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در حالى كه ركود اقتصادى اياالت متحده را تهديد مى كند و كسادى بزرگ ترين اقتصاد جهان كه از آن به موتور رشد 
اقتصادى جهان تعبير مى شود، در حال سرايت به ديگر كشورها به خصوص كشورهاى توسعه يافته و شركاى اقتصادى 
اصلى اياالت متحده است، اكنون اقتصادهاى بزرگ جهان با چالش ديگرى نيز روبه رو شده اند و آن افزايش بى سابقه 
سطح عمومى قيمت ها است.افزايش تورم در گوشه و كنار جهان در حالى رخ داده است كه از چين تا اروپا و از آمريكا تا 
ژاپن، تمامى اين كشورهاى صنعتى و نيمه صنعتى با مشكلى به نام كاهش سرعت رشداقتصادى روبه رو شده اند. كاهش 
تقاضاى خارجى موجب شده است تا ميزان صادرات در بسيارى از كشورها كاهش پيدا كند كه به سهم خود كاهش 
رشداقتصادى را به همراه دارد. افزايش تورم در كنار اين كسادى دست بانك هاى مركزى را به نوعى بسته است و آنها 

نمى توانند به منظور ايجاد تحرك اقتصادى و به فعاليت واداشتن بازارها نرخ بهره را با اطمينان خاطر كاهش دهند. 

رقص بالهباله و رمز عشق 
گزارش اختصاصى از برنامه بنياد توس 
بمناسبت  بزرگرداشت نيما كيان در لندن 

عشق با طعم آلن دلون
زردى من از تو؛ سرخى تو از من
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رستوران فرشاد 
چهارشنبه سورى – مراسم پريدن از روى آتش، همراه با موزيك زنده و 

رقص عربى، آش رشته، آجيل،  Set Menu و يك نوشابه بدون الكل 
فقط 20 پوند

 Set Menu – شب عيد چهارشنبه 19 و پنجشنبه 20 مارچ
(5 نوع استارتر و نان)، Mixgril يا سبزى پلو ماهى و يك نوشابه 

غير الكلى، چاى و زولبيا و باميه
 فقط 30 پوند 

020 8998 9080 - 020 8998 8118
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS

صفحه صفحه 1010

صفحه 18 

تورم جهان را تهديد مى كند

لحظه تحويل سال نو  به وقت لندن
ساعت 5/48 دقيقه و 19 ثانيه بامداد روز 
پنج شنبه اول فروردين ماه سال 1387  

برابر با 20 مارس 2008
هفته نامه پرشين ويژه عيد نوروزهفته آينده 
استثنائاً روز چهارشنبه توزيع خواهد شد
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كاريكاتور هفته                                                                         خسرو حسن زاده

حسين منزوي 
شد.  متولد   1325 پائيز  در 
شعرهاى او بيشتر در زمينه 
شعر  اما  است  غزل سرايى 
در  او  مى سرود.  هم  سپيد 
آمبولى  اثر  بر   1383 سال 
تهران  در  سرطان  و  ريوى 
مزار  كنار  در  و  درگذشت 
خاك  به  زنجان  در  پدرش 

سپرده شد.
وارد   1344 سال  در  او 
دانشگاه  ادبيات  دانشكده 
رشته  اين  سپس  شد.  تهران 
را رها كرد به جامعه شناسى 

روى آورد اما اين رشته را نيز ناتمام رها كرد. اولين دفتر شعرش 
در سال 1350 با همكارى انتشارات بامداد به چاپ رسيد و با اين 
مجموعه به عنوان بهترين شاعر جوان دوره شعر فروغ برگزيده 
شد. سپس وارد راديو وتلويزيون ملى ايران شد و در گروه ادب 
امروز در كنار نادر پورنادر شروع به فعاليت كرد. چندى مسئول 
انتشار  نخست  سال   در  و  بود  رودكى  ادبى  مجله  شعر  صفحه 
مجله سروش نيز با اين مجله همكارى داشت. در سال هاى پايانى 
عمر به زادگاه خود بازگشت و تا زمان مرگ در اين شهر باقى 

ماند.از او به عنوان پدر غزل معاصر ايران ياد مى شود.
قلعه

شهر حصاريان هميشه 
و فاتحان هر گز 

سگهاي پير 
و قحبه هاي بيمار 

شهر جنازه هاي نارس تو در تو 
يچيده ال ي كاغذ 
افتاده پاي ديوار 

و كوچه خناق گرفته 
از بوي تن ؛ زباله ؛ ادرار

درها دهان ملتمس خانه ها 
گوئي 

 در انتظار مهمان 
خميازه مي كشند 

 و پرده هاي سرخ كه ميلرزند 
بي شك براي گفتن 

 حرفي دارند 
در پرده رونده اي از دود

جفت موقت من 
تند و شتابناك مي آيد

مي آيد و دوازده بوسه را 
مثل دوازده سكه 

روي لبان بسته ي من مي شمارد 
و من درون چشمانش 

تصوير آن رنده ي غمگين را مي بينم 
كه بالهاي سنگين دارد 

من چرت مي زنم 
و صفحه بي صدا مي چرخد 

ـ آقا شما چه ميل داريد ؟!
انسان يا بستني ؟

لطفا ژتون !
او مو بلند ها را ترجيح مي دهد 

و ديگري ...
فرقي نمي كند

 در زير سقف سرخ
 هر رنگي سرخ است 

ميدانچه اي قديمي 
در بلخ يا بخارا يا بغداد 

كاالي زنده رد وبدل مي شود 
من مي روم حقارت خود را 

الي كتابهاي تاريخم پنهان كنم .

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى

چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول
ع . نجفى

هفته نامه پرشين به هيچ گروه و ارگان
 سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

تمامى مطالب سايت از مقاالت رسيده و 
سايت ها و خبرگزاريهاى معتبر با ذكر

 نام نويسنده مقاله انتخاب و به چاپ مى رسد 

امور آگهى ها و تبليغات:
078 4646 3971

طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى

همكاران:

احسان صادقيان
دكتر آرا - قارون - ترانه - بهزاد

 رضا اَرميا  

با تشكر از آقاى رادمان 
مديريت محترم بازار هفته

 

وب سايت : بهزاد رحيق  

چاپ:

Web Print UK Ltd.
Unit B1 Eastern Approach 

Alfred’s way Barking
London IG11 0TS

تيراژ: 3000 نسخه

امور وب سايت:
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

كرده ولي در ويرايش
 آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت
 آنها بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

سرآغاز

عصبانى  هيچكس  جمشيد  تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. 
هيچكس سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ قومى بر قوم ديگر برتر 
نيست و هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان 

كه  است  اين 
برده  هيچگاه 
دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين 
سنگهاى  بر  شده  تراشيده  پيكره  صدها 
و  برهنه  تصوير  يك  حتى  جمشيد  تخت 
عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از 
چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى 

باشيم.

