى و حساب بانكى را هم دارد. بعالوه مشخصه 
هايى مانند سبد خريد و گزارش پرداخت نيز دارد. داشتن اين نوع حساب مشمول پرداخت هزينه 
است. نوع ديگر حساب، بيزنسى است و مخصوص افرادى است كه كارهاى تجارى بزرگتر دارند 

و يا فروشگاه آنالين را اداره مى كنند. 
شما  بيزنس  نام  تحت  تواند  مى  حساب  اين 
است.  خوب  بسيار  سيستم  اين  امكانات  باشد. 
پول  بايد  هم  حساب  اين  از  استفاده  براى 
پرداخت نمائيد. حساب PayPal را مى توان در 
چند دقيقه باز كرد. كارهاى بررسى اعتبار قبًال 
شما  بانك  و  اعتبارى  كارت  مؤسسه  بوسيله 
انجام شده است. حال بايد به PayPal بگوييد كه 
اطالعات شما را به ايميلتان وصل كند. اطالعات 
مى   PayPal نزد  محرمانه  صورت  به  شما 
ماند و ايميلتان بعنوان PayPal ID واحد شما 
مصرف مى شود. آدرس ايميل و آدرس ارسال 
بسته شما تنها اطالعاتى است كه به رويت در 
فقط  كه  بگوييد   PayPal به  توانيد  مى  آيد.  مى 
در صورت خريد، از حسابتان پول بردارد. در 

صورت ارسال پول، PayPal فورا پول را مى فرستد و بعد از حساب شما برداشت مى كند. اين 
روش رايگان است. روش ديگر اينست كه پولى به PayPal بفرستيد و آن را در حسابتان نگه 
داريد. اين روش نيز مجانى است. واريز پول به حساب شما نيز از طريق PayPal انجام مى شود. 
چون اين انتقال هزينه اى ندارد لذا 8 روز كارى طول مى كشد تا پول به حسابتان واريز گردد. 

روش كار نيز مانند سيستم بانكى آنالين است.

تهيه فيلم از حركت 
الكترون  

بار  نخستين  براي  شدند  موفق  سوئدي  دانشمندان 
از يك الكترون در حال حركت روي موج نور پس 
از آنكه تازه از يك اتم فاصله گرفته بود، فيلم تهيه 
جديدي  لوند از فناوري  پژوهشگران دانشگاه  كنند. 
توليد  براي  كه  يي  اتوثانيه  هاي  پالس  به  موسوم 
پالس هاي كوتاه از نور شديد ليزر به كار مي رود 
استفاده  الكترون  حركت  از  تصويربرداري  براي 
كردند. «جان ماريتسون» دانشيار دانشگاه لوند در 
مي  طول  اتوثانيه   150 كه  داشت  اظهار  زمينه  اين 
بگردد.  اتم  يك  هسته  دور  به  الكترون  يك  تا  كشد 
توان  به  تيليونم (10  كويين  يك  معادل  اتوثانيه  يك 
پژوهشگران  از  يكي  «ماريتسون»  است.  ثانيه   (18
جامعه  به  كه  بود  ها  شد؛ «مدت  يادآور  تحقيق  اين 
تحقيقاتي قول داده بوديم كه مي توانيم از پالس هاي 
اتوثانيه براي فيلمبرداري از حركت الكترون استفاده 
در  موفقيت  دنبال  «به  افزود؛  ادامه  در  وي  كنيم.» 
توانيم  مي  اكنون  الكترون،  حركت  از  فيلمبرداري 
با  برخورد  هنگام  را  ها  الكترون  رفتار  چگونگي 

اشياي مختلف بررسي كنيم.»  

سفارش غذا تنها با 
يك كليك  

 
آزمايش  ژاپن  و  اروپا  امريكا،  در  جديدي  فناوري   
مي شود كه اين امكان را به مشتريان رستوران ها 
مي دهد تا از طريق يك صفحه لمسي و تنها با يك 
كليك غذا سفارش دهند. اين سيستم جديد فناوري 
هاي برتر كه بر پايه فناوري «لمس صفحه» استوار 
شده است، Men  -e نام دارد. اين فناوري عالوه بر 
بليت  خريد  در  تواند  مي  سرويس»  سفارش «سلف 
هاي هواپيما يا سينما نيز مورد استفاده قرار گيرد. 
اين سيستم كه از مدت ها قبل در بعضي رستوران 
هاي فرانسه، آفريقاي جنوبي، ژاپن و بلژيك عرضه 
را  خود  اينترنتي  نسخه  آزمايش  اكنون  شود  مي 
اين   Men  - e اينترنتي  نسخه  است.  كرده  آغاز 
طريق  از  مستقيمًا  كه  دهد  مي  مشتري  به  را  امكان 
رستوران  در  خود  همراه  تلفن  يا  شخصي  رايانه 

هاي مجهز به شبكه بي سيم سفارش غذا دهد.  

 ساخت تختخواب هوشمند  
 

حسگري  اختراع  به  موفق  الكترونيكي  شركت  يك 
براي تختخواب شده است كه اين حسگر مي تواند 
نارسايي  به  مبتال  بيماران  سالمت  وضعيت  روي 

هاي قلبي، كنترل و نظارت دقيق داشته باشد. يكي 
از اهداف اجراي اين پروژه تحت عنوان پروژه «قلب 
روز  چندين  قلبي  مشكالت  رديابي  به  كمك  من»، 
هاي  تختخواب  در  آنهاست.  شدن  خطرساز  از  قبل 
جديد يك وسيله اندازه گيري وزن الكترونيكي و يك 
كه  ابزار  اين  شد.  خواهد  نصب  فشارخون  مانيتور 
شامل  همچنين  شوند  مي  بندي  بسته  تختخواب  در 
تعداد  قلب،  ضربان  كه  بود  خواهند  حسگرهايي 
تنفس ها و حركات بدن را هنگام خواب اندازه گيري 
مي كنند. عالوه بر اين، بيمار مي تواند جليقه يي را 
نوار  كه  است  الكترودهايي  به  مجهز  كه  كند  تن  به 
كامل الكتروكارديوگرام تهيه مي كنند. اطالعات جمع 
آوري شده از اين ابزار سپس تجزيه و تحليل شده 
و نتايج آن از طريق يك خط تلفن همراه يا ارتباطات 

شبكه سراسري براي پزشك ارسال مي شود.  

بررسي ماهواره يي 
فجايع طبيعي  

زميني  مشاهدات  شبكه  از  استفاده  با  دانشمندان   
در  طبيعي  فجايع  دقيق  بررسي  به  فضا  در  مستقر 
كه  شبكه  اين  پردازند.  مي  پاسيفيك   - آسيا  منطقه 
به  مربوط  اطالعات  از  دارد  نام  آسيا»  بان  «ديده 
سيستم هاي ردياب آتش سوزي اراضي كشاورزي 
 Sentinel به  موسوم  حساس  نقاط  استراليا، 
Hotspots، سيستم تصويربرداري دفاعي استراليا 
استفاده   Geospatial Organisation سازمان  و 
مي كند. دكتر «آلكس هلد» از مديران ارشد اين طرح 
گفت؛ «با استفاده از يافته هاي اين شبكه نظارتي مي 
دقيقي  اطالعات  انتقال  سيستم  از  استفاده  به  توان 
جاري  سوزي،  آتش  وقوع  به  مربوط  هاي  داده  كه 
شدن سيل، خشكسالي و رانش زمين در منطقه آسيا 
ماهواره يي  مشاهدات  از  استفاده  با  را  پاسيفيك   -
در اختيار ما قرار مي دهد، اميدوار بود.» دانشمندان 
معتقدند با استفاده از اين شبكه مشاهداتي مقامات 
سريع  و  تر  دقيق  امدادرساني  توانند  مي  مربوطه 

تري به مناطق حادثه ديده داشته باشند.  

 صفحه كليد 

منقرض مي شود  
كساني كه در 
با  روز  تمام 
رايانه كار مي 
كنند به خوبي 
كه  دانند  مي 
همزمان  كار 
با صفحه كليد 

تواند  مي  حد  چه  تا  طوالني  ساعات  در  ماوس  و 
گيتس»  «بيل  منظور  همين  به  باشد.  كننده  خسته 
رئيس غول نرم افزاري دنيا در جمع بيش از هزار و 
رايانه  آينده  ملون  كارنگي  دانشگاه  دانشجوي   200
هاي شخصي را بدون صفحه كليد پيش بيني كرد. 
«بيل گيتس» در اين سخنراني پيش بيني كرد كه از 
وجوهايي  جست  بيشتر  آينده  سال   5 تا  اكنون  هم 
از  شود  مي  انجام  كاربران  وسيله  به  شبكه  در  كه 
لمس  طريق  از  يا  صوتي  هاي  كننده  كنترل  طريق 
ساده صفحه نمايشگر با انگشت است. وي در ادامه 
اظهار داشت كه صفحه كليدها در آينده يي نزديك 
فرآيند  راستاي  در  پديده  اين  و  شوند  مي  منقرض 
تكامل فعل و انفعال ميان انسان و ماشين است. به 
گفته «گيتس»؛ «مايكروسافت استراتژي هاي جديدي 
را به منظور دسترسي سريع كاربران به اطالعات و 
انفعاالت  و  فعل  طريق  از  وجو  جست  هاي  فناوري 
لمسي و به خصوص صوتي در دستور كار دارد.»  
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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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مردي كه به تنهايي يك تيم است  
محمدواال يزداني

در اينكه استيون جرارد بازيكن بزرگي است، 
شكي نيست. او ستون اقتدار ليورپول و 
سنگ بناي كنوني «آنفيلد» است. ليورپول 
زياد  بازيكنان اينچنين  تاريخش  طول  در 
جان  سونس،  گرام  كيگان،  كوين  داشته؛ 
فاولر،  رابي  منمن،  مك  استيو  توشاك، 
جي  استيوي  انگار  اما  و...  اوون  مايكل 
رهبر  يك  او  كند.  مي  فرق  شان  همه  با 
بالفطره است. او همان كسي است كه در 
راست  مدافع  عنوان  به  استانبول  فينال 
از  بعد  و  بريد  را  آماده  سرجينيو  امان 
سر  باالي  را  قهرماني  جام  دقيقه   120
برد. استيوي جي همان ستوني است كه 
رافائل بنيتس اكنون به ابهت او اقتدا مي 
در  را  هوليه  كه  است  فردي  همان  و  كند 
باشگاه تا سال 2004 نگه داشت. جرارد 
مرد لحظات سخت است، مرد بازي هاي 
يك  مرحله  رفت  دور  ديدار  مثل  بزرگ 
هوليه  ژرار  قهرمانان.  ليگ  نهايي  هشتم 
سرمربي اسبق ليورپول و سابق ليون به 
بهانه نمايش درخشان او مقابل اينتر و به 
بهانه بازي امشب دو تيم در «سن سيرو» 
يادداشتي براي روزنامه «تلگراف» نوشته 

كه از نظرتان مي گذرد.
قهرمانانه  و  غرورآفرين  نمايش  از  بعد 
معروف  فينال  در  جرارد  استيون 

استانبول (ليگ قهرمانان 2005) من به رختكن رفتم تا به بازيكنان سابقم براي قهرماني شان تبريك 
بگويم. ليورپول آن شب سه گل عقب افتاده اش مقابل ميالن بزرگ را جبران كرد و جرارد هم آن شب تا 
حد بازيكني در سطح كالس جهاني خودش را باال كشيد. مي خواستم ببينم آن بازيكني كه من به عنوان 
يك جوان به تيم اصلي آوردم، چگونه از آن لحظه لذت مي برد. رفتم تا از او بپرسم آيا آن شب بهترين 
خاطره دوران بازيكني اش به حساب مي آمد يا نه. جواب جرارد مرا شوكه كرد (همين جواب نشان مي 
دهد چرا او واقعًا بازيكن خاصي است). به من گفت كه هميشه بهترين خاطره اش زماني خواهد بود كه 
براي اولين بار و زماني كه تنها 22 سالش بود، بازوبند كاپيتاني را در يك مسابقه اروپايي به بازويش 
بستم. همين كافي است تا بفهميم او تا چه حد به هر كاري كه انجام مي دهد، متعهد است؛ كسي كه 

هميشه مسووليت را اولويت و جلوتر از افتخار قرار مي دهد.
شما بايد سه فاكتور كيفي در بازي جرارد را در نظر بگيريد. اول اينكه او بازيكني جهاني است، بازيكن 
بازي هاي بزرگ كه دركي باال از موقعيت دارد. دوم اينكه او بازيكني در خدمت تيم است، بازيكني كه 
تكنيكش را براي كارايي بهتر تيم به كار مي گيرد تا اينكه بخواهد «شومن» باشد. سوم اينكه او بازيكن 
و شخصيتي است كه مي توانيد به او اعتماد كنيد. به اين سه دليل بود كه او را كاپيتان تيمم كردم و به 
همين سه دليل است كه او مي تواند كاپيتاني خوب براي تيم ملي انگليس باشد. بازيكنان زيادي هستند 
كه مي توانند كانديداي كاپيتاني تيم ملي انگليس باشند و فابيو كاپلو هم به خوبي مي داند كي بايد چه 
تصميمي بگيرد. او جرارد را در بازي مقابل سوئيس كاپيتان تيمش كرد و مطمئنم كه مي تواند اين 
كار را هميشه به او بسپارد. هميشه اين فكر را مي كردم كه او مي تواند برخي مواقع كاپيتان تيم ملي 
باشد. همين كيفيت «مدام فكر كردن به تيم» است كه مي تواند جرارد را تبديل به يك مربي بزرگ كند. 