سر مقاله
بهار سرسبز و گل افشان از راه مى رسد و طراوت و نشاط  را به همراه مى آورد و با 
مى  ارمغان  به  را  نو  روزگارى  زندگيمان،  فضاى  افشانى  عطر  و  طبيعت  كردن  گلباران 
آورد. هم از اين رو است كه آغازش را نوروز مى ناميم و چه افتخار و سعادت بزرگيست 
براى ما ايرانيان كه شروع سالمان آغاز چرخه تازه فلك است و ابتداى دگرگونى طبيعت. 

نوروز با تمام سنتها و مراسم ديرينش، بى شك ايرانى ترين شناسه ايرانيان است. 
مى  جشن  همچنان  و  اند  گرفته  جشن  را  نوروز  بسيارى  ملتهاى  تاريخ  طول  در  اگرچه 
از  نبايد  را  نكته  اين  اما  است  آن  ماندگارى  رموز  از  يكى  مليتى  چند  وفاق  اين  و  گيرند 
نظر دور داشت كه جشن نوروز به همراه ديگر بارقه هاى فرهنگى و زيبايى هاى تمدن 
ايرانى، در طول طويل تاريخ به كشورها و ملتهاى ديگر صادر شده است. غرض آنكه 
جاودانه  جشن  اين  شكوه  بر  نوروز،  سفره  سر  بر  المللى  بين  ميهمانان  حضور  اگرچه 
ملى مى افزايد وليكن شرط انصاف و مروت نيست كه ميهمانان گوى سبقت از ميزبان 
بربايند و خود را صاحب سفره قلمداد كنند. هم از اين رو است كه ما ايرانيان به عنوان 
پرچمدار چنين رسم و آيين ديرينى، بايد در برپايى و حفظ اين ميراث گرانقدر فرهنگى كه 
با زحمت بسيار از گذرگاههاى پر خطر تاريخ با جانفشانى پدران و اجدادمان تا به امروز 

ره گشاده، حضورى هر روز پررنگتر از روز پيشين داشته باشيم.

هرچند كه در اين رهگذر نكته ظريفى از قلم فرومانده است و آن اينكه جشنها و مراسم 
تاريخى نمادى است از فرهنگى خاص. به همين جهت آنها را ميراث و بارقه هاى فرهنگ 
خود ميناميم. اجراى فيزيكى آيينهاى ايرانى بدون حلول روح فرهنگ و منش ايرانى در 
آن، بر سر دست بلند كردن و گرد شهر چرخاندن كالبد بى جانى است كه مرور زمان 
جز بوى تعفن از آن به جاى نخواهد گذاشت. دريغا نه فقط جوانان كم تجربه كه بسى از 
ريش سفيدان امروز نيز براى تطهير فرهنگ ايرانى از زهر جهالتهاى عرب، آن را به سم 
قارچهاى غرب مى آاليند غافل از آنكه اين هر دو، ضربه اى يگانه از تيشه هاى رنگا رنگ 
است بر ريشه فرهنگيمان. حال در اين ميان، غصه بى ادبان و نا اهالنى كه در اين غربِت 
از يار ماندن و به دوست هم نرسيدن، گردهماييهاى ايرانيان را در چشم اغيار، تجمع 

مردمى بربر مأب جلوه مى دهند، قصه اى است كه ناگفتنش بهتر است.
عباس نجفى
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رقص باله و 
رمز عشق

 احسان صادقيان

خود  هنرى  فعاليت  توس  بنياد  مدير  و  بنيانگذار  خرازى  جميله 
را از كودكى در زمينه رقص و 
در  وى  كرد.  آغاز  خوانندگى 
دوران فعاليت خود در وزارت 
بخت  وقت،  هنر  و  فرهنگ 
بنامى  هنرمندان  با  همكارى 
خرازى  خانم  است.  داشته  را 
را  دانشگاهى خود  تحصيالت 
تجارت  و  معمارى  رشته  در 
به پايان رسانيده و در زمينه 
زنان  جمله  از  خود  كارى 
ايرانى موفق به شمار مى آيد. 
وى گذشته از نهاد خيريه اى 
كه سابقه درخشانى در انجام 
كارهاى نيكوكارانه دارد، بنياد 
توس را به تازگى و به منظور 
اعتالى فرهنگ و هنر ايران تاسيس كرده است. اين نهاد در عمر 
3 ساله خود بزرگداشت شاعر گرانقدر لعبت واال، مرورى بر 100 
سال ترانه ُسرايى در ايران و گراميداشت نيما كيان بنيانگذار و 

سرپرست سازمان باله ايران را در كارنامه خود دارد. 

روز يكشنبه 9 مارس تجمع فوق العاده ايرانيان در لوگان هال لندن، 
گزارشگران در سطح شهر هفته نامه پرشين را نيز بدانجا كشانيد 
تا از آنچه آنجا مى گذشت بى خبر نمانند. حجم استقبال كنندگان 
به قدرى بود كه تا قبل از توزيع بليتهاى رزرو شده و سرشمارى 
خبر  كارت  ارائه  حتى  مانده،  بليت  بى  متقاضيان  و  خالى  جاهاى 
نگارى هم دسترسى به بليت ورودى را ميسر نمى ساخت. امنيت 
پارك  ماشينهاى  حتى  مامورين  كه  بود  شده  كنترل  آنقدر  سالن 
از  و  داشتند  دورنمى  نظر  از  هم  را  اطراف  خيابانهاى  در  شده 
مسئوليت  برنامه  مدير  سوى  از  هماهنگى  با  كه  عكاسمان  ورود 
عكسبردارى از مراسم را به عهده داشت، به خاطر داشتن دستگاه 
فالش ممانعت مى كردند. البته حاصل اين تالشها براى ايجاد چنان 
نظم و هماهنگى، آرامش خاطرى بود كه تماشاچيان در طول برنامه 
هنر  چنان  تماشاى  از  كه  صدچندانى  لذت  سبب  اين  به  و  داشتند 

نمايى شگفتى بردند. 
از نقاط قوت برنامه اجرا به دو زبان فارسى و انگليسى بود كه اين 
خود نشانگر طيف گسترده مخاطبان برنامه هاى اين بنياد فرهنگى 
است. چنانكه حضور تماشاچيان خارجى در سالن مشهود و تاثير 
پذيرى آنها از زيبايى هنر ايرانى غير قابل انكار بود. وقتى در انتهاى 
برنامه  مثًال از زوج انگليسى كه در خيل تماشاچيان در حال خروج 
از سالن هستند مى پرسيم از برنامه لذت برده اند يا نه، مى گويند: 
« يك كار خيلى جديد و زيبا بود. البته باله قابليت اين را دارد كه 
و  موسيقى  كردن  هماهنگ  ولى  دهد  انعكاس  را  مختلفى  فرهنگهاى 
ذاتى  استعداد  بر  عالوه  كند،  بيان  را  مفاهيم  كه  شكلى  به  حركات 
نياز به شناخت و مهارت دارد.» باز مى پرسيم آيا ديدن اين برنامه 
تاثيرى بر نگاهشان به ايران داشته است و زيركانه مى شنويم كه: 
مطبوعات  در  آنچه  چون  نداشتيم  ايران  درباره  خواصى  ذهنيت   »

بازتاب پيدا مى كند چهره واقعى ملتها نيست.»
روز  مناسبتهاى  با  تطابق  با  و  تمامتر  چه  هر  زيبايى  با  رقصها 
همچون روز زن و سال موالنا ترتيب داده شده بود و اجراى آنها 
بسيار حرفه اى صورت گرفته بود. رنگ آميزى و طراحى لباسها، 
نور پردازى و طراحى صحنه همراه با موسيقى ايرانى كه با حركات 
باله و مفاهيم مورد نظر، هماهنگى چشمگيرى داشت، فضايى كامًال 

ايرانى به دست داده بود كه باور وجودش در لندن دشوار بود.
و  ايران  در  رقص  از  اى  تاريخچه  بيان  رقصها،  اجراى  از  گذشته 

توضيح مختصرى از مفهوم هر رقص پيش از اجراى پرده ها، نه 
فقط برنامه را پربار تر كرده بود بلكه به جذابيتهاى آن نيز افزوده 
بود. پيام تحسين و تجليل شخصيتهاى شامخ سياسى و علمى كه 
موفق به حضور در مراسم آن شب نگرديده بودند، تاكيد مضاعفى 

داشت بر ارزش فعاليتهاى فرهنگى هنرى اين بنياد.
در  ايران،  باله  سازمان  سرپرست  و  بنيانگذار  كيان،  نيما  از  تجليل 
ترتيب اجراى برنامه، هوشمندانه پيش از اجراى صحنه آخر قرار 
از  مانع  ايشان  سابقه  و  زندگى  از  تصاويرى  نمايش  و  بود  گرفته 

كسالت آور شدن سخنرانى ها بود.
متولد  تهران  در  شمسى)  هجرى   1349) سال 1970  در  كيان  نيما 
و  خطاطى  نقاشى،  رشته  در  تحصيل  به  سالگى   13 سن  در  شد. 
گرافيك در هنرستان هنرهاى تجسمى روى آورد. كوتاه زمانى پس 

به آكادمى  باله  رقص  به  در پى عالقمنديش  به سوئد،  مهاجرت  از 
باله گوتنبرگ راه يافت. سپس تحصيالت تكميلى خود را در شاخه 
هاى مختلف باله در فرانسه ادامه داد. او عالوه بر داشتن تجربيات 
گسترده اى در زمينه هاى مختلف فرهنگى و هنرى به شش زبان 
در  را  اى  گسترده  منابع  توانايى  اين  و  دارد  آشنايى  دنيا  زنده 
دسترس او قرار داده است. وى در سال 1998 سازمان باله ايران 

را با فعاليتهاى بين المللى تاسيس كرد. 

در آنتراكت برنامه فرصتى دست داد تا سرى به پشت صحنه بزنيم. 
از  بود.  آمده  ما  استقبال  به  فراوان  مشغله  وجود  با  خرازى  خانم 
ديدن چهره ايشان و افرادى كه از هر طرف در تك و دو بودند و گاه 
و بى گاه از خانم خرازى كسب تكليف يا مشاوره مى كردند، نمابان 
بود كه ايشان همه چيز را براى لحظاتى رها كرده تا مقدمات حضور 
براى  كه  گرديم  مى  جايى  دنبال  به  ورود  محض  به  بچيند.   را  ما 
مصاحبه مستقر شويم. نگاهى به مبل و ميز ميان سالن و كاغذها و 
جداولى كه روى آن پهن است مى اندازيم تا محلى براى قرار دادن 
بينيد،  مى  گويد:«  مى  ناگهان  خرازى  خانم  كه  كنيم  پيدا  وسائلمان 
اينها دلشوره ها و اعصاب خورديهاى من است.» و ادامه مى دهد 
كه شايعه شده در خيابانهاى اطراف ماشينى با چند بسته مشكوك 
پيدا كرده اند و پليس را از اين ماجرا مطلع؛ كه اين هم دل مشغولى 
ديگرى شده است مضاف بر بقيه تا بدون ايجاد تشويش و اضطراب 
ميان  اين  در  بگيرد.  صورت  الزم  همكارى  هم  پليس  با  مردم  بين 

آقاى كيان را ميابيم 
سخنرانى  متن  كه 
مى  مرور  را  اش 
ايشان  از  كند. 
وقتى  درخواست 
مى  مصاحبه  براى 
نگاه  با  او  و  كنيم 
اطراف،  شلوغى  به 
تنها اتاق گريمى كه 
رقصندگان  نگاه  از 

در حال آماده سازى 
ماندنى  ياد  به  اما  كوتاه  گفتگويى  براى  را  است  مانده  دور  خود 

انتخاب مى كند. متن مصاحبه از اين قرار است:

صرف  وقت  چقدر  امشب  برنامه  اجراى  براى  كيان  اقاى   •
تمرين كرده ايد؟

دوماه  كرديد،  مشاهده  كه  را  آثارى  ديگر  و  فيروزه  سرزمين  باله 
براى طراحى و سه ماه براى تمرين وقت برده است.

براى  طراحى لباسها و صحنه آرايى، از چه منابعى بهره   •
گرفته ايد؟

ايرانى  رقصهاى  سنتى  منابع  شد  ذكر  هم  برنامه  طول  در  چنانكه 
كه امروزه موجود هست بر مى گردد به انواع رقصهاى عاميانه كه 
معموال به عنوان روحوضى يا مطربى شناخته شده است و در دوره 

قاجاريه مرسوم بوده. همچنين ما رقصهاى قومى ايرانى را داريم 
كه ريشه در نحوه زندگى سنتى آنها دارد و بيانگر آداب و رسوم 
قومى است. بعضى از رقصها نيز مانند رقص موالنا موالنا برگرفته 

از انديشه خاصى است كه در اينجا مقصود صوفيه است.
براى  هستند؛  ايرانى  غير  شما  هاى  رقصنده  بيشتر   •

آموزش و آشنا كردن آنها با فرهنگ ايرانى مشكلى نداشتيد؟
به  ايران  باله  سازمان  فعاليت  سال  شش  طول  در  كه  افرادى  خير. 
هم  كه  اند  داشته  را  اين  طوفيق  اند،  درآمده  سازمان  اين  عضويت 
مبانى كالسيك باله را بياموزند و هم با فرهنگ يك ملت شرقى آشنا 

شوند.
است  ممكن  ايران.  باله  سازمان  به  فرموديد  اشاره   •
بفرماييد اين سازمان در كجا به ثبت رسيده و دامنه فعايت آن 

چيست؟
سازمان باله ايران در كشور سوئد به ثبت رسيده و در همانجا نيز 
متمركز است. رقصنده هايى هم كه اينجا مى بينيد از اعضاى اين 

سازمان مى باشند.
براى عضويت در اين سازمان چه شرايطى داريد؟  •

حد اقل 8 ساعت فعاليت مداوم و تحصيل در رشته باله الزم است 
و اينكه معموًال گزينشى براى رقصنده ها و متقاضيان برگزار مى 