من نسبت به اين اتفاق شك ندارم. او اين توانايي را دارد تا تاكتيكي فكر كند و ببيند كه در زمين چه 
مي گذرد. به دليل وجود همين توانايي است كه مي تواند چندين جاي زمين بازي كند؛ هافبك وسط، در 

سمت راست، پشت مهاجم و در دفاع.
من براي اولين بار كه بازي اش را براي آكادمي ليورپول سال 98 ديدم، حس كردم كه او يك چيز 
خاص در وجودش دارد. او تركيبي از شخصيتي قدرتمند و متعهد را داشت و از لحاظ تكنيكي چه در 
دفاع چه در حمله، كارايي بااليي داشت. فكر مي كنم او يك پاس را جلوتر از بقيه بازيكنان مي بيند. 
جرارد به خاطر پاس هاي قطري اش كه منطقه بازي را عوض مي كند، شهرت دارد اما او اين توانايي 
و  بگيرد  دفاع  در  را  توپ  اينكه  يا  بدهد  دروازه  دهانه  در  را  درستي  كوتاه  هاي  پاس  كه  دارد  هم  را 
بالفاصله آن را تبديل به يك حركت هجومي كند. قبل از اينكه توپ به او برسد، مي داند كه كجا بايد 

آن را بفرستد.
مشكل  ابتدا  اش  جواني  سنين  در  او  گرچه  هست.  هم  قدرتمند  و  قدبلند  بازيكني  حال  عين  در  جرارد 
همسترينگ پيدا كرد و بعد هم مصدوميت كشاله ران. من او را فرستادم تا متخصصان اروپا پايش را 
ببينند و توانستيم ريشه مشكل را پيدا كنيم كه مربوط مي شد به سرعت رشدش از بچگي تا بزرگسالي. 
حاال قدرت و سرعتش خيلي مهم است. موقع «تايم گيري» از بازيكنان در ليورپول همه متعجب شده 

بوديم. او در مسافت هاي كوتاه به سرعت مايكل اوون مي دويد.
به نظر من رشد و بهتر شدن بازيكن به سه مرحله بستگي دارد. جرارد زماني كه خيلي جوان بود، به 
مرحله اول يعني بازي كردن در ليگ برتر آن هم در 18 سالگي رسيد. او خيلي سريع بازيكني مهم شد 
و به مرور زمان تبديل به بازيكني تعيين كننده شد. او جام اتحاديه، جام حذفي و جام يوفا را همراه 
با من فتح كرد و در سال 2002 با به دست آمدن 80 امتياز توانست با ليورپول به نايب قهرماني در 

ليگ برتر برسد.
مرحله دوم بازي در سطح ملي بود كه باز هم خيلي سريع به آن رسيد. يادم مي آيد جرارد، اوون و 
اميل هسگي چطور آلمان را در سال 2001 و در خانه اش نابود كردند. جرارد در آن مسابقه اولين گل 
ملي اش را زد. جرارد آن عطش رسيدن به موفقيت را در وجودش داشت. او سخت كار مي كند و واقعًا 
از اين سختكوشي لذت مي برد چون هميشه از اين كار سخت براي باال بردن استانداردهايش استفاده 
مي كند. بعد از اينكه من از ليورپول جدا شدم، او به سومين مرحله در پيشرفتش كه تبديل شدن به 
بازيكني در كالس جهاني بود، با نمايش هايش در ليگ قهرمانان رسيد. همان طور كه خودش گفته، تنها 
مدالي كه هنوز نتوانسته آن را ببرد، عنوان قهرماني ليگ برتر است. فكر نمي كنم جرارد براي رسيدن 
به اين عنوان احتياج داشته باشد ليورپول را ترك كند تا جاه طلبي اش را تكميل كند. مي دانم كه بعد از 
رفتن من نزديك بود از ليورپول به چلسي برود و البته مي دانم كه هميشه همه مي گويند «مرغ همسايه 
غاز است» .او كاپيتان يكي از 10 تيم برتر اروپا است و به نظرم اين دستاورد بزرگي است. ليورپول 

باالخره قهرمان ليگ برتر خواهد شد اما قطعًا بدون جرارد قهرمان نخواهد شد.
اگر هم جرارد روزي «آنفيلد» را ترك كند احتماًال به خاطر چالشي شخصي خواهد بود. به نظر من او 
اواخر دوران بازيكني اش از ليورپول خواهد رفت تا خودش را امتحان كند و بعد به عنوان سرمربي به 

باشگاه برخواهد گشت. اين آينده يي است كه من براي او مي بينم. 

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
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علي دايي سرمربي تيم ملي 
فوتبال ايران شد 

فوتبال  فدراسيون  رييس  كفاشيان  علي 
ملي  تيم  سرمربي  عنوان  به  دايي  علي  از 
توجه  با  گفت:  وي  برد.  نام  ايران  فوتبال 
علي   ” قابليت هاي  و  توانايي ها   ، تجارب  به 
دايي ” ، فدراسيون فوتبال وي را به عنوان 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران برگزيد. وي 
فوتبال  ملي  تيم  در  دايي  دستياران  درباره 
معرفي  به زودي  را  دستيارانش  دايي  افزود 

خواهد كرد. 
********************

بازتاب انتخاب دايي به عنوان سرمربي تيم 
ملي فوتبال ايران در سايت فيفا 

سايت فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) بعد 
از انتخاب شوكه كننده ”علي دايي“ به عنوان 
سرمربي جديد تيم ملي فوتبال ايران نوشت: 
به  وي  انتخاب  با  ايران  فوتبال  فدراسيون 
يكي  هدايت  پست  براي  وجو  جست  ماه ها 
بهترين  داد.  پايان  آسيا  قدرتمند  تيم هاي  از 
گلزن تاريخ مسابقات ملي فوتبال جهان ماه 
گذشته به عنوان يكي از گزينه هاي مربيگري 
ط  جهاني  جام  مسابقات  براي  ملي  تيم 
ط2010مطرح شده بود اما همه توجه ها روي 
مربي ايراني آمريكايي تيم پرسپوليس يعني 

”افشين قطبي“ بود. 
فوتبال  فدراسيون  رييس  كفاشيان“  ”علي 

ايران پس از اعالم خبر انتخاب دايي گفت: بعد از بررسي برنامه هاي دايي او را انتخاب كرديم. 
فدراسيون فوتبال ايران ماه ها براي انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال تالش كرد و در اين مدت نام تعدادي 
از مربيان صاحب نام خارجي مطرح شد، دو مربي نيز ظاهرا انتخاب شدند اما بعد اين خبرها با اظهارات 

ضد و نقيضي تكذيب شد. 
كه  عملكردي  نمايش  و  سوريه  قدرتمند  چندان  نه  تيم  مقابل  گل  بدون  تساوي  با  ايران  فوتبال  ملي  تيم 
نشان دهنده تاثيرات نداشتن سرمربي بود، مسابقات مقدماتي جام جهاني ط2010 طرا خوب شروع نكرده 

است. 
دايي اكنون مسووليت دارد تيم ملي را براي مسابقه بعدي مقابل كويت كه روز ط26 طمارس (ط7 طفروردين) 

است، آماده كند. 
كفاشيان اظهار داشت: او تمامي برنامه هاي خود را براي تيم ملي ارايه خواهد داد و همانند روزهايي كه 

جزو بهترين بازيكنان جهان بود، نهايت تالش خود را به عنوان سرمربي انجام مي دهد. 
وي افزود: او از امروز كار خود را با اختيارات كامل شروع مي كند. 

برنامه اصلي او بردن ايران به جام جهاني است. 
دايي كه سابقه بازي در بايرن مونيخ و هرتابرلين آلمان را دارد بدون ترديد مشهورترين بازيكن تاريخ 

فوتبال ايران است و همچنان ركورد بيشتري گل ملي جهان را نيز در اختيار دارد. 
او ط109 طگل در ط148 طمسابقه ملي خود زد و ركورد بزرگاني مانند ”په له“ و ”فرانس پوشكاش“ را پشت 

سر گذاشت اگرچه بيشتر اين گل ها در مقابل تيم هاي ضعيف بوده است. 
وي در جريان پيروزي ط2 طبر يك ايران مقابل آمريكا در جام جهاني ط1998ط فرانسه هم بازي كرد و 

يكبار نيز عنوان بهترين بازيكن سال آسيا را به خود اختصاص داد. 
دايي سال گذشته از دنياي بازيگري خداحافظي كرد و از آن زمان به بعد هدايت تيم سايپا را بر عهده گرفت 

و اين تيم را به قهرماني رساند. 



38
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 17  اسفند March 2008  -  1386 7هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و پنجم

 info@persianweekly.co.uk  حوادث
 

جنجال به خاطر 300 «بلوتوث» توهين آميز
دو پسر شرور به اتهام ارسال «بلوتوث هاى» صوتى توهين آميز براى 300 

نفر از سوى مأموران پليس بازداشت شدند.
10 روز قبل چند تن از اهالى جنوب تهران، با عصبانيت به كالنترى 
خزانه رفته و به خاطر ارسال پيام هاى اهانت آميز آنها از طريق 
تلفن همراه شكايت كردند.يكى از شاكى ها در اين باره به مأموران 
گفت: چند روز قبل يكى از دوستانم برايم يك «بلوتوث» صوتى 
ارسال كرد. وقتى آن را گوش دادم، صداى 2 مرد را شنيدم 
كه من، پدرم و تعدادى ديگر از اهالى محل را با كلمات توهين 
هم  ديگر  نفر  چند  صداى  ميان  اين  در  زدند.  مى  صدا  آميز 
شنيده مى شد كه با نام بردن اسامى ما به شدت مى خنديدند. 
شدن  روشن  براى  و  ها  شاكى  اظهارات  شنيدن  با  مأموران 
دستور «محمد  با  سرانجام  كردند.  بررسى  را  نظر  مورد  هاى  بلوتوث  آنها،  ادعاهاى  صحت 
نژاد حصارى»، داديار شعبه اول دادسراى ناحيه -16 بعثت- تحقيقات براى شناسايى ارسال 
كنندگان بلوتوث هاى توهين آميز را آغاز كردند.آنها در نخستين گام دريافتند، متهمان بلوتوث 
ها را حداقل براى 300 تن ارسال كرده اند. آنها همچنين در پى تحقيق از شاكى ها دريافتند، 
صداهاى ضبط شده شباهت زيادى به صداى 2 تن از بچه هاى شرور محل دارد.بدين ترتيب 
سهراب و شاهين با دستور قاضى پرونده بازداشت شدند. «شاهين» در بازجويى ها، پس از 
اعتراف به جرم خود، علت اصلى تهيه و ارسال بلوتوث هاى توهين آميز را تفريح و شوخى 
عنوان كرد. با اين حال سهراب منكر ارتكاب جرم شد و گفت: صداهاى ضبط شده متعلق به 
وى نيست. داديار پرونده پس از شنيدن اظهارات متهمان و روشن شدن ادعاهاى سهراب از 
كارشناسان پليس امنيت پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران خواست تا پس از تحقيقات الزم اعالم 

كنند صداهاى ضبط شده متعلق به كيست. در حال حاضر نيز هر دو متهم بازداشت هستند.

ماموران قالبي دختر و 
پسر جوان را ربودند  

 

 ظن ماموران گشت پليس به توقف مشكوك دو خودرو در اتوبان به رهايي دختر و پسر جوان 
از چنگ گروگانگيران انجاميد.به گزارش خبرنگار ما ساعت 21 شامگاه دوشنبه 14 اسفندماه 
جاري ماموران گشت پليس حين گذر از اتوبان صياد شيرازي به دو خودروي پرايد و سمند 
كه در كنار بزرگراه توقف كرده بودند مظنون شدند و براي بررسي علت و تحقيق چند متر 
جلوتر از آنها توقف كردند. با نزديك شدن ماموران به خودرو ها چند مرد از آنها پياده شدند 
و به سمت ماموران آمدند و تالش كردند با احوالپرسي گرم و صميمانه و آرام نشان دادن 
خود از نزديك شدن ماموران به خودروها جلوگيري كنند. در اين زمان توجه يكي از ماموران 
به حركت مشكوكي كه در داخل يكي از خودرو ها در جريان بود، جلب شد و با نزديك شدن 
به خودرو دريافت يكي از همراهان اين افراد تالش مي كند با پايين نگه داشتن دختر و پسر 
ديد  از  را  آنها  هستند،  سمند  ماشين  داخل  در  سياه  ماسك  و  بسته  هاي  دست  با  كه  جواني 
ماموران دور نگه دارد.با مشاهده اين وضعيت چهار مرد جوان توسط ماموران بازداشت و به 
همراه دو گروگان براي انجام تحقيقات به كالنتري محل منتقل شدند.با آغاز تحقيق ماموران 
از دو جوان گروگان مسعود پسر 22 ساله در توضيح ماجرا گفت؛ ما در حال پياده روي در 
نزديكي ميدان رسالت بوديم كه خودروي سمند در مقابل ما توقف كرد و يكي از سرنشينان 
آن به طرف ما آمد و از من درخصوص نسبت ما با يكديگر سوال كرد. او سپس بي توجه 
به حرف هاي من گفت آنها مامور هستند و بايد ما سوار ماشين شويم. زماني كه با مقاومت 
ما مواجه شدند دوستانش نيز از ماشين پياده شدند و به زور ما را سوار اتومبيل كردند و 
دستبند زدند. سپس چيزي بر سر ما كشيدند و به راه افتادند. گويا در اين محل توقف كرده 
بودند كه با هم درخصوص محلي كه قرار است ما را به آن مكان انتقال دهند صحبت كنند كه 
ماموران سر رسيدند و ما را از چنگ آنها نجات دادند.پس از ثبت شكايت دختر و پسر جوان از 
اين مردان آدم ربا بازجويي از متهمان آغاز شد و يكي از آنها به نام حميد در اين تحقيقات به 
ماموران گفت؛ ما در يك شركت تجاري شيميايي كار مي كرديم. يك ماه پيش يكي از شركاي 
ما 50 ميليون تومان از حساب شركت خارج كرد و باعث بدهكاري شديد ما شد. ما به دنبال او 
بوديم و تالش مي كرديم از هر راهي كه شده پول خود را بازگردانيم. حين تحقيقات خودمان 
از ميان دوست و آشنا و كساني كه به نظر مي رسيد اطالعاتي از شريك كالهبردارمان داشته 
باشند فردي به ما اطالع داد اين مرد با پول هاي ما براي يك پسر جوان كه موهاي قرمز دارد 
و نامزد 20 ساله اش كه صورت سفيد و پرلكي دارد خانه يي اجاره كرده و پول هاي ما را 
خرج آنها مي كند. با شنيدن اين حرف ها ما به دنبال يافتن خانه دختر و پسر جوان بوديم تا 
اينكه ناگهان دو نفر را در حال عبور از خيابان مشاهده كرديم كه شباهت زيادي به آنها داشتند 
به همين دليل تصميم گرفتيم با ربودن اين دو محل مخفي شدن شريك مان را بيابيم و بتوانيم 
پول مان را پس بگيريم. روز گذشته با ارجاع پرونده اين آدم ربايي به دادسراي امور جنايي 
تهران و پس از بازجويي مقدماتي از متهمان، پرونده براي انجام تحقيقات بيشتر درخصوص 
ادعاي متهمان به دادسراي محل بازگشت داده شد. در حال حاضر با صدور قرار بازداشت 

براي چهار متهم پرونده تحقيقات فني پليسي درخصوص اين پرونده ادامه دارد.  