كنيم.
در برنامه هايتان چقدر از رقصنده هاى ايرانى استفاده   •

مى كنيد؟
رقصنده هاى ايرانى نداريم يا بسيار كم هستند. به همين دليل شرط 
عضويت در سازمان، ايرانى بودن نيست. بلكه به رقصنده ها مى 
آموزيم كه حركات ايرانى را هم اجرا كنند. در واقع، حركات ايرانى 
را با باله كالسيك تركيب مى كنيم و نتيجه آن چيزى مى شود كه 

امشب مالحظه مى فرماييد.
كمترى  توجه  باله  رقص  به  ايرانيان  چرا  كنيد  مى  فكر   •
اكثراً  كنند  مى  زندگى  ايران  از  خارج  در  كه  ايرانيهايى  دارند؟ 
دوستار رقص و موسيقى هستند، غالباً تعصب مذهبى هم ندارند 
و خوب ممنوعيت سياسى و حقوقى هم براى آنها وجود ندارد. 
چه دليلى وجود دارد كه به عضويت در سازمان باله عالقمندى 

نشان نمى دهند؟
در  متاسفانه  رقص.  فرهنگ  به  شود  مى  مربوط  خاص  مورد  اين 
ها  خانواده  و  است  شده  ابتذال  با  مترادف  رقص  ايرانى  فرهنگ 

فرزندانشان را به آموختن باله ترقيب نمى كنند.
مخالفت  علت  رقص  فرهنگ  نداشتن  همين  شما  نظر  به   •
با رقص قبل از انقالب و متوقف كردن اين فعاليت هنرى بعد از 

انقالب نشد؟
دقيقا همينطور است؛ مترادف با تجد خواهى آن دوران رقص هم به 
ايران آمد ولى زيربناى فرهنگ آن چيده نشده بود. به همين دليل 
رقص هيچگاه در ايران جايگاه خود را پيدا نكرد و آن رقص هم كه 

در ايران فعال بود در ميان قشر خاصى از جامعه بود.
در طى برنامه به مخالفت مذهب با هنر رقص اشاره شد   •
ولى عمًال بارقه هاى مذهبى ويا  فرهنگى كه ريشه در مذهب دارد 
در باله اى كه شما به روى سن برده ايد مشاهده مى شود. اين 

مقايرت را چگونه توجيه مى كنيد؟
من بر ميگردم به همان صحبت اول خودم كه فرهنگ رقص در ايران 
وجود ندارد. اگر فرهنگ رقص در كشور ما مترادف با ابتذال نباشد، 
حتى در دوران كنونى هم به روى سن بردن و نمايش دادن آثارى 
كه در تضاد با معيارهاى فعلى جامعه نباشد، بى هيچ مشكلى مقدور 
است. از سوى ديگر اسالم اگرچه دين اكثر مردم ايران است ولى 
يك فرهنگ از فرهنگهاى متعدد ايرانيست كه مى تواند در هنرهاى 

مختلف از جمله باله نمود پيدا كند.
ديگرى  سوال  ولى  كيان  آقاى  گرفتيم  زياد  را  شما  وقت   •
كه از حضورتان داريم اين است كه باله چقدر مى تواند به رشد 

رقصهاى ايرانى كمك كند؟
صد در صد خيلى. باله زبان علمى رقص است؛ يعنى هر رقصنده اى 
از هر كجاى دنبا كه بخواهد وارد اين هنر بشود بايد زبان علمى آن 
را بياموزد كه باله كالسيك مى باشد. وقتى اين زبان را آموختند، 
تركيب آن با فرهنگهاى مختلف بسيار آسان مى شود. همانطور كه 
االن باله مصر وجود دارد كه در آن آثار ادبى آنها منعكس شده؛ يا 

مثال باله چين يا باله آذربايجان يا باله هر كشور ديگرى.
در مجموع ضمن سپاسگزارى و قدردانى از دست اندركاران بنياد 
فرهنگ  ارتقاء  و  معرفى  براى  بسيار  مشكالت  رغم  على  كه  توس 
خرازى  خانم  سركار  كه  افزود  بايد  دارند،  دريغ  بى  تالشى  ايرانى 
اين بار نيز تنديس فردوسى را به دست صاحبش سپردند. تنديسى 
بنياد  سابقه  اين  و  گيرد  مى  فردوسى  بلند  نام  از  را  ارزشش  كه 
توس است كه جايگاه اين تنديس و افتخار دريافتش را براى دريافت 

كنندگانش ارتقاء مى بخشد.

گزارش
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

كفشكن مسجد ...
چى  همه  اصال  خوبه.  باشه  جانبه  همه  مطبوعاتى  فعاليت 
خوبش خوبه! هم اخبارو ميرسونيم بهتون، هم عكساى جور 
حوض  آب  ميكنيم،  قبول  آگهى  هم  ميذاريم،  واستون  واجور 
ميكشيم، قولنج ميشكنيم، پير زن خفه ميكنيم، تازه، نقاشى هم 
غريبه چرا ميرى؟ يه زنگ بزن،  الزم داشت خونه تون پيش 
تو  كرد،  كار  اومد  حاال  تون.  خونه  در  ميفرستم  نقاش  خودم 
100 پوند كم دادى بهش موقع رفتن كفشاتو هم از در خونه 
برداشت برد، ديگه به من ربطى نداره. چقدر تو ايران مسجد 
وطن  خاطرات  َبده  دزديدن؟  مسجد  كفشكن  از  كفشاتو  رفتى 

يادت ميفته؟

فتوسنتز
خدمتتون  شدم  عارض  قبال  كه  هست  شريفتون  خاطر 
ژورناليست جماعت فتوسنتز ميكنه. كه بعدش هم گفتم شما 
زحمت نكشين، پول آگهى هاتونو مهمون ما باشين. شما هم 
ديگه  ميگم  جدى  كردين  فكر  يا  گرفتين،  خودتون  به  يا  كه 
حاجى حاجى مكه ... آغا جان، اين لندن مادر مرده سالى چند 
روز آفتاب به خودش ميبينه كه ما بخوايم فتوسنتز هم بكنيم؟ 
شمعدونى هم اينجا بكارى بايد هزار جور جوهر جيگر ماهى 
و ضماد سيد عطار و حب سالطين و شاش بچه نابالغ و هليله 
بليله ببندى به نافش تا به رحمت خدا يه دونه گل بده! آفتاب 
نداره بى پدر كه !! شما هم بيار پول آگهى تو بده. نذار عباس 
تو  بشه  ريزى  آبرو  تون  خونه  در  بيام  وردارم  هم  رو  گزن 

محل. واسه چندر غاز پول خوبيت نداره.

اجراى جديد مورچه داره 
در لندن ...

شنيديد ديگه يكى اومده برنامه رقص باله و نميدونم تانگو و 
اين جور چيزها گذاشته، از اونور اين پليس هاى خرفت لندن 

باز نميدونم كجا دوتا بسته ديدن زدن هر چى خيابون اون 
دور و اطراف بوده بستن كه چيه چيه ممكنه بمب باشه!! 