 

سرقت از مسافران با خوراكي هاي مسموم 
 

مرد سارقي كه با تعارف كردن خوراكي هاي مسموم و بيهوش كردن مسافران اموال آنها را به سرقت مي برد 
در چنگ ماموران پليس آگاهي اسير شد. به گزارش خبرنگار ما روز شنبه 22 دي ماه امسال مرد جواني به 
نام داود با مراجعه به پايگاه نهم پليس آگاهي از مفقود شدن پدر 60 ساله خود خبر داد. وي در اين خصوص 

گفت؛ پدرم ديشب از اراك به سمت تهران آمد و در آخرين تماسي 
كه با هم داشتيم به من گفت به عوارضي تهران رسيده است اما 
ديگر خبري از او نشد و ما تا صبح در اضطراب منتظر مانديم تا 
جوان  مرد  اين  شكايت  كنم.با  مطلع  را  پليس  گرفتم  تصميم  اينكه 
تحقيقات پليس براي يافتن كريم پدر 60ساله وي آغاز و سرانجام 
با استعالم از مراجع مختلف مشخص شد اين مرد در گرمخانه يي 
در اسالمشهر به سر مي برد. با مراجعه ماموران و خانواده كريم 
به اين محل معلوم شد ماموران شهرداري چند روز پيش اين مرد 
را در حالي كه بيهوش در كنار خيابان افتاده بوده يافته اند و براي 
روزهاي  طي  كريم  اما  اند.  كرده  منتقل  گرمخانه  اين  به  محافظت 
گذشته به دليلي نامشخص حافظه خود را از دست داده و به همين 
خاطر قادر به برقراري ارتباط با خانواده اش نبوده است. با انتقال 
اين مرد به بيمارستان و بهبود وضعيت وي اين مرد درخصوص 
عوارضي  از  بعد  گفت؛  ماموران  به  بود  افتاده  برايش  كه  اتفاقي 
تهران مردي كه كنار من نشسته بود يك شكالت تعارف كرد و من 
پس از خوردن آن به خواب رفتم. زماني كه به هوش آمدم خود 
را در گرمخانه يافتم.در ادامه كريم ضمن چهره نگاري متهم مدعي 

شد نام مهمانخانه يي را به ياد دارد كه اين همسفر سارقش از آن به عنوان محل اقامت خود ياد كرده است. با 
مراجعه ماموران به اين مهمانخانه در جنوب تهران مشخص شد مردي به نام علي كه مشخصاتي مشابه مظنون 
پرونده دارد در يكي از اتاق ها اقامت دارد. سرانجام شامگاه 9 اسفندماه جاري در حالي كه تيمي از ماموران 
پايگاه نهم پليس آگاهي با پوشش مبدل انتظار بازگشت علي را مي كشيدند با مشاهده وي نسبت به دستگيري 
اين مرد 33 ساله اقدام كردند.با انتقال متهم به پايگاه نهم پليس آگاهي بازجويي فني كارآگاهان از وي آغاز شد 
و او در نخستين اظهارات خود اعتراف كرد تاكنون از 8 تن ديگر با اين روش سرقت كرده است. درحالي كه 
تحقيقات كارآگاهان براي يافتن ساير شكات ادامه دارد با دستور بازپرس پرونده تحقيقاتي ضمني براي يافتن 
علت رها شدن مسافر 60 ساله در كنار خيابان آغاز و با يافتن راننده اتوبوس مشخص شد زماني كه راننده 
و شاگردش با پيكر نيمه جان وي كه روي صندلي افتاده بود مواجه شدند از هراس اينكه دردسري برايشان 
ايجاد شود كريم را در كنار خيابان رها كرده اند. در حال حاضر تحقيقات قضايي و پليسي پيرامون اين پرونده 

ادامه دارد. 

تختخواب عتيقه قالبى 47 ميليون 
تومان فروخته شد

 كالهبردار حرفه اى كه يك تختخواب عتيقه قالبى را 
47 ميليون تومان فروخته بود، به 28 ماه حبس قطعى 

و پرداخت جزاى نقدى و رد مال محكوم شد.
طى  انقالب  دادگاه  به  مراجعه  با  مردى  قبل  چندى 
شديد  عالقه  دليل  به  گفت:  محكمه  قاضى  به  شكايتى 
به اشياى تاريخى و قديمى با مسافرت به شهرستان 
و  خريدارى  را  عتيقه  اشياى  مختلف  كشورهاى  و  ها 
سفرى  هم  امسال  ارديبهشت  اوايل  كنم.  مى  نگهدارى 
به  مردى  با  هتل  رستوران  در  كه  داشتم  اصفهان  به 
دانشگاه  استاد  را  خودش  او  شدم.  آشنا  منوچهر  نام 
مقيم آلمان معرفى كرد و گفت: براى ديدن آثار تاريخى 
در  زبانى  چرب  با  بنابراين  است.  كرده  سفر  ايران  به 
يكى  در  كه  اين  تا  ريخت.  دوستى  طرح  كوتاهى  مدت 
يك  فرانسه  در  قبل  چندى  گفت:  من  به  ها  مالقات  از 
به  و  خريدارى  را  هجدهم  قرن  به  مربوط  تختخواب 

ايران منتقل كرده است. اما به دليل نياز مالى تصميم دارد آن را 57 ميليون تومان بفروشد. من هم با اشتياق 
براى خريد اعالم آمادگى كردم. بنابراين با او در تهران قرار گذاشتم. سرانجام يك شب به اتفاق وى براى ديدن 
تختخواب راهى محلى در شهريار شديم. همان شب پس از مشاهده تختخواب و گرفتن 10 ميليون تومان تخفيف، 
آن را 47 ميليون تومان خريدم پس از پرداخت پول نقد، تختخواب را با يك دستگاه وانت بار به خانه ام انتقال 
دادم.پس از مدتى تختخواب را به يكى از دوستان عتيقه شناسم نشان دادم. اما او پس از بررسى هاى الزم اعالم 
كرد تختخواب قالبى است. قيمت واقعى آن هم در بازار حدود 100هزارتومان است.مأموران پس از شكايت مرد 
مالباخته با دستور قضايى به تحقيق در اين باره پرداختند. سرانجام پس از چهار ماه منوچهر ـ مرد كالهبردار ـ 
در يكى از هتل هاى اصفهان شناسايى و دستگير شد.آنها در بازجويى از متهم دريافتند او به چند زبان خارجى 
آشنايى دارد و داراى سوابقى در زمينه كالهبردارى و خريد وفروش اشياى عتيقه قالبى نيز هست.دادگاه پس 
از محاكمه، متهم را مجرم شناخت و او را به 28ماه زندان، پرداخت 47 ميليون تومان جزاى نقدى در حق دولت 
و جلب رضايت شاكى محكوم كرد.هيأت قضايى شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضى 

اصغر عبداللهى نيز پس از رسيدگى به اعتراض متهم، او را مجرم شناخت و حكم محكوميت وى را تأييد كرد.
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طبق استاندارد انگليس
 اسناد و مداركى كه شما براى بانك و يا ساير ارگانها 
نياز داشته باشيد از طرف اين كمپانى تهيه خواهد شد.
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Mobile: 07912208584

Tel: 02086105189

اتهام  به  پليس  مامور  بازداشت 
تمرد از دستور بازپرس جنايي  

 مامور خاطي به اتهام تمرد از دستور بازپرس جنايي تهران در 
گزارش  شد.به  بازداشت  متوفي  يك  دم  اولياي  يافتن  خصوص 
ماه  بهمن   19 تاريخ  در  تجريش  كالنتري  ماموران  ما  خبرنگار 
جوان  مردي  جسد  كشف  خصوص  در  مردم  تماس  با  امسال 
در دستشويي امامزاده صالح به محل اعزام شدند و ضمن تهيه 
صورتجلسه محمد روشن بازپرس ويژه قتل پايتخت را در جريان 
امر قرار دادند. به اين ترتيب با دستور بازپرس جنايي براي يافتن 
اولياي دم متوفي جسد نيز براي تعيين علت تامه فوت به پزشكي 
اين  پرونده  مجدد  بازگشت  با  حال  اين  شد.با  فرستاده  قانوني 
امورجنايي  دادسراي  بازپرسي  سوم  شعبه  به  مشكوك  فوت 
يافتن  خصوص  در  اقدامي  ماموران  هنوز  شد  مشخص  پايتخت 
بازپرس  دستور  تكرار  با  اند.  نكرده  جوان  مرد  اين  دم  اولياي 
اين بار ماموران با توجه به شماره هاي موجود در تلفن همراه 
خانواده  كه  زماني  اما  شدند  وي  خانواده  يافتن  به  موفق  جسد 
محمد براي تحويل گرفتن پيكر فرزند 29 ساله خود به پزشكي 
جسد  دفن  جريان  در  را  آنها  مسووالن  كردند  مراجعه  قانوني 
پسر جوان شان قرار دادند.روز گذشته با شكايت خانواده محمد 
در خصوص اهمال ماموران براي اطالع رساني به آنها بازپرس 
روشن دستور بازداشت مامور خاطي را صادر كرد. در حالي كه 
افسر مسوول پرونده با صدور قرار قانوني در اختيار بازرسي 
نيروي انتظامي قرار گرفته است بازپرس پرونده نبش قبر متوفي 
اعالم  شرعي  حكم  به  منوط  را  اش  خانواده  به  جسد  تحويل  و 
كرد. تالش خانواده محمد براي بازگرداندن جسد فرزندشان به 

زادگاهش ادامه دارد.  

دل  بر  مسافرتي  هاي  چك  داغ   
سارقان ماند  

 دو تبهكار حرفه يي كه به خانه هاي شهروندان تهراني دستبرد 

مي زدند رديابي و دستگير شدند. به گزارش ايسكانيوز روز 23 
بهمن ماه مرد ميانسالي به نام «سعيد» به اداره آگاهي مركز رفت 
و مدعي شد شمار زيادي چك مسافرتي، پول هاي نقد و گوشي 
تلفن همراه او را در غياب وي از خانه اش دزديده اند.به دنبال 
اين شكايت، رسيدگي به پرونده در دستور كار پليس تهران قرار 
گرفت تا اينكه چند روز بعد با به دست آمدن سرنخ ها مردي 30 
ساله به نام اصغر وقتي مي خواست چك پول هاي دزدي را در 
بي  را  خود  ها،  بازجويي  در  شد.وي  دستگير  كند،  نقد  بانك  يك 
گناه خواند و ادعا كرد چك ها را در ازاي طلبش از دو نفر به نام 
متهمان  است.بنابراين،  گرفته  ن.»  «عليرضا  و  خ.»  «حسين  هاي 
فراري طي عمليات ضربتي پليس بازداشت شدند و به چند فقره 
دستبرد به منازل اعتراف كردند. هم اكنون مجرمان پيشينه دار 
با صدور قرار قانوني روانه بازداشتگاه شده اند و تالش پليس 
ادامه  آنان  احتمالي  هاي  جرم  ساير  افشاي  براي  مركز  آگاهي 

دارد.  

قاچاقچي مسلح يخ زد  
مرزي  پليس  تعقيب  تحت  ها  ماه  كه  مسلح  قاچاقچي  يك  جنازه   
شرق ايران بود از زير برف سر درآورد.به گزارش ايسكانيوز 
مرزي  نوار  پليس  اخير  روز  چند  ضربتي  عمليات  دنبال  به 
«تايباد» عليه قاچاقچيان، پاكسازي منطقه كوهستاني در دستور 
از  يكي  زده  يخ  جنازه  دوشنبه  روز  و  گرفت  قرار  ماموران  كار 
قضايي  دستور  با  و  پيدا  «فتاح»  نام  به  تعقيب  تحت  قاچاقچيان 
به سردخانه پزشكي قانوني برده شد. او كه محموله هاي مواد 
مخدر را از افغانستان به ايران قاچاق مي كرد ماه ها تحت تعقيب 
پليس مرزي شرق كشور بود و كنار جنازه اش سه تيغه خشاب 

و 20 فشنگ جنگي كشف شد.  

آدم ربايي نافرجام  
  

دو جوان مسلح كه در اصفهان به آدم ربايي اقدام كرده بودند، 
افتادند.  دام  به  اصفهان  استان  آگاهي  پليس  كارآگاهان  توسط 
حسين  سرهنگ  كشور  آگاهي  پليس  اجتماعي  اداره  گزارش  به 
حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان اصفهان با اعالم اين خبر 

گفت؛ اين دو متهم با ربودن فردي، قصد اخاذي از خانواده وي 
را داشتند. به گفته وي آدم ربايان پس از اينكه گروگان را ربودند 
با مقاومت او روبه رو شدند و با تيراندازي، گروگان را مجروح 
براي  پول  درخواست  اش،  خانواده  با  تلفني  تماس  در  سپس  و 
گروگان  خانواده  افزود؛  زاده  حسين  كردند.سرهنگ  وي  آزادي 
نيز بالفاصله موضوع را با پليس در ميان گذاشتند تا كارآگاهان 
رئيس  اعالم  اساس  بر  شوند.  عمل  وارد  گروگان  آزادي  براي 
فني  و  علمي  گسترده  تحقيقات  با  اصفهان  استان  آگاهي  پليس 
كارآگاهان و استفاده از تمام ابزارهاي ممكن براي شناسايي آدم 
ربايان، سرانجام كارآگاهان توانستند متهم اصلي را كه با خيال 
دريافت پول در محل قرار حاضر شده بود، دستگير كنند.سرهنگ 
همدست  ديگر  دارد،  نام  «حميد.ج»  كه  متهم  افزود؛  زاده  حسين 
خود را نيز معرفي كرد و از آنها دو قبضه سالح كمري با تعدادي 
فشنگ كشف شد ضمن اينكه تحقيقات مشخص كرد هر دو متهم 

سابقه سرقت مسلحانه نيز داشته اند.  
 

فروش  و  جعل  عامالن  دستگيري 
شناسنامه هاي قالبي  

 
پليس آگاهي سيستان و بلوچستان در يك عمليات سه نفر متهمي 
را كه در زمينه خريد، فروش و جعل شناسنامه ها فعاليت داشتند، 
شناسايي و دستگير كرد. در پي تحقيقات به عمل آمده توسط پليس 
آگاهي استان سيستان و بلوچستان مبني بر اينكه تعداد زيادي 
از افاغنه غيرمجاز اقدام به تهيه شناسنامه جعلي ايراني مي كنند، 
بالفاصله اكيپي از كارآگاهان اقدامات خود را براي شناسايي و 
دستگيري عوامل تهيه و فروش شناسنامه هاي جعلي آغاز كردند 
و دريافتند فردي به نام «يار الدين» تبعه افغانستان اقدام به خريد 
شناسنامه هاي افراد متوفي به مبلغ 200 هزار تومان مي كند و با 
همكاري همدستش بنام «عبدالعزيز» شناسنامه هاي جعل شده را 
به افاغنه غيرمجاز تا مبلغ يك ميليون تومان مي فروشد. به اين 

ترتيب متهمان دستگير شدند.  

EU Migration Services
قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

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

ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير 
كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و 
سرمايه گذارى

تلفن: 02070347019
همراه: 07917565800

83 Baker Street   London W1U 6LA
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سياه بختى بر پيشانى او حك شده است. انگار دنيا با او سر جنگ دارد. 
شوهر  جاى  كس  هيچ  زهره  براى  دهد.  مى  درماندگى  بوى  هايش  حرف 

اولش را نگرفت و ديگران فقط آزارش دادند. بغض سنگين گلويش را مى 
فشارد. زمانى كه در برابر قاضى دادگاه خانواده نشسته، تا از بدبختى ها 
و داليل تقاضاى طالقش بگويد. زهره زمانى توانست حرف بزند كه اشك 
از چشمانش جارى شد، چادر سياهش را كنار زد تا از بدبختى هايش و 

داستان تلخ زندگى خود و فرزند 7 ساله اش بگويد.
تمام  و  آل  ايده  مردى  او  كردم.  ازدواج  عالقه  و  عشق  اوج  در  سعيد  با  ـ 
عيار بود ما خوشبخت بوديم، آنقدر كه هيچ كس باور نمى كرد. هيچ چيزى 
در زندگى كم نداشتيم. با به دنيا آمدن ارسطو هم زندگى مان شيرين تر 
شده بود. تا اين كه آن تصادف لعنتى همه چيز را از ما گرفت. با هم براى 
مسافرت به شمال مى رفتيم كه با يك كاميون تصادف كرديم. من و ارسطو 
زخمى شديم اما سعيد در جا جان باخت. ديگر نتوانستم فراموشش كنم، 
زندگى مشترك من و سعيد بسيار كوتاه بود. هر چه پدرم اصرار كرد كه 
دوباره به خانه بازگردم و تنها نمانم قبول نكردم. در آن خانه هر كجا كه 
قدم مى گذاشتم ياد سعيد بود و خاطره اى داشتم به همين خاطر هم نمى 
خواستم به خانه پدرم بروم. اما به خاطر اصرار آنها مجبور شدم كه خانه 
را اجاره دهم و به خانه پدرم بروم. 2 سال از مرگ سعيد گذشته بود كه 

فرامرز پسر عمويم از من خواستگارى كرد. او مجرد بود و تا قبل از من 
همسرى نداشت، مى دانستم در كارهاى خالف است. اما عمويم اطمينان داد 
كه پسرش اصالح شده و ديگر در كار خالف نيست. با اين حال قبول نكردم 
اما آنقدر پدرم اصرار كرد كه ديگر نتوانستم در برابرش مقاومت كنم. مى 
گفت، تو يك زن بيوه هستى و بايد مراقب رفتارت باشى. زن احتياج به يك 
مرد دارد. با اين كه كار مى كردم و خودم هزينه زندگى ام را تأمين مى 
كردم پدرم فكر مى كرد بايد حتمًا مردى باالى سرم باشد. برخالف دفعه 
قبل نتوانستم مطابق نظر خودم ازدواج كنم. ارسطو بزرگ تر شده بود و 
به خوبى مى فهميد چه اتفاقاتى در اطرافش مى افتد. پدرم مى گفت اگر حاال 
ازدواج كنى، حتمًا براى ارسطو قابل پذيرش تر از زمانى است كه از آب و 
گل بيرون آمد باشد. سرانجام به خاطر اصرار خانواده با فرامرز ازدواج 
كردم. اوايل فكر مى كردم مى توانم كم كم به او عالقه مند شوم و زندگى 
زيادى  تفاوت  فرامرز  رفتارهاى  متأسفانه  اما  شود  مى  زيبا  برايم  هم  باز 

با سعيد داشت.

ناخودآگاه او را با ديگران مقايسه مى كردم. هر كارى مى كرد سعيد مقابل 
چشمم مى آمد. بداخالق بود و عصبى. با كوچك ترين مشكلى عصبى مى 
شد و ناسزا مى گفت. درست و حسابى سركار نمى رفت و ما پولى براى 
خرج كردن نداشتيم. درواقع فرامرز انتظار داشت پولى را كه بابت اجاره 
خانه سعيد مى گرفتم در خانه او خرج كنم اما من آن پول را براى آينده 
مجبور  كه  بود  بد  حدى  به  ما  مالى  وضعيت  كردم.  مى  انداز  پس  ارسطو 
كنم.  كار  نداد  اجازه  ديگر  فرامرز  گذشت  كه  چندماه  بروم.  سركار  شدم 
بعد هم از من خواست ارسطو را به خانواده پدرش بسپارم. اما من قبول 
نكردم. بنابراين قرار شد خودم هزينه هاى ارسطو را تأمين كنم و سر كار 
هم نروم. نمى خواستم به پولى كه از اجاره خانه به دست مى آوردم دست 
بزنم. به همين خاطر يك چرخ خياطى خريدم و در خانه مشغول كار شدم. 
مدتى بعد وقتى فرامرز ديد كه حاضر نيستم ذره اى از محبتم را نسبت به 
ارسطو كم كنم و تمام سختى ها را به خاطرش تحمل مى كنم عرصه را بر 
من تنگ تر كرد. او ديگر سر كار نمى رفت و با پولى كه من از خياطى به 
دست مى آوردم زندگى را تأمين مى كرديم تا اين كه متوجه شدم فرامرز 
معتاد شده است. البته زمانى متوجه اين قضيه شدم كه از فرامرز باردار 
خاطر  به  و  بود  كرده  پيدا  خاصى  اهميت  برايم  فرامرز  ديگر  حاال  بودم. 
در  فرامرز  با  را  باردارى  موضوع  دهم.  نجات  را  او  خواستم  مى  فرزندم 
ميان گذاشته و به او اطمينان دادم هر كارى كه بخواهد برايش انجام مى 
دهم فقط بايد اعتيادش را ترك كند. هر چند فرامرز هم به من قول داد اما 
به قولش عمل نكرد و هر روز بيشتر از قبل در اعتيادش غرق مى شد. نمى 
توانستم از منجالبى كه در آن گرفتار شده بود او را بيرون بكشم. بنابراين 
سعى كردم خودم و فرزندم را از او دور كنم. اما متأسفانه فرزند دومم از 
بدو تولد به خاطر نارسايى قلبى بيمار بود. چند ماه بعد هم فرامرز به خاطر 
تزريق بيش از حد موادمخدر دچار ايست قلبى شد و جان سپرد. تصميم 
داشتم ديگر ازدواج نكنم و فقط به 2 فرزند و آينده آنها فكر كنم. خصوصًا 
از  پس  داشت.  نگهدارى  و  توجه  به  زيادى  نياز  كه  آرش  كوچكم  پسر  به 
از سرم برنداشت.  دست  ـ  شوهرم  برادر  ـ  فريدون  بار  فرامرز اين  مرگ 
اصرار زياد او به ازدواج با من كالفه ام كرده بود. او ازدواج كرده بود و 

2 فرزند داشت.
او هم بداخالق و خالفكار بود. اصرارهاى فراوانش 
كه  اين  تا  نرسيد،  جايى  به  هم  من  با  ازدواج  براى 
ندهم  مثبت  جواب  اش  خواسته  به  اگر  كرد  تهديد 

زندگى ام را به هم مى ريزد.
اين  از  بعد  هفته  يك  ندادم،  اهميتى  هايش  حرف  به 
ماجرا بود كه عمويم به سراغم آمد و گفت: حرف 
مى  اگه  گفت،  او  است.  شنيده  من  مورد  در  هايى 
خواهى با مرد غريبه ازدواج كنى بايد آرش را به من 
بدهى. او گفت مخالفتى با ازدواج من ندارد مگر اين 
كه با يكى از پسرانش ازدواج كنم. هر چه سعى كردم 
به عمويم توضيح بدهم كه اشتباه مى كند نتوانستم 
چرا كه فريدون آنقدر خوب ذهن او را آماده كرده 

بود كه عمويم هيچ حرفى را قبول نمى كرد.
كه  فهمد  مى  عمويم  بعد  ماه  چند  كه  گفتم  خودم  با 
اين  و  كنم  مى  زندگى  تنها  و  ندارم  ازدواج  قصد 
فريدون  نشد،  طور  اين  اما  رود.  مى  بين  از  مسائل 
حتى مرا به داشتن رابطه نامشروع متهم كرده بود. 
من هم خانواده متعصبى داشتم و پخش حرف هاى 
دروغ فريدون، ضربه سنگينى به من زد. ديگر حتى 
پدرومادرم هم حاضر نبودند حرف هايم را بپذيرند. 
تا اين كه يك شب عمويم به خانه آمد و گفت براى 
بردن آرش آمده است. با شنيدن اين حرف لرزه بر 
تمام جانم افتاد. پسرم هنوز يك ساله نشده بود و 
بيمارى خطرناكى داشت كه جانش را تهديد مى كرد. 
هر چه به او التماس كردم قبول نكرد و آرش را با 
خودش برد. چاره كار دست فريدون بود و من مى 
دانستم كه رفتارهاى انتقام جويانه او كار را به اينجا 

رسانده است.
به سراغش رفتم و التماس كردم كه آرش را به من 
بازگرداند اما قبول نكرد. يك هفته از فرزندم اطالع 
اين  توانستم  نمى  كه  بودم  پريشان  آنقدر  نداشتم. 
صحبت  فريدون  با  بنابراين  كنم.  تحمل  را  وضعيت 
كرده و گفتم حاضرم با او ازدواج كنم به شرطى كه 
با  بالفاصله  هم  فريدون  بازگرداند.  من  به  را  آرش 
پدرش صحبت كرد و يك هفته اى به عقدش درآمدم 

و آرش را پس گرفتم. حال آرش بشدت وخيم بود و اگر داروهايش را بموقع 
بيمارستان  در  را  او  شد.  مى  حادتر  اش  قلبى  وضعيت  كرد  نمى  مصرف 
بسترى كردم. گفتند بايد عمل شود وگرنه خواهد مرد. مدتى طول كشيد تا 
توانستم پول فراهم كنم، اما به هر حال او عمل شد. 3 ماهى در بيمارستان 

بسترى شد اما متأسفانه ديگر نتوانست تحمل كند و فوت كرد.
مرگ آرش چون تيرى بر وجودم خورده بود، نفرت تمام قلبم را پر كرده 
بود. فريدون را باعث مرگ پسرم مى دانستم. او بود كه باعث آوارگى ما 
هم  آرش  مرگ  باعث  بود.  زده  ارسطو  به  سختى  ضربه  وكارهايش  شد 
شده بود. به همين خاطر تصميم گرفتم موضوع ازدواج مان را به همسرش 
و  رفتم  آنجا  به  نيست  خانه  در  او  دانستم  مى  كه  زمانى  روز  يك  بگويم. 
تمام مدارك ازدواجم را هم با خود بردم. همسر فريدون كه زنى مهربان 
بود از ما پذيرايى گرمى كرد، اما نمى دانست چطور زندگى اش را به هم 

ريخته ام.

دلم برايش مى سوخت او هم قربانى فريدون بود. مداركم را نشانش دادم 
و گفتم كه به عقد فريدون درآمده ام. همه چيز را به او گفتم، انگار فهميده 
من  از  بزند  حرفى  كه  اين  بدون  بگيرم.  انتقام  فريدون  از  خواهم  مى  بود 
خواست تا خانه اش را ترك كنم. بيرون آمدم و به خانه رفتم. خيلى آرام و 
راحت مى دانستم آتشى كه فريدون به جان من انداخت گوشه اى از زندگى 

خودش را هم خواهد گرفت.
فرداى آن روز فريدون به سراغم آمد. بسيار عصبانى و ناراحت بود. در 
را باز نكردم، آنقدر از او متنفر بودم كه حتى مى توانستم او را بكشم. مى 

خواستم آزارش دهم، من چيزى را براى از دست دادن نداشتم.
وقتى فريدون دريافت در را باز نمى كنم در را شكست و به زور وارد خانه 
شد. او مرا بشدت كتك زد. من هم او را زدم. وقتى خسته شديم همديگر را 
رها كرديم. بعدها فهميدم همسرش تقاضاى طالق كرده است. وقتى ديدم 
موفق شدم از او انتقام بگيرم تصميم گرفتم من هم تقاضاى طالق بدهم. 
حاال هم نمى خواهم با او زندگى كنم. مى خواهم از ارسطو مراقبت كنم تا 

سرنوشتى سياه مثل مادرش نداشته باشد.

* اظهار نظر كارشناسى
جواد صادقى سرپرست مجتمع قضايى خانواده مى گويد: حمايت از زنان 
آسيب ديده اجتماعى فقط مخصوص زنان ويژه نيست. بلكه اهميت ندادن به 
زنانى كه شوهر ندارند و بنا به داليل خاص مجبور به ازدواج مى شوند هم 
از جمله افرادى هستند كه بايد حمايت شوند. ايجاد اشتغال و درآمد براى 
خانواده  فشار  يا  و  مالى  فقر  خاطر  به  حداقل  تا  شود  مى  باعث  زنان  اين 
دست به ازدواج مجدد و غيرمنطقى نزنند و فقط به آينده اى درخشان فكر 

كنند.
نگاه  و  خانوادگى  تعصبات  مالى،  فقر  شده،  ديده  مواقع  از  بسيارى  در 
متهم گونه به زنان بيوه آنها را وادار به ازدواج كرده است. ازدواجى كه 
سرانجامى جز شكست ندارد. اگر به اين زنان رسيدگى شود و فرصت هاى 
زنان  نام  به  معضلى  شاهد  قطعًا  باشند  داشته  اجتماعى  و  شغلى  مناسب 

ويژه يا بدسرپرست نخواهيم بود.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

قبول كنيد اشتباه 
كرده ايد!

 

وجود  اى  هرخانواده  در  بحث  و  جر  و  دعوا 
و  موفق  زوجهاى  ميان  كه  نكتهاى  اما  دارد 
جبران  توانايى  ميكند،  ايجاد  تفاوت  نا موفق 
آسيبهايى است كه در طى دعواهاى خانوادگى 
به يكديگر وارد ميآورند. هر دو طرف بايد اين 
توانايى را داشته باشند كه اشتباهات خود را 
داده  انجام  نادرستى  كار  اگر  و  كنند  جبران 
دل  از  اصطالحًا  و  كرده  عذرخواهى  باشند، 
انسانها  حال  هر  به  بياورند.  در  خود  همسر 
دارد  وجود  امكان  اين  و  هستند  جايزالخطا 
دچار  مختلف  داليل  به  خود  روابط  در  كه 
را  بدى  روز  است  ممكن  شوند.  اشتباهاتى 
استرس  و  فشار  تحت  باشند،  كرده  سپرى 
سوء  دچار  يا  باشند  گرفته  قرار  بيسابقهاى 
تفاهم شده و قضاوت نادرستى داشته باشند. 
را  خود  ارتباط  عاطفى  نظر  از  اينكه  جاى  به 
مقابل قطع كنيد و همچنان عصبانى  با طرف 
حدى  تا  كه  ميكنيد  احساس  اگر  بمانيد،  باقى 
را  خود  اشتباه  كنيد  سعى  هستيد،  مقصر 
جبران كنيد. و اگر هم فردى هستيد كه مورد 
آسيب و لطمه قرار گرفتهايد، بايد سعى كنيد 
راهى را پيدا كنيد كه بتوانيد عذر طرف مقابل 
كنيد.  گذشت  آنها  خطاى  از  و  كرده  قبول  را 
بايد متوجه شويد كه قصد طرف مقابل صرفًا 

بهبود شرايط است. 
1) عذر خواهى كنيد 

عذرخواهى صادقانه و صميمانه معجزه ميكند. 
بهويژه اگر جزو افرادى باشيد كه معموًال به 

سختى قبول ميكنند كه اشتباه كردهاند. 
ميتوانيد چيزهايى از اين قبيل بگوييد: متاسفم، 
واقعًا  دادم  انجام  كه  كارى  ميخواهم،  عذر 
افتاده  برايم  اتفاقى  چه  نميدانم  بود،  احمقانه 

بود. 
2 ) عواطف خود را با او در ميان بگذاريد 

ايجاد  باعث  كه  احساساتى  و  باشيد  صادق 
طرف  با  را  است  شده  شما  در  عصبانيت 
ناراحتيها  ترسها،  از  بگذاريد.  ميان  در  مقابل 
و ناامنيهاى خود با او حرف بزنيد. زمانى كه 
شريك زندگيتان از احساسات درونيتان اطالع 
پيدا كند، خيلى راحتتر ميتواند با شما ارتباط 
عصبانيتتان  شاهد  فقط  اينكه  تا  كند  برقرار 
باشد. در ميان گذاشتن چيزهايى كه در قلب و 
ذهنتان ميگذرد، ميتواند اختالف زيادى را در 
بهبود رابطه ايجاد كرده و نزديكى و صميميت 
ميتوانيد  كند.  ايجاد  شما  ميان  را  بيشترى 
واقعًا  ميشوم  عصبانى  كه  زمانى  بگوييد: 
نگران دخترمان ميشوم. نميخواهم اذيتت كنم، 
فقط نميدانم چرا يكمرتبه خونسردى خودم را 

از دست ميدهم. 