صاحب برنامه هم شاكى شده فكر كرده كار كار رقيبشه 
خواسته اينو ضايع كنه. خالصه ديديم اينجورى نميشه، 

خودمون اومديم يه فستيوال رقص توپ گذاشتيم واستون 
حال كنين! برنامه ش هم به شرح زير پيشنهاد شده به 

سردبير ايشالال اگه تصويب كنه همين روزا برگزار ميكنيم.

روز اول، قبل از ظهر، اجراى باباكرم توسط شهين و احمد
روز اول، بعد از ظهر، اجراى بندرى توسط زينب و عبدو

روز دوم، قبل از ظهر، اجراى رقص شاطرى توسط شاطر 
اصغر

روز دوم، بعد از ظهر، اجراى رقص جاهلى توسط صادق 
شغال

روز سوم، قبل از ظهر، اجراى مورچه داره توسط عاليه
روز سوم، بعد از ظهر، اختتاميه و اهداى جوايز

از همراه داشتن هر گونه مواد محترقه و منفجره، بمب 
ساعتى، نارنجك، ديناميت، خمپاره، كاتيوشا و مواد متشابه 

خوددارى فرماييد.

از گوشه و كنار

قديس از خاك خارج مي شود  
 

قبر  از  سال   40 از  پس  كه  ايتاليايي  راهب  يك  جسد  سي؛  بي  بي   
بدن  گرفت.  خواهد  قرار  عموم  ديد  معرض  در  زودي  به  شده  خارج 
پدرو پيو كه چهل سال پيش جان باخته و به علت سالم ماندن بدنش 
عنوان قديس را گرفته به زودي در داخل تابوتي شيشه يي در معرض 
اين  كه  داشتند  بيان  كليسا  مسووالن  گرفت.  خواهد  قرار  مردم  ديد 
جسد كامًال سالم است و آثار هيچ نوع فسادي در آن ديده نمي شود. 
كشيش اعظمي كه در زمان خارج كردن جسد اين قديس از دل خاك 
حضور داشت بيان كرد ناخن هاي اين راهب درست مانند ناخن هاي 
زنان سفيد و سوهان زده بوده است. دومينيكو دي امبروسيو كشيش 
نكردني  باور  وضعيت  در  راهب  اين  «جسد  گفت؛  كاتوليك  كليساي 
قرار داشت. زماني كه ما در تابوت او را برداشتيم از ديدن بدن تازه و 
سالم او تعجب كرديم. اگر گفتن اين حرف جسارت نباشد بايد اعتراف 
اند.»  آمده  آرايشگاه  از  تازه  كه  بود  كساني  شبيه  او  جسد  كه  كنم 
خانواده  اعضاي  شديد  اعتراض  مورد  راهب  اين  جسد  كردن  خارج 
و طرفداران او قرار گرفته است. آنها از اينكه كليسا اجازه نداده اين 
قديس به آرامش برسد ناراحت هستند. جسد اين قديس در مقبره يي 
در  را  عمرش  سال  او 81  كه  جايي  گرازي  ماريا  سانتا  كليساي  در 
آنجا خدمت مي كرد، دفن شده بود. جسد او در ماه آوريل به مناسبت 

چهلمين سالگرد مرگش در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 
مسيح)  هاي  (زخم  استيگماتا  خود  دستان  در  پدرو  شود  مي  گفته 
داشته است. اين زخم ها مرتب در تمام دوران زندگي اش خونريزي 
خارج  از  پس  كه  اند  داشته  بيان  رسمي  مقامات  البته  اند.  كرده  مي 
كردن جسد او از قبر هيچ نشاني از استيگماتاي او باقي نمانده است. 
پدرو همواره يكي از چهره هاي مذهبي و مقدس كاتوليك هاي جهان 
بوده است، به طوري كه ساالنه هفت ميليون نفر از مقبره او بازديد 
در  و  آمد  دنيا  به  فرانسسكو  در  سال 1887  در  راهب  اين  كنند.  مي 
سن 23 سالگي آثار زخم هاي مسيح بر بدنش نمودار شد. دوستان 
و پيروان او بر اين باورند كه پدرو در دوران حياتش افراد بسياري 

را شفا داده بود.  

 هواپيماسواري درون شهري  
 

تمرين  به  شد  متوجه  كادرا  رابرت  نوجوان  پسر  كه  هنگامي   AP:  
نخواهد  موقع  به  تنيسش 
دامان  به  دست  رسيد، 
كادرا  آقاي  و  شد  پدرش 
زمين  به  رسيدن  براي 
در  گيركردن  بدون  تنيس 
ترافيك 45 دقيقه يي مسير 
او  يافت.  بديعي  حل  راه 
هواپيما  با  گرفت  تصميم 
پسرش را برساند. مشكل 
كار  اين  براي  كه  بود  اين 
هواپيمايش  بود  ناچار  او 
كنار  گلفي  زمين  در  را 
صورت  به  تنيس  زمين 

غيرقانوني و بدون مجوز فرود بياورد.
مقامات هوانوردي دولت فدرال و ساير مقامات محلي در حال بررسي 
موضوع هستند. پليس لينكلن شاير در ايلينويز امريكا مي گويد؛ «ما 
واقعًا متعجب شده ايم. اصًال نمي توان حدس زد اين مرد چه فكري 
كرده كه اقدام به چنين كاري كرده است. انگار كه مي تواند هواپيمايش 
را كنار خيابان پارك كند بدون اينكه كسي بفهمد.» كادرا 65 ساله كه 
مهندس الكترونيك است، پسر 14 ساله اش را سوار هواپيماي چهار 
سرنشين مدل 1949 خود كرد. آنها در راه رفتن به زمين تنيس بودند 
كه مقامات آنها را متوقف كردند. هنگامي كه هواپيما يك دور به دور 
خود چرخيد تا فرود بيايد، مردم كه تصور كرده بودند ممكن است 
ارتش  در  تر  پيش  كادرا  گرفتند.  تماس  پليس  با  كند،  سقوط  هواپيما 
كار مي كرده و 40 سال سابقه پرواز دارد. او پس از دستگيري گفت 
هرچند اين راه، راه آساني براي رسيدن بي دردسر و دور از ترافيك 

به مقصد است اما دفعه بعد تا مقصد رانندگي خواهد كرد.  
 

كتك كاري در بازي كريكت  
  

كردن  وارد  رغم  به  سيموند  اندرو  استراليايي،  كريكت  :بازيكن   AP
در  هند  با  بازي  طي  شد.  نخواهد  مجازات  تماشاگر  يك  به  ضربه 
بريزبين (كه به باخت استراليا نيز انجاميد)، مردي نيمه عريان از ميان 
تماشاگران به داخل زمين آمد و به سمت سيموند دويد. سيموند نيز 
با شانه ضربه يي به ديويد آگليو (تماشاگر مذكور) وارد كرد و پليس 

به سمت او كه نقش زمين شده بود رفت و وي را دستگير كرد. يكي 
از مقامات كريكت استراليا به روزنامه ها گفت؛ «عمل او دفاع از خود 
بوده  موازين  با  مطابق  و  درست  كامًال  ما  باور  به  و  شود  مي  تلقي 

است.» آگليو 26 ساله به جرم دخالت در بازي و ايجاد مزاحمت به 
پرداخت مبلغ 1500 دالر استراليا محكوم شد. رسانه هاي استراليايي 
مي  او  به  حمله  جرم  به  سيموند  آگليو،  شكايت  صورت  در  معتقدند 

تواند مورد مجازات قرار بگيرد.  

موز قرمز به بازار آمد  
پس  اين  از  ها  فروشگاه  سي؛  بي  بي   

عرضه  قرمز  رنگ  به  موزهايي 
ميوه  كه  موزها  اين  كرد.  خواهند 

در  اكوادور  و  كلمبيا  بومي 
آيند،  مي  شمار  به  امريكا  جنوب 

بين  مغزي  و  شيرين  عطري 
به  و  دارند  صورتي  و  سفيد 
به  نخست  بار  براي  زودي 
شد.  خواهند  صادر  انگلستان 

نمونه  هاي  فروش  و  آمارها  براساس 
زنجيره  هاي  سوپرماركت  مجموعه  در  كه  يي يي 

ر موريسون انجام گرفته، اين ميوه طرفداران بسياري  د
شد.  خواهد  آن  از  خوبي  استقبال  و  داشت  خواهد  انگلستان  بازار 
شود  مي  كشت  منطقه  هاي  تپه  از  خاصي  ناحيه  در  محصول  اين 
صادر  جنوبي  امريكاي  از  خارج  به  اين  از  پيش  آنها  محصوالت  كه 
شده بود. رشد اين محصول بيش از موزهاي زرد معمولي طول مي 
كشد. ميوه دادن اين موزها ده ماه طول مي كشد و ميوه ها نيز پس 
فروشگاه  مجموعه  فروش  مدير  فوربس  آنتوني  رسند.  مي  ماه  از 6 
هاي موريسون گفت؛ «ما مايليم انواع ميوه هاي تازه و متنوع را به 
خريداران مان عرضه كنيم، اين ميوه نيز به نظر مي رسد پرطرفدار 
موز  انواع  گسترده  بازار  جايگزين  است  بعيد  هرچند  است.  جذاب  و 
زرد شود، قطعًا جا افتادن بو و طعم متفاوت اين ميوه مستلزم صرف 
فروشگاه  تنها  يي  زنجيره  فروشگاه  اين  بود.»  خواهد  كوتاه  زماني 

عرضه كننده اين ميوه در تمام انگلستان است.  

مرد  بخش  نجات  دندان   

نابينا را شفا داد  
 

:AP يك مرد ايرلندي كه دو سال پيش در يك انفجار بينايي اش را از 
دست داده بود، با كمك دندان پسرش موفق شد دوباره ببيند. باب مك 
نيكول 57 ساله در حادثه يي كه به انفجار يك مخزن پر از آلومينيوم 
مذاب انجاميد چشم هايش را از دست داد. پزشكان در ايرلند اعالم 
كردند كار ديگري از دست شان برنمي آيد و مك نيكول تصميم گرفت 
براي آزمودن يك روش درماني تازه كه گفته مي شد نتيجه معجزه 
آسايي دارد به بيمارستان چشم ساسكس در برايتون انگلستان برود. 
اين عمل جراحي «اوستئو- اودنتو - كراتوپراس تيس» نام داشت كه 
دكتر كريستوفر لي در اين بيمارستان آن را انجام مي داد و پيشينه آن 
به دهه شصت ايتاليا بازمي گشت. در اين شيوه يك قرنيه مصنوعي 
ايجاد مي شود و دندان بيمار مسوول حمل و تامين استخوان هاي 
اطراف آن مي شود. در جراحي مك نيكول پسر 23 ساله او رابرت 
دندانش را با ريشه و همين طور بخشي از استخوان آرواره اش را 
آن 5  دوم  مرحله  و  ساعت  سنگين 10  عمل  اين  اول  مرحله  بخشيد. 
به  را  چشمانش  ديد  نيكول  مك  نهايت  در  و  انجاميد  طول  به  ساعت 
دست آورد. به رغم احتمال 45 درصد شكست، مك نيكول هم اكنون 

مي تواند تلويزيون تماشا كند يا به كارهاي روزمره اش برسد.  
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اول صبح، تا خواستم كركره ناخنك را باال بزنم، 
مثل هميشه زنگ تلفن به مغزم سوهان كشيد، از 
را  گوشي  نيست  كسي  صبح،  موقع  آن  كه  آنجا 
بردارد،  قلم را زمين گذاشته و گوشي را برداشتم. 
از  اثري  كه  خش داري  صداي  بفرماييد:  گفتم،  تا 
گفتم:  فالني؟  گفت:  نمي شد،  ديده  آن  در  خماري 
پشت  از  مقدمه  بدون  هستم.  خودم   بفرماييد، 
از  كوچكش  زبان  كه  طوري  كشيد،  فرياد  گوشي 
صدايش  موج  و  نوازش  را  گوشم  گوشي،  پشت 
مغزم را تكان داد،  از شدت صوت حواس پنج گانه 
كه  جمله اي  تنها  شد.  جا  جابه  كمي  شش گانه ام  يا 
آن  يك  بود!  مي كنم  عقدت  آمد:  آشنا  گوشم  به 
آن  نظير  كشورهايي  يا  درانگلستان  كردم  فكر 
به  هستم!  دارد  جريان  آن  در  ازدواج   ها  انواع  كه 
كه  حالي  در  و  دادم  قورت  را  دهانم  آب  زحمت 
صدايم مي لرزيد با لفظي برادرانه و مهربان گفتم: 
بود،  كرده  احساس  مرا  ترس  كه  طرف  جان؟! 
دفعه پيش گفت: نقدت مي كنم!  رساتر از  بلندتر و 
خيالم راحت شد و آهي از ته دل كشيدم. اما بعد 
دوباره  سبزه ام  نسبتًا  رنگ  ثانيه،  يك  درست  از 
به  كه  من  خدايا  گفتم  خودم  با  گراييد!  زردي  به 
احدالناسي بدهي ندارم! از آنجا كه اين اصطالح را 
شرخرها به زبان مي آورند، ترس من بيشتر شد. 
ما  تئاتر  و  سينما، تلويزيون  در  چون  خوشبختانه 
غير از الفاظ ركيك! اصطالحاتي مثل نقدت مي كنم، 
اين  اصطالحات  اقسام  و  انواع  و  مي كنم  پولت 
مي دهند، من  آموزش  شما  و  من  به  هم  را  چنيني 
درد  دستشان  شده ايم،  آشنا  الفاظ  اين  با  وشما 
قرباني  من  خود  ديدم،  كردم  فكر   كه  خوب  نكند! 
هستم. يعني از همه طلبكارم، ولي شرم حضور و 
يا ترس باعث مي شود، مثل شرخرها،  فرياد نكشم. 
بعد از كلي كلنجار با خود تازه فهميدم صاحب اين 
از  كند.  نقد  را  ناخنك  مي خواهد  دار،  خش  صداي 
گفت:  بفرماييد.  مي كنم،  گوش  گفتم:  گوشي  پشت 
برسم.  خدمت  حضوري  بايد  نمي شه،  جوري  اين 
فكر كردم كه حتمًا مي خواهد مثل معروف «سيلي 
نقد به از حلواي نسيه» را روي صورت من پياده 
كند! مي خواستم دست به سرش كنم، ولي صاحب 
صدا اصرار داشت تا سريعًا به دفتر روزنامه بيايد 