مرگ پيرترين ژاپني 
در 113 سالگي  

 
 :AP پيرترين فرد جهان در سن 113 سالگي در خانه سالمنداني 
در جنوب غرب ژاپن از دنيا رفت. خانم تسونيو تويوناگا كه 
در ماه آگوست گذشته پيرترين فرد ژاپن شناخته شده بود، 
منتقل  بيمارستان  به  اشتها  مفرط  كاهش  دليل  به  بعد  اندكي 
شد. وي كه 21 ماه مه 1894 متولد شده بود دست كم 12 سال 
آخر عمر خود را در خانه سالمندان گذراند و جزء سالمندان 
بسيار محبوب بين كاركنان خانه سالمندان محل نگهداري اش 
بود. يكي از آنها مي گويد؛ «در روزهاي آخر او اغلب چرت 
مي زد اما هنگامي كه بيدار بود وقتش را با خواندن آوازهاي 

خواندن  از  كرديم  نمي  وادارش  كه  زماني  تا  و  گذراند  مي  كودكانه 
دست نمي كشيد.» از تويوناگا 5 فرزند و 10 نوه باقي مانده است.

كاكو ياماناكا، متولد 11 دسامبر 1894 
در  و  است  ژاپن  فرد  پيرترين  اكنون 
خانه سالمنداني در مركز ژاپن، آيچي، 
زندگي مي كند. تعداد افراد باالي 100 
گذشته،  سال   10 ظرف  جهان  سال 
مرز  از  زودي  به  و  شده  برابر  چهار 
28 هزار نفر خواهد گذشت. ژاپني ها 
باالترين ميانگين عمر را درميان افراد 
مساله  دارند،  جهان  كشورهاي  ديگر 
يي كه آن را عمدتًا به تغذيه با برنج و 
ماهي نسبت مي دهند. در سال 2006 
به  را  عمر  طول  ركورد  ژاپني  زنان 

81/85 رساندند.  
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اسپاگتى به روش 
مكزيكى

مواد الزم:
اسپاگتى رشته اى=500 گرم
سوسيس=4 عدد خرد شده

پياز ريز شده=2 عدد
سير ريز شده=4 حبه

فلفل دلمه سبز=2 عدد ريزشده
روغن زيتون=2/1 ليوان

گوجه فرنگى پوست كنده و رنده شده=4 عدد
رب گوجه فرنگى=4 قاشق غذاخورى

آب=1 ليوان
قرص عصاره مگى=1 عدد

زردچوبه=2/1 قاشق مرباخورى
پودر فلفل قرمز=2/1 قاشق مرباخورى

پودر اورگانو=كمى
نمك=به مقدار الزم

پنير پيتزاى رنده شده=1 ليوان
طرز تهيه:

1. اسپاگتى را طبق دستور روى پاكت آن مى 
پزيم. سپس آن را در صافى ريخته روى آن 
كمى آب سرد مى ريزيم تا به هم نچسبند و 

كنار مى گذاريم تا آب آن كامال برود.
2. سوسيس ها را به صورت حلقه اى خرد 

كرده و هر كدام را به دو قسمت تكه مى كنيم. 
روغن را در ماهيتابه كمى گرم كرده اطراف 

سوسيس ها در روغن سرخ مى كنيم. سپس 
سير+پياز+فلفل دلمه اى را به سوسيس اضافه 

كرده و با قاشق چوبى هم مى زنيم تا بقيه مواد 
طاليى رنگ شود.

  3. گوجه فرنگى هاى رنده شده3+ قاشق 
غذاخورى رب گوجه فرنگى1+ ليوان آب را در 

ظرفى جداگانه با هم مخلوط مى كنيم.
4. سس گوجه فرنگى را به مخلوط 

سوسيس و سبزيجات اضافه كرده،عصاره 
مگى+زردچوبه+پودر فلفل قرمز+پودر 

اورگانو+نمك را به آن اضافه كرده. مواد 
بدست آمده را به مدت 5 دقيقه روى حرارت مى 

جوشانيم تا كمى غليظ شود.
5. اسپاگتى ها را به مواد اضافه كرده و با هم 

مخلوط مى كنيم سپس آن را در ظرف پيركسى 
با عمق زياد ريخته و روى مواد را پنير پيتزاى 

رنده شده مى ريزيم.
6. ظرف را به مدت نيم ساعت با حرارت 170 

درجه سانتيگراد در فر مى گذاريم.
بعد آن را از فر خارج كرده و روى آن را با 

جعفرى خرد شده تزئين مى كنيم.

كى وقت ازدواج است؟
خانواده مهمترين نهاد اجتماعى و كوچكترين هسته جامعه است كه از يك زن و مرد و فرزندان آنان تشكيل مى شود . اساس و ركن اصلى خانواده به عنوان 
زيربناى جامعه ، ازدواج است . بدون ترديد ازدواج بزرگترين و مهمترين حادثه زندگى هر انسان است ، به طورى كه موفقيت و يا شكست هر يك از زوجين 
ميتواند سرنوشت ساز باشد . به همين جهت ازدواج بايد بر پايه اصولى صحيح صورت گيرد تا موجبات رشد و شكوفايى افراد و در نتيجه جامعه را فراهم آورد 

. پس بر هر دختر و پسر ،الزم است كه قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر آينده خود اطالعات كافى كسب كنند و سپس اقدام به ازدواج نمايند. 
ما در جوامع مختلف و در جامعه خود ، شاهد بسيارى از ناسازگاريهاى خانوادگى و از هم پاشيدگِى خانواده ها هستيم كه مهمترين عوامل آن ، عدم شناخت و 

درك صحيح زن و مرد از يكديگر و در نتيجه داشتن انتظارات و توقعات مبهم و غير واقع بينانه از يكديگر است. 

ط اهميت و ضرورت ازدواج 
ازدواج يك پيمان مقدس است كه در ميان تمام اقوام و ملل و در تمام زمانها و مكانها وجود داشته است . سنت ديرينه اى كه در آن زن و مرد زندگى مشتركى 

را آغاز مى كنند و پيمان مى بندند كه ُمصاحب ، يار و غمخوار يكديگر را خوشبخت 
كنند ، خود و همديگر را بهتر بشاسند . 

به يكديگر عشق بورزند و با ازدواج خود بر تنهايى خويش پايان دهند. ازدواج يك نياز 
و خواست طبيعى زن و مرد است و همه مكاتب سالم در جوامع بشرى به ويژه مكاتب 
آسمانى و خاصه دين ُمبين اسالم بر آن صحه نهاده و پيروان خود را به ازدواج دعوت 
و ترغيب كرده است. پيامبر گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى فرمايد:  هيچ بنايى 
در اسالم بنيانگذارى نشده است كه نزد خداوند محبوبتر از ازدواج باشد.بنابراين فوايد 
بسيارى بر ازدواج مترّتب است ، زيرا ازدواج از فطرت و آفرينش ويژه انسانها مايه مى 

گيرد و از ضروريات زندگى انسان به شمار ميآيد. 

ط هدف از ازدواج 
ازدواج از ضروريات زندگى انسان به شمار مى آيد و هدفها و نيازهاى بى شمارى را 
تأمين ميكند. از جمله مهمترين هدف هاى ازدواج مى توان نيل به آرامش و سكون ، 
بقاى نسل ، تكميل و تكامل، سالمت و امنيت اجتماعى و سرانجام تأمين نيازهاى روانى 

- اجتماعى در فرد را نام برد.  
1) نيل به آرامش و سكون 

مهمترين نيازى كه بر اثر ازدواج تأمين مى شود ، نياز به آرامش، امنيت و آسودگى 
است . اين نياز كه در سرشت آدمى ريشه دارد، به حدى حائز اهميت است كه خداوند 
متعال در بيان فلسفه ازدواج در سوره روم، آيه 21 چنين ميفرمايد : <يكى از آيات الهى 
اين است كه براى شما از جنس خودتان جفتى را بيافريد تا با او انس بگيريد و آرامش 
بيابيد و در بين شما دوستى و مهربانى قرار داد، و در اين امر براى افرادى كه اهل 
تفكر باشند، آيات و نشانههايى وجود دارد. <بنابراين قرار دادن زوج (همسر) براى هر 
فرد،موجب آرامش و امنيت خاطر است و ايجاد محبت و الفت بين زن و مرد در زندگى 
خانوادگى نيز از نشانههاى حكمت و رحمت پروردگار است، در واقع محيط خانه وسيله 

آرامش روحى زن و مرد قرار داده شده است. 
2) تكميل و تكامل 

و  نقص  جبران  جهت  در  پيوسته  جهت  همين  به   ، نيست  كامل  تنهايى  به  انسانى  هيچ 
كمبود خويش تالش ميكند. دختران و پسران جوان پس از دوران بلوغ و جوانى ضمن 
تأمين  و  خود  نواقص  جبران  براى  هستند  فكرى  استقالل  به  رسيدن  صدد  در  آنكه 
همسرى  گزينش  با   و  ميشوند،  داده  سوق  ازدواج  سوى  به  خويش  بيشمار  نيازهاى 

شايسته موجبات رشد و تكامل خويش را فراهم ميكنند . 
هنگامى كه فرد در كانون يك زندگى مشترك قرار ميگيرد، در سايه انس و الفت و محبت و روابط نزديك و صميمانه، بيشتر احساس مسئوليت ميكند ، استقالل 

مييابد ، زندگى خويش را هدفدار ميكند و از ثمرات كسب و كار و تالش خود در واحد خانواده نوبنياد خويش بهره مى گيرد. 
در زندگى زناشويى زن و مرد از تشويقها، حمايتها، رهنمودها و كمكهاى يكديگر بهره مند ميگردند در برخورد با مسائل و مشكالت زندگى از تعاون و همكاريهاى 
همسر خويش استمداد ميجويند. به همين دليل برخوردارى از همسرى مؤمن و شايسته يكى از بزرگترين نعمت هاى الهى است كه براى دنيا و آخرت انسان 

سودمند خواهد بود.   
3) سالمت و امنيت اجتماعى 

ازدواج و بناى خانواده، يكى از ارزشمندترين و مقدسترين اقدامات براى هر انسان تلقى ميشود ، به گونهاى كه هيچ اقدام اجتماعى ديگرى را نميتوان از جهت 
ارزش با آن مقايسه كرد . خانواده يك گروه و واحد اجتماعى است كه در برگيرنده بيشترين، عميقترين و اساسى ترين مناسبات انسانى است. ازدواج و تأسيس 
كانون خانوادگى،براى سالمت، امنيت و سعادت اجتماع، سودمند و ضرورى است. هر گاه جوانها به موقع ازدواج كنند، به كانون گرم خانواده دل ببندد و بنياد 

خانواده مستحكم باشد ، به گونه اى قابل مالحظه از فسادها ، پليديها ، انحرافها، بى بندو باريها ،قتلها و جنايت ها كاسته خواهد شد  
4) تأمين نيازهاى روانى - اجتماعى 

ازدواج از نظر طبيعى براى انسان نوعى كمال محسوب ميشود و انسان بر اساس قانون آفرينش و حكم فطرت، براى تأمين نيازهاى مختلف روانى - اجتماعى 
خود و نيز براى بقاى نسل ، آرامش جسم و روان و حل مشكالت گوناگون زندگى به ازدواج نيازمند است.  

ط ويژگيهاى الزم براى ازدواج 
مشاورههاى خانوادگى و مطالعات و تحقيقات نشان ميدهد كه بسيارى از مشكالت زن و شوهرها قابل پيشبينى و در نتيجه قابل جلوگيرى خواهد بود . اگر زن 
و مرد، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهيهاى الزم را درباره خود و همسرى كه انتخاب ميكنند ، داشته باشند بنابراين آموزش پيش از ازدواج يك ضرورت مسلم 
است كه دختر و پسر را براى مهمترين تصميمگيرى و انتخاب در زندگيشان و نيز فرايند دشوار و پيچيده و درعين حال مطلوب و دلنشين ازدواج آماده مى كند 

تا با آگاهى، دانش و بينش كافى درباره خود و همسر آينده شان اقدام به ازدواج كنند و از عهده نقشهاى خويش به عنوان زن و شوهر به خوبى برآيند.
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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؟
ط جوهر سياه: 

براى از بين بردن جوهر سياه بر روى فرش ، مقدارى ماست روى محل لكه ريخته 
و با قاشق ماست را جمع كنيد. چند مرتبه اين كار را تكرار كنيد، لكه كامًال از بين مى 

رود. 
ط لكه چاى: 

براى از بين بردن لكه چاى، فوراً پارچه خيس را روى لكه بكشيد. اگر پاك نشد، پارچه 
را آغشته به آب و پودر لباسشويى كنيد بر روى لكه بكشيد فوراً تميز مى شود. 

ط لكه قير: 
براى از بين بردن لكه قير ، بهترين روش به كار بردن بنزين است . محل لكه را با بنزين 

بشوييد، سريع تميز مى شود . 
ط لكه آدامس: 

براى از بين بردن آدامس از شيره درخت كاج و يا روغن نباتى استفاده كنيد و بعد از 
آن لباس را كامًال بشوييد. روش ديگر براى از بين بردن لكه آدامس از روى لباس اين 
است كه يك تكه يخ برداشته و چند مرتبه بر روى آدامس بكشيد تا از روى لباس جدا 

شود . اگر آدامس از پارچه جدا نشد مى توانيد از بنزين استفاده كنيد. 
ط لكه خون: 

محل لكه را زير آب سرد قرار داده و آب سرد را با فشار روى لكه بريزيد. لكه از بين 
مى رود. اگر لكه پاك نشد ، مى توانيد بعد از شستن با آب سرد، روى لكه را نشاسته 
ذرت ماليده و در آفتاب قرار دهيد . بعد از خشك شدن نشاسته، لباس را بشوييد لكه 

از بين مى رود. 
ط لكه هاى روى گلدان: 

مى توانيد بعد از شستشوى اوليه ، مقدارى سركه غليظ و نمك فراوان داخل گلدان 
ريخته و بگذاريد چند ساعت بماند، بدين صورت جرم ها در محلول حل شده و گلدان 

تميز مى شود. 
ط لكه خودكار: 

براى از بين بردن لكه خودكار مى توانيد اسفنجى را آغشته به شير كنيد و به محل لكه 
بماليد، لكه به راحتى از بين مى رود. 

ط لكه چسب: 
يك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و روى چسب بگذاريد. چسب، سفتى خود را 

از دست داده و از لباس جدا مى شود. 
ط لكه روغن: 

براى پاك شدن لكه روغن مى توانيد لباس را با پودر ماشين لباسشويى بشوييد . لكه 
فوراً از بين مى رود. 

ط لكه گيرى ظروف چينى: 
ظروف چينى از جمله( استكان، نعلبكى، ليوان و غيره) را داخل ظرفى بريزيد . سپس 
آب سرد و مقدارى پودر لباسشويى روى آن بريزيد و روى اجاق بگذاريد تا چند دقيقه 

بجوشد تمام لكه ها از بين مى رود. 
ط لكه زنگ زدگى بر روى لباس: 

يك ليمو ترش را دو نيمه كرده و يك نيمه آن را آغشته به نمك كرده ، بر روى لكه 
بماليد. پس از پاك شدن لكه، لباس را با آب بشوييد. 