و مرا حضوراً نقد كند!
خروسخوان (10صبح)  ساعت  آن  در  كه  آنجا  از 
روزنامه  هيكل  درشت   و  پنجه  قوي  بچه هاي  از 
كسي در دفتر نبود، با وجود اصرارهاي تهديدآميز 
ساعت  اين  در  كه  خواستم  او  از  ملتمسانه  وي، 
انجام  غيرحضوري  دارد،  نقدي  اگر  نكند،  نقد  مرا 
دهد. طرف كه گويا ذوق هنري هم داشت، از لحن 
صداي من فهميد قافيه را باخته ام، براي همين به 
من ناخنك زن، رحم كرد و قرار شد هفته ديگر به 
داشته  را  نقد  آمادگي  من  تا  بيايد  روزنامه  دفتر 

باشم!
به همين دليل مي خواهم در شماره فردا، يك ناخنك 
براي  ايشان  تا  بزنم،  نقدنويسي  و  نقد  به  كوچك 

نقدكردن من، از آمادگي كافي برخوردار شود!

 مامور حفاظت از حشرات  
 

معلم  خانم  يك   AFP:  
كه  نازك  دل  امريكايي 
دوست  وجه  هيچ  به 
در  يي  حشره  هيچ  ندارد 
ببيند،  آسيب  كالسش 
به  را  آموز  دانش  يك 
عنوان ديده بان و محافظ 
حشرات منصوب كرده تا 

آنها را به خارج از كالس منتقل كند. او نام برنامه خود را «با حشرات 
مهربان باشيد» گذاشته و بابت اين برنامه از او تقديرهاي بسياري به 
عمل آمده زيرا مسووالن مدرسه و والدين و سازمان هاي حمايت از 
با  بايد  كه  آموزد  مي  كودكان  به  برنامه  اين  باورند  اين  بر  حيوانات 
حيوانات چگونه برخورد كنند. اين خانم معلم كه ملودي كنراد نام دارد، 
در اين مورد مي گويد؛ «من فكر مي كنم كودكان در جامعه با خشونت 
بسياري مواجه مي شوند، كالس جاي خوبي است تا آنها خالف فضاي 
خشن جامعه را تجربه كنند.» خانم كنراد مي گويد قصد ندارد يك انجمن 
حمايت از حشرات راه بيندازد، تنها قصد دارد به كودكان احترام و عشق 

به موجودات زنده را بياموزد.  
 

مسن ترين بوكسور حرفه يي ژاپن 
مادري 44 ساله است  

 
ساله   44 مادر  يك   AP:  
ترين  مسن  لقب  ژاپني، 
اين  يي  حرفه  بوكسور 
كرد.  خود  آن  از  را  كشور 
دو  كه  ايزاكي  كازومي 
دارد  ساله   14 و   21 دختر 
زودي  به  نيز  خودش  و 
شد  خواهد  سال   45 وارد 
سال2001  در  بار  نخستين 
به  و  كرد  آغاز  را  بوكس 
تازگي توانست در امتحانات 

تخصص اين رشته قبول شود. براساس قوانين رسمي ورزش بوكس 
در اين كشور، شركت كنندگان متقاضي دريافت مدرك بوكس حرفه يي 
بايد زير 32 سال داشته باشند اما ايزاكي به اين دليل كه پيش از اين 
توانسته بود در مسابقه يي داخلي برنده شود اجازه شركت در امتحانات 
را يافت. وي مي گويد؛ «من هميشه سعي كردم به سنم فكر نكنم، هرچند 
من مادر هستم اما براي بوكس حاضرم از بسياري چيزها بگذرم. من 
هميشه به فرزندانم گفته ام كه به رغم مشكالت هرگز نبايد از مقاومت 

دست بردارند.»  

نجات سگ پاراگاليدرسوار و صاحبش  
 

بود،  شده  پاراگاليدر  سوار  سگش  با  همراه  كه  استراليايي  يك   AFP:  
زمين  متري   330 ارتفاع  در  درخت  يك  از  شدن  آويزان  مدتي  از  پس 
به  نوار  يك  با  را  سگش  كه  حالي  در  ساله  هانسن 42  پل  يافت.  نجات 
سينه اش بسته بود با پاراگاليدرش پرواز كرد اما تعادلش را از دست 
داد و سقوط كرد. وي با SMS به دوستانش اطالع داد كه به درختي گير 
كرده است و آنها به پليس اطالع دادند. هلي كوپترهاي پليس پس از چند 
ساعت جست وجو او را البه الي شاخ و برگ درختي يافتند. ماموران 
پس از باالرفتن از درخت توانستند هانسن مبتال به سرطان را كه بدون 
داروهايش درد شديدي را تحمل مي كرد نجات بدهند. هانسن گفت كه 
كه  سگش  با  هميشه  او  اينكه  و  بوده  سگش  نجات  اش  اصلي  نگراني 
عاشق پرواز است، سوار پاراگاليدر مي شود. سگ اين مرد در فاصله 
كمي از او به شاخه يي گير كرده بود و طي اين عمليات دشوار نجات، 
نجات داده شد. آقاي هانسن گفت قصد دارد پاراگاليدرش را بفروشد و 

پول آن را به كاركنان داوطلب سرويس هاي اورژانس هديه كند.  

 اش هاي ميوه خوار دغدغه مردم استراليا  
 

 بي بي سي؛ نگهبانان پارك ملي استراليا قصد دارند با خفاش هاي ميوه 
خوار مبارزه كرده و آنها را از بين ببرند زيرا اين خفاش ها در حال نابود 
كردن درختان هستند. مقامات پارك گياهي رويال سيدني بيان داشتند 
كه بيش از 11 هزار خفاش ميوه خوار در اين پارك زندگي مي كنند. آنها 
در اين پارك ساحلي هم اكنون براي خود سلطنت بزرگي راه انداخته 
اند. شاخه هاي درختان به علت وزن زياد اين خفاش ها مي شكنند زيرا 
شب  در  آنها  هستند.  استراليا  هاي  خفاش  ترين  بزرگ  ها  خفاش  اين 
پرواز كرده و ميوه ها و گل هاي درختان را مي خورند. مسووالن پارك 
گياهي رويال سيدني قصد دارند هر طور كه شده جمعيت اين خفاش ها 
را كاهش دهند. يكي از راه هايي كه مسووالن باغ وحش براي فراري 
دادن خفاش ها از اين باغ دارند ايجاد صداهاي وحشتناك به كمك به هم 
اميدوارند  پارك  مسووالن  است.  آشغال  هاي  سطل  آهني  درهاي  زدن 
خفاش ها با شنيدن اين صداها دچار ترس شده و پارك را ترك كنند. 
آنها تخمين زده اند كه با استفاده از بلندگوهاي قوي و ايجاد صداهاي 
بلند در شب اين خفاش ها ظرف دو هفته پارك را تخليه خواهند كرد. 
البته در صورتي كه خفاش ها اين پارك را ترك كرده و به نقطه ديگري 
در شهر بروند عده ديگري دچار مشكل خواهند شد و اين باعث شده 

مردم در مورد اين مساله به دو دسته تقسيم شوند.  