ط لكه گيرى شيشه ها: 
اغلب خانم ها زمانى كه شيشه پاك مى كنند ، مى بينند كه بر روى شيشه لك افتاده 
است و دائم دو طرف شيشه را پاك مى كنند. براى راحتى كار مى توانيد از اين روش 
استفاده كنيد: يك طرف شيشه را به طورى عمودى پاك و طرف ديگر شيشه را به 
طرف  كدام  لكه  كه  شويد،  مى  متوجه  راحت  خيلى  روش  اين  با  كنيد،  پاك  افقى  طور 

شيشه است. 
ط كندن آدامس از مو: 

بچه ها گاه با آدامس خود بازى مى كنند و آن را به جاهاى مختلف مى چسبانند ! اگر 
آدامس به موى كودك شما چسبيد، مى توانيد براى كندن آن از دو روش زير كمك 

بگيريد: 
ـ روش اول: يك تكه يخ را چند بار روى آدامس بكشيد تا سفت شود سپس آدامس 

را از مو جدا كنيد. 
ـ روش دوم: كمى كرم مرطوب كننده به همان قسمت مو بكشيد ، سپس با يك دستمال 

خشك، مو را چند بار پائين بكشيد آدامس از آن جدا خواهد شد.

 زيبايى خود را با تتوى 
ابرو چند برابر كنيد.

07938754435

زندگى به سبك قسطى
ساز  بستر  گرايى  مصرف  رواج  ما،  امروز  جامعه  در 
تجمل   ، طبقاتى  شكاف  جمله  از  ديگر  اجتماعى  آسيبهاى 
ها،  خانواده  ميان  در  چشمى  وهم  چشم  ايجاد  گرايى، 
گسترش روحيه مادى گرايى و افت توان مالى خانواده ها 
بر اثر خريد لوازم غير ضرورى ميشود كه اگر به خانواده 
ها و به ويژه فرزندان آموزش هاى مورد نياز داده نشود، 
رو  روبه  اقتصادى  جدى  هاى  چالش  با  جامعه  آينده  در 
مالى  توان  از  كه  افرادى  از  بعضى  همچنين  شد.  خواهد 
بااليى براى تهيه كاالهاى لوكس برخوردار نيستند، گاهى 
ممكن است براى تهيه اين كاالها دست به كارهاى عجيب 
و غريب و حتى سرقت بزنند كه هر روز خبر نمونهاى از 
اين كارها را مى توان در صفحه حوادث روزنامه ها ديد 
به عالوه، اين خود مقدمه برخى بزه هاى اجتماعى از جمله 
دزدى وسرقت مسلحانه است كه در نهايت به ناامنى در 

جامعه مى انجامد. 
در سال هاى اخير با پيشرفت تكنولوژى و ساخت لوازم 
ضرورى  غير  و  لوكس  كاالهاى  خريد  پيشرفته،  رفاهى 
در  ويژه  به  بسيارى  افراد  زندگى  آرزوهاى  و  هدف  به 
هم  از  سبب  گاه  امر،  همين  است.  شده  تبديل  جوان  قشر 
پاشيدگى خانواده ها به خاطر فقر مالى كه يكى از عوامل 
ايجاد اختالف زناشويى است، مى شود.در حقيقت، با باال 
و  كاذب  هاى  رقابت  افزايش  و  زندگى  معيارهاى  رفتن 
چشم و هم چشمى، افراد ديگر هيچ توجهى به قدرت خريد 
خود نكرده و در نتيجه، نداشتن توان مالى براى برطرف 

كردن نيازهاى ابتدايى زندگى روزمره و كاهش تمايل جوانان به ازدواج و تشكيل خانواده و به وجود آمدن زندگى 
قسطى را سبب مى شود. متاسفانه الگوى مصرف نادرست در جامعه كه بيشتر در زندگى هاى شهرى رايج است، در 
اين امر تاثير به سزايى دارد. به ويژه آن دسته از خانواده ها كه از نظر مادى مرفه تر هم هستند، بيشترين سهم از خريد 
كاالهاى لوكس را به خود اختصاص مى دهند. بدين ترتيب، حتى افرادى كه نتوانسته اند به ثروت مناسبى هم دست يابند 

از خريدهاى اسراف گونه استقبال مى كنند. 
از آنجا كه هر خانواده داراى درآمد محدودى بوده و نخستين پايگاه فرد براى زندگى ومهم ترين مبناى تشكيل دهنده 
جامعه است، برگزيدن الگوى مصرف نادرست، به نان آورخانه فشار بسيارى وارد آورده و اين به نوبه خود ميتواند 

مشكالت اجتماعى و خانوادگى بسيارى را براى آنها ايجاد كند. 
كه  سريالهايى  و  ها  فيلم  پخش  گرفت.  ناديده  نبايد  نيز  را  سينما  و  تلويزيون  ويژه  به  و  ها  رسانه  نقش  ميان،  اين  در 
بازيگران آنها ملبس به انواع لباس هاى گرانقيمت هستند و خانه هاى بزرگ و ماشين هاى مدل باال دارند همواره حسرت 
بينندهاى كه توان داشتن چنين امكاناتى را ندارد، بر مى انگيزد و او را گاه وادار به كارهايى از قبيل قرض كردن پول، 
گرفتن انواع وام هاى بانكى و حتى پيگيرى راههاى غيرمشروع و غيرقانونى براى تهيه آنچه مى خواهد، ميكند.عالوه بر 
اينها ولخرجى هاى متظاهرانه سبب تضعيف روابط اجتماعى شده و در سايه آن، مردم تمايل به داشتن شيوه زندگى 
مرفه خانواده هاى ثروتمند كه در تلويزيون مى بينند، پيدا مى كنند.نكته مهم در اينجاست كه بهره مندى از امكانات 
اينچنينى حق مسلم تك تك افراد يك جامعه است، اما اين در شرايطى ميسر خواهد بود كه آنان توانسته باشند امكانات 
و نيازمندى هاى روزمره و ابتدايى خود را مانند خوراك، پوشاك، بهداشت، تحصيل و مسكن در حداقل ممكن تهيه كرده 

و سپس براى تبديل كردن آن به احسن، اقدام كنند. 
بسيارى از خانوادهها عادت دارندكه در مدت كوتاهى كاالهاى تازه به بازار آمده را جايگزين قديميها كنند و اين در 
حالى است كه اين كاالها، هنوز نو و قابل استفاده يا حتى دست نخورده هستند.مسالهاى كه امروز در جامعه ما بسيار 
به چشم ميخورد، دوى ماراتن )!( عجيبى است كه براى خريد كاالهاى گوناگون در ميان مردم ايجاد شده است. كاالهايى 
كه اگر كمى با دقت درباره آنها تامل كنيم، به سادگى در مييابيم كه نبودشان تاثير چندانى در بنيان زندگى نميگذارد. 
جالب اينجاست كه برخى از همين كاالها پس از خريد، حتى يكبار هم به صورت جدى و مفيد مورد استفاده صاحب 
آن قرار نمى گيرد. اين كاالها از كفش، لباس و لوازم خانگى گرفته تا گوشى موبايل- كه بسيارى از مردم در سالهاى 
اخير دائما درصدد تعويض گوشى خود بوده و تمايل دارند كه آخرين مدل گوشى را بخرند كه حتما هم بايد گرانتر از 
مال ديگران باشد- ميشود. پيامد اين چشم و هم چشمى ها، كاهش توان مالى مردم و نداشتن هرگونه پساندازى براى 

مخارج ضرورى و پيش بينى نشده در زندگى است. 
اين مساله نه تنها به افراد ضرر مى رساند، بلكه دولتها نيز از پيامدهاى منفى آن بى بهره نخواهد ماند. از جمله نداشتن 
پس انداز سبب مى شود تا دولت در زير ساختهاى خرد و كالن اقتصادى تنها مانده و كمكم چرخه اقتصاد كشور به 
كندى حركت كند.اگر اسراف را از مصرف فعلى جامعه حذف كنيم، آن جامعه بدون كاهش سطح رفاه واقعى خود، به 

همان ميزان بر اوقات فراغت افرادش افزوده خواهد شد و شايد براى ديدار يكديگر وقت بيشترى پيدا كنند. 
براى نمونه اگر 30 درصد از اسراف و خريد كاالهاى غير ضرورى خوددارى شود، با حفظ همان رفاه پيشين افراد 
خانواده 30 درصد كمتر كار خواهند كرد كه اين از نظر مسائل روحى و فكرى در جامعه بسيار حائز اهميت است.

بسيارى از كارشناسان و صاحب نظران امور اجتماعى بر اين باورند كه تاثير محيط اجتماعى و نقش جامعه در تكوين 
شخصيت و هويت يابى هر فرد و تشويق وى به امر صرفهجويى و استفاده درست از آنچه در اختيار دارد، بسيار مهم 
و موثر است.مدرسه، خانواده، شهروندان و همساالن در جهان امروز كه در حقيقت عصر ارتباطات الكترونيكى به شمار 
ميآيد، به عنوان نقشهاى فردى و اجتماعى بر افراد تاثير مى گذارد.از سويى ريشههاى مصرف زدگى و تجملپرستى در 
برخى خانوادههاى شهرى و روستايى نهفته است كه بايد توسط كارشناسان مربوطه آسيب شناسى و راهكارى براى 
اين پيشنهاد شود. آنچه را مى توان به عنوان راهكارهاى كاربردى براى پيشگيرى از گسترش پديده مصرف زندگى 
مطرح كرد، در واقع از بين بردن عوامل همين مصرف گرايى و آموزش قشر جوان در اينباره است. بنابراين مهم ترين 
عامل جلوگيرى از اين پديده، ترويج فرهنگ ساده زيستى و قانع بودن به آنچه كه در دسترس داريم به ويژه در ميان 

قشر جوان و پرهيز از فخر فروشى به ديگران است.
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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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جشن هاى چهارشنبه سورى و سال نو
در سالن رستوران دياموند

سه شنبه 18 مارچ
 ما با هم به پيشواز سال نو مى رويم

از ساعت 7:30 تا پاسى از شب گذشته با موزيك زنده و رقص عربى به شادى و شادمانى پايكوبى خواهيم كرد
وروديه براى بزرگساالن 20 پوند شامل شام، سبزى پلو با ماهى و يك نوشابه ى غير الكلى

چهارشنبه 19 مارچ
 شب سال نو 

از ساعت 7:30 تا 1 بامداد همراه با موزيك زنده و رقص عربى 
وروديه براى بزرگساالن 25 پوند شامل شام، سبزى پلو با ماهى و يك نوشابه ى غير الكلى

كودكان 5-10 سال نصف قيمت
آدرس: 

Ballards lane, N12 8NR 281
020 8446 6292 - 079 3031 5175
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متولدين فروردين: يكي از خويشاوندان كمك 
حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگيني را از روي 
دوش شما برخواهد داشت. براي انجام كاري احساس 
خواهيد كرد كه بايد منافع اقتصادي خود را به خاطر 
امر  همين  بيندازيد.  مخاطره  به  احساسي  اي  مسئله 
شما را در يك نوع رودربايستي و دودلي قرار خواهد 
داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را بيش از آنچه 
كه هست بزرگ نكنيد. وضعيت مالي شما در موقعيت 

رضايت بخشي قرار مي گيرد.

متولدين ارديبهشت: در انجام يك معامله و    
يا عقد قرارداد حسن نيت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شك و ترديد بيرون خواهيد آمد. از 
يك نوآشنا مهرباني ها و كمك هاي ذيقيمتي خواهيد 
خواهيد  مشاهده  خود  كار  در  رونقي  زودي  به  ديد. 
كرد و شايد به فكر گسترش كار خود و يا شروع كار 
كه  را  آنچه  يابيد  درمي  هفته  اين  در  بيفتيد.  جديدي 
برايتان مشكل و يا غيرمقدور مي نمود چقدر آسان و 

در دسترس است.

از  پر  و  خوب  اي  هفته  خرداد:  متولدين 
شادي در پيش داريد. به زودي بنا به اتفاقي افق تازه 
آمد.  خواهد  پديد  آينده  به  نسبت  شما  تفكرات  در  اي 
افقي روشن و رنگارنگ . يك مشكل و يا موردي كه 
خواهد  آسان  برايتان  بوديد،  بدبين  آن  حل  به  نسبت 
حل  براي  رسد.  مي  شما  دست  به  پول  مقداري  شد. 
از  اندكي  است  بهتر  قرارداد،  عقد  يا  و  اختالف  يك 
خواسته هاي خود بكاهيد تا قضيه نهايتأ به نفع شما 

تمام شود.

ناچار مي  براي انجام كاري  تير:  متولدين    
شويد تن به مسافرتي ناخواسته بدهيد. مشكلي كه در 
رابطه با آينده داريد، بنا به ميل شما حل خواهد شد. 
تحصيلي  موفقيتهاي  به  ماه  اين  متولد  آموزان  دانش 
دست مي يابند. نگراني شما از بابت سالمتي يكي از 
افراد خانواده برطرف ميشود. به زودي چشم شما به 
ديدار عزيز و يا عزيزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
كه سوخت شده مي پنداشتيد وصول خواهيد كرد و 

يا در حال وصول قرار مي گيرد.

متولدين مرداد: در اين هفته پي خواهيد برد   
كه تفكر يا رفتار شما در مورد يكي از نزديكان تا چه 
حد غيرواقعي و يا غيرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بيش از همه شرمنده خواهيد شد. در اواخر هفته 
احساس خواهيد كرد كه از يك بن بست رهايي يافته 
ايد و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهيد 
يافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشويق قرار مي گيريد و يا 

هدايايي دريافت خواهيد كرد.

مورد  شما  درخواست  شهريور:  متولدين 
قبول طرف مقابل قرار مي گيرد. هفته خوب و آرامي 
در پيش داريد . احساس خواهيد كرد روحيه تازه اي 
اوقات  اين  غيرمنتظره  اتفاق  يك  ايد.  آورده  دست  به 
وقت  آن  و  كرد  خواهد  تر  كامل  شما  براي  را  خوش 
زندگي را در وجهي زيباتر خواهيد ديد. تغييراتي در 
امور شغلي و يا وضعيت مسكن شما پديد خواهد آمد 
كه البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. يكي بي 

هيچ مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

را  فكرتان  زندگي  مشكل  يك  مهر:  متولدين 
در همه اين هفته به خود مشغول خواهد كرد. يكي از 
بزرگان خانواده راه خوبي را به شما پيشنهاد خواهد 
كرد. بهتر است دراين باره بيشتر فكر كنيد. در امور 
روزانه با تحرك بيشتر مي توانيد پله هاي موفقيت را 
با سرعت باال برويد. چند ديدار مسرت بخش خواهيد 
همه  باشيد.  بين  خوش  معامله  يك  به  نسبت  داشت. 
چيز در آينده اي نه چندان دور رو به راه خواهد شد.

كه  اموري  كردن  دنبال  از  آبان:  متولدين 
كنيد.  خودداري  نيستيد،  مطمئن  آن  نتيجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهميت شما و يا كار شما براي 
در  مسافري  شد.  خواهد  تر  روشن  خانواده  اعضاي 
راه داريد. امر خيري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  يك  در  شويد  مي  ناچار  كاري  پيشرفت  براي 
كار  يا  و  موقعيت  به  يكي  كنيد.  شركت  سنجش  يا  و 
شما حسادت مي كند، اما كاري كه به ضرر شما تمام 

ميشود، نمي كند.

امور  انجام  در  هفته  اين  در  آذر:  متولدين   
تا  بكنيد  بيشتري  احتياط  و  دقت  روزانه  يا  و  محوله 
از بروز يك ضرر احتمالي جلوگيري به عمل آوريد. 
و  گيرد  مي  قرار  تري  حساس  موقعيت  در  شما  كار 
شود.  مي  گذاشته  شما  عهده  به  اي  تازه  تعهدات  يا 
منتظر هديه و يا پاداش باشيد. يك اختالف و يا مسئله 
پيش آمده در خانواده و يا در محل كار را مي توانيد 
و  خوبي  به  مقابل  طرف  با  گفتگو  و  دورانديشي  با 
خوشي خاتمه دهيد. مواظب سالمتي خود باشيد. در 

غير اين صورت يك ناراحتي جسمي در راه داريد.

بسيار  فرصت  هفته  اين  در  دى:  متولدين   
اي  معامله  انجام  يا  و  اختالف  يك  حل  براي  خوبي 
كه به تعويق افتاده بود، به دست مي آوريد. شانس با 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهيد. در امور 
شغلي موقعيت مناسبي كه هميشه آرزو مي كرديد، به 
سر  از  حسود  يك  يا  و  مزاحم  يك  آوريد.  مي  دست 
براي  هفته  روز  بهترين  رفت.  خواهد  كنار  به  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشيد تا موجب دلخوري ديگران نشود.

يكي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدين   
در  وگرنه  نباشيد  انگار  سهل  و  قيد  بي  نزديكان  از 
آينده اي نه چندان دور از اينكه به كمك او نرفته ايد، 
پشيمان خواهيد شد. در برخورد و مالقات با ديگران 
انتظار  ديگران  از  كه  باشيد  داشته  را  رفتاري  همان 
لحاظ  از  كه  را  كساني  شخصيت  و  موقعيت  داريد. 
دوره  يك  بگيريد.  نظر  در  كوچكترند،  شما  از  سني 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پايان  به  سختي  و  نگراني 
به  نسبت  ماه  اين  متولد  متأهلين  شود.  مي  برآورده 
وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  خود  زندگي  شريك  خواسته 

ضرر خواهند كرد.

 متولدين اسفند:   به مناسبتي يك خوشحالي 
علت  خاص  مورد  يك  در  داريد.  راه  در  بزرگ  نسبتأ 
خواهد شد.  خودتان روشن  هاي شما براي  بدگماني 
يك دوست قديمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
تازه  اي  دوره  كرد  خواهيد  احساس  زودي  به  كرد. 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي كنيد بر مشغله 
آرامش  خود  براي  و  نيفزائيد  اين  از  بيش  خود  هاي 
پيش  در  شيرين  معامله  يك  آوريد.  فراهم  بيشتري 
داريد. گمشده اي پيدا مي شود. مزاحمت يك مزاحم 

خاتمه مي گيرد.

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

جواب هفته قبل
Qxc7    Kxc7  Bd6+    Kc8  Nb6#

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

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

”مى خواهم آب شوم“

ر. رخشانى 

مى خواهم آب شوم، آب
تا به سرچشمه هاى نخستين ام

بازگشتى باشد.

تبخير شوم
تا دمى
يا اندكى

مهماِن ابر بمانم.

برفى شوم و بارشى
بازگشتى در ريزشى.

رودى شوم
و جريانى

تا سكونى نيابم 
يا در بند نمانم

در ميان سنگ ها و پيچ ها
راهِ خود را بيابم.

بارانى باشم
كه رودها و بركه ها را

كه درياها را
لبريز مى كند

آبشارى 
كه بندآب ها را 
سرريز مى كند.

مى خواهم دوست بدارم
در لحظه هاى گريزپا

درياچه ها و ابرها و بندآب ها را.

مى خواهم آب شوم، آب.

 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

 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.

مجموعه اى از گفته هاى 
آلبرت انيشتين

و  تر  پيچيده  بزرگتر،  را  موضوع  احمق  هوشمند   *
سخت تر مى كند. نابغه با شهامت خود خالف آن عمل 

مى كند.
*   قدرت تخيل از دانش مهم تر است.

* جاذبه زمين عامل جذب در عشق بشرى نيست.
جزئيات  بقيه  بدانم،  را  خلقت  راز  خواهم  مى  من     *

است.
*   سخت ترين مطلب در دنيا فهميدن ماليات بر درآمد 

است.
*   حقيقت، تصورى انكار ناپذير و ماندگار است.

* تنها واقعيت ارزشمند، بصيرت و بينش است.
*   انسان تنها با تأثير بر محيط خود زنده است.

*   خداوند در آفرينش دقيق و زيرك است ولى بدخواه 
و بدانديش نيست.

*   ضعف رفتار موجب ضعف شخصيت مى شود.
*   من هرگز به آينده فكر نمى كنم زيرا بزودى خواهد 

آمد.
*   رمز ابدى جهان، قابل درك بودن آن است.

ولى  كنند  مى  كوشش  خيلى  افراد  ها  وقت  بعضى     *
چيزى به دست نمى آورند.

كور  علم  بدون  مذهب  و  فلج  مذهب  بدون  علوم     *
است.

*   كسى هرگز اشتباه نكرده كه براى به دست آوردن 
چيز جديد تالش نكرده است.

مغزهاى  شديد  مخالفت  با  معموًال  بزرگ  افكار     *
ضعيف مواجه مى شوند.

بايد موضوع تا آنجايى كه الزم است ساده شود     *
ولى نه خيلى ساده.

كه  اى  اندازه  به  نه  ولى  هستند  توجه  قابل  علوم   *
شخص زندگى خود را تنها براساس آن بگذارد.

*   رمز خالقيت، دانستن چگونه پنهان شدن منابع شما 
است.

كند،  مى  دخالت  من  آموزش  در  كه  چيزى  تنها     *
تحصيالت من است.

محاسبات  بودن  پيچيده  در  خداوند  خلقت  راز     *
پيوسته  حركت  و  تدريجى  تلفيق  بلكه  نيست  رياضى 

پديده هاى تجربى است.
تفكرات  روز  هر  بازآرايى  بجز  چيزى  علوم  كل      *

نيست.
تبهكار  يك  دست  در  تبر  شبيه  فناورى  پيشرفت     *

آسيب شناس است.
*   صلح با زور حفظ نمى شود بلكه مى تواند با تفاهم 

حاصل شود.
همان  جهان  درباره  موضوع  ترين  درك  قابل  غير     *

موضوع است كه آن هم قابل فهم و درك است.
*   ما نمى توانيم مسائل را با همان طرز فكرى كه آن 

را ايجاد كرده است، حل كنيم.
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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

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

رستوران براى اجاره
يك رستوران با اجازه ى A3 در دو طبقه كه 
بصورت كافى شاپ اداره مى شود در ناحيه 

ى Kings Cross در حال كار مى باشد براى 
اجاره به افراد واجد شرايط و با سابقه در 

امور آشپزخانه و رستوران واگذار يا اجاره 
داده مى شود.

02084466292
07930315175

رستوران براى فروش يا اجاره
يك رستوران مجلل با ظرفيت 200 مهمان 
در ناحيه ى فينچلى با درآمد شايان توجه 
و آينده درخشان به افراد واجد شرايط يه 

مدت طوالنى اجاره داده مى شود. متقاضيان 
مى توانند با شماره تلفن 02084466292 و 

07930315175 تماس حاصل فرمايند.

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

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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جاز و تجربه هاى تازه 
در موسيقى آذرى

فرج بال افكن، على اصغر رمضان پور

موسيقى آذرى از اواخر دهه چهل ميالدى با 
تجربه هاى تازه اى در موسيقى مدرن همراه 
بود. آغازگر اين راه چهره هايى بودند مانند 
«توفيق قلى اف» (رهبر مجمع موسيقى سازان 
«جهانگير  رستم اف»،  «سعيد  آذربايجان) 
جهانگيرف»، «راميز على اف»، «نيازى حاجى 
گارايف»  و «گارا  اميروف»  باى اف»، «فكرت 
كامًال  شكل هاى  در  را  مقامى  موسيقى  كه 

جديد اجرا كردند.

مشهدى عباد
سال  در  باى اف  حاجى  زاده)  (توفيق  نيازى 
ساخت.  را  شيرين»  و  «خسرو  اپراى   1942
باى اف  حاجى  حضور  آن  از  پيش  اگرچه 
«مشهدى عباد» و «آرشين ماالالن» را ساخته 
بود. اما در اين دو اثر كه در تاريخ موسيقى 
بودند،  موثر  بسيار  آن  شدن  فراگير  و  آذرى 
سازنده آن هنوز از فضاى تاتر موزيكال و تاتر موزيكال كمدى كه كه بنا بر يك سنت خانوادگى در 
شهر شوشا به حاجى باى اف رسيده بود، رها نشده بود. حاجى باى اف در اپراى «كور اوغلو» تا 
حدى از اين فضا جدا شد و فراتر از نقد اجتماعى به تركيب زيبايى از فضاهاى عرفانى و حماسى 
دست يافت. فضاى تلخ سال هاى جنگ جهانى دوم به حركت موسيقى آذرى به سوى تجربه هاى تازه تر 

انجاميد.

توفيق قلى اف با راه اندازى نخستين گروه موسيقى پاپ و جاز در سال 1942 زمينه هاى پيوند يافتن 
موسيقى آذرى با يك دنياى جديد را فراهم كرد. 

فكرت اميروف در 1946 سمفونى شور را ساخت، در 1949 افشارى را و در 1968 گلستان شيراز را 
و پس از آن هزار و يكشب را در قالب باله ساخت. اميروف تم ها، حس ها و ويژگى هاى سبكى موسيقى 
سال  در  هم  رستم اف  سعيد  بخشيد.  توسعه  سمفونيك  اركستر  امكانات  با  و  سمفونى  در  را  مقامى 

1948 «درنا» و در سال 1948 «اولدوز» را ساخت.

قارا قارايف
كه   (1992-1921) جهانگيروف  جهانگير 
استاد برجسته موسيقى كرال بود با استفاده 
دهه  در  اف  رستم  سعيد  كه  هايى  تنظيم  از 
هاى  گوشه  بود،  داده  انجام  پيش  هاى 
مناسب  شكل  در  را  مقامى  موسيقى  آوازى 
براى اجراى گروه هاى كر تنظيم كرد و اثر 
يك  كه  را  ارس»  سوى  «آن  خود  برجسته 

سمفونى «وكال» است در 1950 ساخت.
را  امكان  اين  گشود  جهانگيروف  كه  راهى 
فراهم كرد تا نسل سوم خوانندگان آذرى در 
قرن بيستم تربيت شوند كه توانايى اجراهاى 
به  و  داشتند  را  وكال  سمفونيك  سنگين 
استفاده از اين تكنيك در فيلم ها و اجراهاى 
نمايش كمك كردند. اين نسل تاثير زيادى در 
و  داشتند  آذر  موسيقى  بين المللى  گسترش 
آهنگ سازان  دستاوردهاى  شدن  مردمى  به 

بزرگ آذرى كمك كردند.

عزيزه مصطفى زاده
قارا قارايف (1982 – 1918) موسيقى شناس 

نظر  به  و  ساخت  نظامى  آثار  اساس  بر  را  زيبا»  «هفت  باله   1952 سال  در  برجسته  آكادميسين  و 
در  را  باله  از  بهره گيرى  بود  آذرى  موزيكال  درام  نخستين  كه  اثر  اين  آذرى  موسيقى  تاريخ نگاران 
موسيقى آذرى گسترش داد. او در سال 1958 «راه توفان» را ساخت كه جايزه معتبر لنين را به خود 

اختصاص داد. 
يكى از اقدامات مهم قارايف، حمايت او از موسيقى جاز بود كه در آن زمان زير حمالت بلشويك هايى 

قرار گرفته بود كه در پيروى از استالين، جاز را يك موسيقى اغواگر و مبتذل مى دانستند.
دهه شصت ميالدى در نتيجه تحوالتى كه به آن اشاره شد، دهه اعتبار يافتن موسيقى آذرى در سطح 

جهانى بود و آهنگسازان و خوانندگان آذرى، آثار خود را در بسيارى از كشورهاى جهان عرضه 
كردند. در همين دوران، گروه هاى موسيقى جاز شكل گرفته و از آن جمله گروه معروف «گايا» كه به 

اعتبارى در سطح بين المللى دست يافت. از ويژگى هاى موسيقى جاز آذرى در اين دوران حفظ نزديكى 
خود به دستاوردهاى نوآورانه موسيقى سمفونيك مقامى است.

عزيزه در كنار پدرش
تئوريسين بيان ارتباط اين سبك جاز با موسيقى آذرى «واقف مصطفى زاده»(-1979 1940) بود. او 

موسيقى را در تفليس دنبال مى كرد 
و در سال 1969 به اصرار حاجى 
نوازنده  او  آمد.  باكو  به  باى اف 
برجسته پيانو بود و رابطه ميان 
بداهه نوازى در موسيقى مقامى و 
توضيح  علمى  شكلى  به  را  جاز 
تا   1968 هاى  سال  در  او  داد. 
در  بين المللى  جايزه  سه   1879
زمينه موسيقى جاز گرفت. واقف 
حمله  يك  پى  1979در  سال  در 

قلبى در گذشت.
نمونه  مصطفى زاده»  «عزيزه 
جازى  هنرمندان  از  برجسته اى 
است كه در مكتب جاز آذربايجان 
تربيت شدند. عزيزا از سه سالگى 
و  كرد  آغاز  را  پيانو  نواختن 
جايزه  نخستين  سالگى   17 در 
بين المللى را در جاز نصيب خود 
ساخت. عزيزا پس از مرگ پدر، به 
همراه مادر كه زوج هنرى واقف 
اولين  و  شد  آلمان  راهى  بود 
به   1991 سال  در  كه  او  آلبوم 
بازار آمد نمونه در خور اعتنايى 
مقامى  موسيقى  و  جاز  تلفيق  از 
موسيقى شناسان  از  يكى  است. 
در  من  آنچه  مى گويد:  او  در باره 
فرهنگ  مى كنم  پيدا  او  موسيقى 

عميق آذربايجان است.
موسيقى فراتر از مرزها

موسيقى آذرى محدود در مرزهاى سياسى نيست. صرف نظر از زبان و فرهنگ مشترك و پيوندهاى 
تاريخى، اغلب ترانه هاى آذرى را خوانندگانى با مليت هاى مختلف خوانده اند. در ايران كسانى مانند 
گوگوش، كورش يغمايى و محمد نورى به خوبى آثار موسيقى آذرى را در قالب موسيقى پاپ اجرا 

كرده اند و نشانه هايى براى نشان دادن پيوندهاى دنياى موسيقى فراتر از مرز هاى سياسى هستند.

/http://www.radiozamaneh.com منبع: راديو زمانه
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Iran makes cuneiform 
writing software 
 

An original new software that enables users to type in Persian cune-
iform writing is to be released into Iran’s market in the near future. 
Cuneiform is a pictographic writing system used by many languag-
es over several empires in ancient Mesopotamia and Persia and in-
spired the old Persian national alphabet. 
With this unique software enthusiasts will be able to write inscrip-
tions in cuneiform and see their phonetic equivalents. 
The cuneiform script is the earliest known form of written expres-
sion, created by the Sumerians in 3000 BC. Cuneiform writing be-
gan as a system of pictographs. Over time, the pictorial representa-
tions became simplified and more abstract. 
A blunt reed called a stylus was used to write cuneiforms on clay 
tablets. The symbols drawn with the stylus were wedge or nail 
shaped, thus giving rise to the name cuneiform meaning ‘wedge 
shaped’ or ‘Mikhi’, as it is called in Iran, meaning nail shaped. 

First Persian 
art exhibition 
in Italy
Italy’s first exhibition of Persian art has opened in the city of Palermo, 
displaying Iran’s calligraphy, pottery and other visual arts. 
The exhibition opened on March 5 and was attended by many promi-
nent artists. Sixty pieces of Iranian art works were put on display and 
pottery and enameling workshops set up by two artists from Isfahan. 
Calligraphy is one of the highlights of the exhibition, the highest art 
form of the Islamic civilization, enhanced and developed by the Per-
sians. It was practiced not only by professional calligraphers, but also 
by princes and nobles themselves. 
Calligraphy was regarded as an expression of man’s spiritual state and 
purity of heart and the calligrapher was regarded as a kind of holy per-
son. 
Persian miniature paintings, with their own distinctive and unique characteristics, are also a feature of this exhibition. Content and 
form are fundamental elements of Persian miniature paintings, and miniature artists are renowned for their modest and subtle use of 
color.

Iran presents symbolic 
carpet to Japan
The prominent Iranian carpet-weaver, Mohammad Mohammadi 
has woven and dedicated a priceless symbolic carpet to the Japa-
nese nation. 
The carpet, called ‘War and Peace’ depicts the Hiroshima nuclear 
bombing and environmental destruction on one side and global 
reconstruction on the other side. 
The unique carpet shows its artist’s contempt for war and conveys 
Iran’s message of peace to other nations including the Japanese 
who have greatly suffered the aftereffects of nuclear weapons. 
The hearing-impaired Mohammad Mohammadi has also dedicat-
ed some of his beautiful carpets to the UNESCO and the Interna-
tional Paralympic Committee (IPC).

Iran’s biggest Parthian 
castle found 
Iranian archeologists find the biggest Parthian castle in the village 
of Nakhl-e Ebrahim in the country’s southern Hormozgan Prov-
ince. 
A number of decorative bricks and colorful earthenware have been 
discovered in the 15,000 square-meter castle, which has symmetri-
cal square-shaped rooms. 
The castle has been relocated from its original spot on the shore of 
the Strait of Hormuz to 1500 meters north of the Strait. 
A number of jar burials found during the first phase of Nakhl-e 
Ebrahim excavations, have revealed many facts about Parthian 
burial methods.

Rain shields ruin Elamite bas-reliefs 
of Kul-Farah
Iron covers installed to safeguard the Elamite bas-reliefs of 
Kul-Farah against rain have turned out to be destructive fac-
tors at the sites. 
The shields have decayed and rusted as a result of rain and hu-
midity and the surfaces of the bas-reliefs have consequently 
become stained by rainwater containing ferric oxide, Izeh Cul-
tural Heritage Lovers Society director Faramarz Khoshab told 
the Persian service of CHN on Tuesday. 
All the protective covers have now been removed except the 
one on the sixth bas-relief. However, the rust stains still re-
main and are spoiling the relics, he explained. 
The iron covers were to be replaced with vacuum glass display 
units, but studies proved that the devices would also cause 
damage to the bas-reliefs. 
Consequently, a team of experts was tasked to invent suitable methods for the protection of the ancient works of art, but they have so 
far been unable to come up with a solution to the problem. 
Located near Izeh city in southern Iran’s Khuzestan Province, Kul-Farah is home to large bas-reliefs depicting ensembles of vertical and 
horizontal harps which are the same size as Mesopotamian harps. 
Vandals have sprayed graffiti on some of the bas-reliefs on several occasions over the past few years. 

“Seven Views” wraps up with $300,000 in sales
The second edition of the exhibition entitled “Seven Views” displaying works by the giants of Iranian visual arts drew to a close on 
Saturday, having sold 180 artworks with takings of approximately $300,000. 
Mohammad Ehsaii’s “Allah” was the highest-priced piece to be sold, fetching about $20,000 and a painting by Kurosh Shishehgaran was 
the second highest priced sale at approx. $15,000. 
A painting by Sadeq Tabrizi was sold for $1000, and Bahram Dabiri’s painting went for $900. 
Ranking the participating artists by the number of items sold at the expo, Fatemeh Bahrami with nine sold paintings stood first, Bita 
Fayyazi with 8 works stood second and Alireza Sa’adatmand, Afsaneh Taebi, Naser Mohmmadzadeh and Ali Mashhadi came third, 
fourth, fifth and sixth respectively. 
The second edition of the “Seven Views” expo opened on February 15 at Tehran’s Niavaran Cultural Center. 
The Aria, Elaheh, Dey, Golestan, Haft-Samar, Vali and Mah-e Mehr galleries displayed paintings, sculptures, calligraphy works, calligra-
phy-paintings and other artworks by 170 artists in the exhibit. 
Secretary of the event Lili Golestan said in the closing ceremony that before the beginning of the third expo next year facilities will be 
provided for private collectors to put their works on sale. 
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Isfahani children depicting 
dreams on Noruz eggs

The Children of Isfahan will be welcoming in the Iranian New Year, the renewal of 
nature and the greenness of spring by painting eggs with colorful designs depict-
ing their hopes and dreams. 
Isfahan’s department for the Intellectual Development of Children and Young 
Adults is organizing the egg-painting festival and has invited Isfahani children to 
submit their decorated eggs to Library No.10 of the department on March 6. 
The department will select and announce the winners during a celebration on 
March 9 concurrently with national tree-planting day. The celebration has been 
organized to make children think about the natural environment and encourage 
them to protect it. 
The delightful tradition of painting eggs before Noruz (the celebration of Iranian 
New Year beginning on March 21st) and adding them to the Haft Seen ritual table 
setting or decoration was kept up until recently. The colorful eggs were given to 
children visiting their relatives’ houses. 
The Haft Seen decoration includes seven items that begin with the Persian let-
ter “seen” which is pronounced in the same way as “s” in English. They include 
sib (apple), samanu (a sweet made from wheat seedlings), seer (garlic), sekkeh 
(coins), sumac (a spice), serkeh (vinegar) and sabzeh (green sprouted seeds). 

Persian literature week to be 
held in Turkmenistan
Iran is to hold a contemporary literature week commenc-
ing March 9 in Ashgabat. 
The aims of the event are to forge friendly relations be-
tween Iranian and Turkmen poets and authors and in-
troduce Persian contemporary literature to the Turkmen 
people. 
Poets Mostafa Rahmandust, Afsaneh Shabannejad, Jafar 
Ebrahimi and Abdoljabbar Kakaii will be participating in 
the event. 
-------“This Cradle Will Shake” awarded at Italian Orobie 
filmfest 
Iranian short film “This Cradle Will Shake” has been 
awarded in the international section of the Orobie Film 
Festival which was held from February 13 until 16 in 
Italy. 
The film is about a rural girl and her brother who become 
lost during a heavy rainstorm. Their mother goes to look 
for them, but on her way home she is killed by a thun-
derbolt.. 

Ali Daei ‘surprised’ by Iran coach job
Iran’s world record scorer in international football Ali Daei on Tuesday admitted he was surprised by his astounding appointment as the coach to 
rescue the flagging fortunes of the national side. 
“Choosing me for the post of Team Melli coach was a surprise,” Daei told his first news conference after his appointment on Sunday, the ISNA 
news agency reported. 
“You all know how I left the Team Melli and now I have returned this way,” 
Daei added, reiterating his bitterness over being dropped after Iran’s embar-
rassing first round exit in the 2006 World Cup. 
“I love my reputation more than anything. God loves me, now I am where 
another coach would be in 10 years time,” said the self-confident ex-Bayern 
Munich striker. 
Daei’s appointment ended a months-long coaching vacuum at the head of one 
of Asia’s top sides which Iran had until now failed to fill despite mooting a 
dozen top foreign names and twice seemingly appointing a new coach. 
It had been widely expected that Iran would appoint Spanish trainer Javier 
Clemente and when those talks fell through amid a wrangle over living condi-
tions attention turned to Iranian-American Afshin Qotbi. 
Iran’s next World Cup qualifier is away against Kuwait on March 26 and Daei 
will be hoping for a better performance than when the team could only man-
age a goalless draw against Syria in their last game. 
“Unfortunately discipline, which is a principle for a team, has distanced itself 
from the Team Melli.” 
“We have a big and difficult work against Kuwait. It is one of the important 
matches for Iran,” he said. 
Daei -- one of the biggest celebrities in Iran who also has his own sportwear 
business -- said he was open to criticism from the press as long as it was fair. 
“After the World Cup some papers said that ‘Daei is enjoying time on sandy 
beaches of Las Vegas’. But every one knows that Las Vegas is in the middle of 
the desert!” 
Daei said he would employ two foreign assistant coaches and two Iranian 
ones, without revealing their names. 

I won’t work with Daei, 
says Qotbi

Qotbi, coach of Iranian league leaders Persepolis, was the 
front-runner for the vacant Iranian national football team 
post but at the last minute was passed over in favor of 
ex-striking legend Daei. There had been suggestions that 
Daei would ask Qotbi to work as his assistant. “I congrat-
ulate Daei once again on his appointment as head coach 
and hope that he will lead the team to the 2010 World 
Cup -- but I would never work with him in the national 
team,” Qotbi told local media. Reports in Iran suggested 
that, Iranian Football Federation (IFF) President Ali Ka-
fashian had earlier decided upon Qotbi before Daei was 
selected. “I reached an agreement with Kafashian on Sat-
urday,” continued Qotbi, “and even said ‘goodbye’ to my 
players -- but I don’t know what happened after that. For 
a reply, I just look at the sky.” Qotbi, an Iranian-American 
and former South Korean assistant coach, was seen as the 
favorite of the fans in the football-mad country, but now 
has to focus on leading Persepolis to the title. 

CHTHO produces 
documentary on 
world’s oldest 
animation
The Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organi-
zation announced on Monday that it has recently com-
pleted the production of a documentary about the an-
cient Iranian earthenware bowl bearing the world’s oldest 
example of animation. 
Directed by Mohsen Ramezani, the 11-minute film gives 
viewers an introduction to the bowl, which was discov-
ered in a grave at the 5200-year-old Burnt City by an Ital-
ian archaeological team a few years before the 1979 Islam-
ic Revolution. However, the members of the team had not 
recognized the relationship between the pictures. 
The artifact bears five images depicting a goat jumping up 

to eat the leaves of a tree. 
Several years later, Iranian archaeologist Mansur Sajjadi, 
who afterwards was appointed director of the archaeolog-
ical team working at the Burnt City, discovered that the 
pictures formed a related series. 
“The earthenware bowl, which is wrongly known as ‘The 
Burnt City’s goat’, depicts the myth of ‘The Assyrian Tree 
of Life’ and a goat,” expert on ancient cultures and lan-
guages Delaram Keimanesh said during a ceremony held 
on Sunday to promote the production. 
The Burnt City is located 57 kilometers from the city 
of Zabol in the southeastern Iranian province of Sistan-
Baluchestan. 
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Motamed-Arya 
appointed envoy 
of Mehrafarin 
Charity
Iranian actress Fatemeh Motamed-Arya has been selected as the 
ambassador of the Mehrafarin Charity Society, during a ceremo-
ny on March 3 at the Niavaran Cultural Center. 
The ceremony commenced with a speech by the director of the 
society, Fatemeh Daneshvar and this was followed by the screen-
ing of a short documentary film about the society’s activities. 
Actors Ezzatollah Entezami and Reza Kianian, directors Hassan 
Fathi and Majid Majidi, Actress Jaleh Olov, Iran’s Actors’ Guild 
director Iraj Tahmasb and Iran’s Guild of Directors director Ali-
reza Raiisian made short speeches during the course of which 
they announced their support for the selection of Motamed-
Arya and also laid stress on helping the poor. 
The message of Iranian actress and UNICEF Goodwill Ambas-
sador Mahtab Keramati was read out at the ceremony. 
Entezami honored Motamed-Arya with the plaque of the House 
of Cinema and she was also presented with the Mehrafarin med-
al by Jaleh Olov. 
The next item on the program was a recital by Fatemeh Mot-
amed-Arya of “Someone who is like no one” composed by the 
Iranian modern poet Forugh Farrokhzad (1935-1967). 
She expressed her hope that just as she manifests directors’ ideas 
in front of the camera in cinema, she will also be able to execute 
people’s good will in their desire to help the country’s needy 
people. 
At the end of the ceremony scholar Bahaeddin Khorramshahi and Shahram Nazeri made short speeches. Nazeri sang some compositions based on the 
Masnavi in a live performance which was greatly appreciated by the audience. 
Motamed-Arya’s parents, director of the Niavaran Cultural Center Asghar Mehr-Ayeen, actress Laleh Eskandari, director Amir Shahab Razavian, foot-
ballers Vahid Shamsaii and Mahmud Fekri and affluent citizens and industrialists were also amongst the participants. Caption: Actress Fatemeh Motamed-
Arya is deeply affected after accepting the ambassador’s medal of the Mehrafarin Charity Society in a ceremony at Tehran’s Niavaran Cultural Center on 
March 3. 

Amirkabir University honors Rumi experts
Iranian experts and researchers on Rumi were honored in a cer-
emony named “Molana Is Hidden” held at the venue of Amirka-
bir University on Monday. 
Tribute was paid to researcher Mohammad-Ali Eslami Nadush-
an and expert Bahaeddin Khorramshahi during the ceremony 
attended by many scholars and students. 
Khorramshahi made an opening speech, saying, “We are a har-
monious nation that takes great interest in literature and poetry. 
Due attention has been paid to the Masnavi of Molana over 
the past 50 years, but whenever the name of Molana Jalal-ad 
Din Rumi is cited, the names of the scholars Mohammadreza 
Shafiei Kadkani and Badiozzaman Foruzanfar are also brought 
to mind,” he added. 
The head of the Majlis library Ahmad Jalali was the next speaker 
who handed a medal to Khorramshahi on behalf of the students 
of Amirkabir University. 
Jalali who was Iran’s former UNESCO ambassador in Paris and 
received the Rumi commemorative medal last year, said, “The reason why I was invited here is not to talk about Rumi, but to inform you that the people of 
other nations are also very interested in him. “Experts believe that Rumi’s Masnavi is one of the most spiritual works composed by mankind and that it was 
bestowed by God on the Iranian nation. Rumi was a poet who was able to create exquisite forms,” Jalali explained. 
Vocalist Shahram Nazeri sang a vocalized version of some of Rumi’s poetry and later remarked, “I have always had good relationships with students, espe-
cially today since they asked me to attend and perform in this ceremony.” 
Afterwards, a video featuring Shahram Nazeri’s musical activities was screened and a medal was presented to him. 
Nazeri was awarded France’s Chevalier de la Legion d’Honneur medal last year. 
Eslami Nadushan spoke last, and stressed, “Many countries held celebrations in honor of Rumi last year, and some countries even claimed that he had 
belonged to their own nations. But the truth is that Iran was Rumi’s homeland and his Persian nationality is the best evidence of this fact.” 
Caption: Celebrated Iranian vocalist Shahram Nazeri (C) raises his hand greeting the audience during the ceremony “Molana Is Hidden” at Amirkabir 
University on March 3. Literati Mohammad-Ali Eslami Nadushan (R) and Bahaeddin Khorramshahi applaud during the event.
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