يازده سرنشين در اتومبيلي چهارنفره  
  

:APدر حادثه يي در جاده نوبئوكا، يازده سرنشين جوان كه به طرزي 
زخمي  شدت  به  بودند  نشسته  چهارسرنشينه  اتومبيل  يك  در  عجيب 
خارج  خود  الين  از  جوانان  اين  اتومبيل  رانندگي  حادثه  اين  در  شدند. 
شد و با كاميوني كه از روبه رو مي آمد تصادف كرد. سه نفر از اين 
جوانان كه همه 18 سال داشتند به شدت آسيب ديده اند و حال 8 نفر از 
آنها بهتر است. راننده 39 ساله اتوبوس آسيبي نديد. اين جوانان با هم 

همكالسي بودند و قصد داشتند به تفريح بروند.  

الهه نپالي استعفا داد  
 

 :AP يك دختر نوجوان نپالي كه به عنوان «الهه » مورد پرستش بودايي 
ها و هندوهاي اين كشور بود، به تازگي از جايگاه مذهبي خود استعفا 
داده است. اين دختر يازده ساله كه ساجاني شاكيا نام دارد از 9 سالگي 
وقف معبدي در باكتاپور شد و براساس آيين هاي باستاني مردم منطقه 
عنوان «كوماري» را از آن خود كرد. براساس اعالن مقامات مذهبي اين 
دختر به درخواست خانواده اش از اين مسووليت استعفا داده است تا 
در مراسم عبادي خانوادگي بتواند به خانواده اش بپيوندد. كوماري ها 
به طور معمول پس از برگزيده شدن تا پيش از سن بلوغ به اين عنوان 
شود.  مي  آنها  جايگزين  جديد  كوماري  يك  آن  از  پس  و  هستند  ملقب 
سال گذشته ساجاني به اياالت متحده سفر كرد و در فيلمي با موضوع 
آيين باستاني نپال و رسوم آن ايفاي نقش كرد. وي در آن هنگام تيتر 
دختري  كوماري  آيين  براساس  داد.  اختصاص  خود  به  را  ها  روزنامه 
از يكي از خانواده هاي بودايي نيوار طي يك پروسه مذهبي لقب «الهه 
زنده» مي گيرد و به عنوان جلوه يي از خداوند «كالي» برگزيده مي شود. 
بعضي از مدافعان حقوق كودكان معتقدند اين پروسه انتخاب كودكان 

نادرست است زيرا آنها را از داشتن زندگي طبيعي محروم مي كند.  

خودزني براي مرخصي گرفتن 
 

AP :فكر مي كنيد براي فرار از كار آدم ممكن است دست به چه كارهايي 
بزند؟ هركس ممكن است پيشنهادي بدهد اما دانيل كوخ دوستش را وادار 
كرد به او شليك كند، آقاي كوخ پس از حادثه به پليس گفت وقتي قدم مي 
زده بر اثر شليك گلوله يي از يك اتومبيل در حال گذر زخمي شده، اما 
بعداً مشخص شد او دوستش را واداشته گلوله يي به شانه وي شليك 
كند تا او از رفتن به محل كارش براي مدتي معاف شود و از طرف ديگر 
مجبور نباشد در يك چكاپ اعتياد در محل كارش شركت كند، دوست 
اين آقا به دليل خطري كه براي جان وي ايجاد كرده است دستگير شد و 

كوخ نيز به دليل گزارش دروغ به پليس زنداني خواهد شد. 
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مبناى 
محاسبه 
نوروز

نوروز، نخستين روز فروردين ماه شمسى به حساب مى آيد. محاسبه 
سال شمسى تا پيش از پيدايش تاريخ جاللى در سال 467 يا 471 به اين 
ترتيب بود كه سال را به دوازده ماه سى روزه تقسيم مى كردند كه جمعا 
360روز مى شد. پنج روز باقى مانده را در پايان آبان ماه يا اسفندماه 
و  ساعت  پنج  حال  اين  با  مى شد.  كه جمعا 365روز  مى افزودند  آن  بر 

48دقيقه و 45/51 ثانيه باقى مى ماند.

نوروز، نخستين روز فروردين ماه شمسى به حساب مى آيد. محاسبه 
سال شمسى تا پيش از پيدايش تاريخ جاللى در سال 467 يا 471 به اين 
ترتيب بود كه سال را به دوازده ماه سى روزه تقسيم مى كردند كه جمعا 
360روز مى شد. پنج روز باقى مانده را در پايان آبان ماه يا اسفندماه 
و  ساعت  پنج  حال  اين  با  مى شد.  كه جمعا 365روز  مى افزودند  آن  بر 
48دقيقه و 45/51 ثانيه باقى مى ماند. اين زمان در هر چهار سال، يك 
در  فروردين  اول  روز  نمى آمد،  محاسبه  در  كه  آنجا  از  و  مى شد  روز 

فصول سال تغيير مى كرد. 

اين ماه هاى شمسى نيز در آن زمان، مانند ماه هاى قمرى در فصول 
سال متغير بود. معناى اين سخن، آن است كه نوروز در آغاز فروردين 

واقعى، يعنى نقطه آغاز اعتدال ربيعى قرار نداشت.
ميالدى   632 سال  در  ساسانى  شاه  آخرين  سوم،  يزدگرد  كه  زمانى 
تاريخ،  آن  در  فروردين  اول  يعنى  سال،  نخست  روز  نشست،  تخت  به 
مطابق بود با شانزدهم حزيران (ژوئن)؛ مطابق با 27 خرداد. پس از آن 
با محاسبه باال، روز نوروز يا اول فروردين، هر چهار سال، يك روز 

به عقب مى آمد. 

در سال467 .ق، روز نوروز مطابق دوازدهم حوت يا اسفند بود. 
در اين سال، ملكشاه سلجوقى، دستور داد تا منجمان، محاسبه 
دقيقى از سال شمسى انجام دهند و روز اول فروردين را معين 
كنند. بر اساس محاسبه خواجه عبدالرحمان خازنى، منجم مرو، 
دوازدهم  واقعى  روز  قبلى،  محاسبه  اساس  بر  كه  آن  عوض 
اسفند اول فروردين دانسته شود، اول فروردين را هيجده روز 

جلوتر برده و در ابتداى اعتدال ربيعى، يعنى فروردين واقعى 
قرار گرفت. در محاسبه جديد، هر سال را در چهار نوبت، 365 
روز محاسبه كرده (دوازده سى روز به ضميمه پنج روز كه 
در آخر ماه آبان يا اسفند افزوده مى شد) و سال پنجم را 366 
چهارساله،  دوره  هشت  هر  از  پس  البته  كردند.  محاسبه  روز 
سال پنجم را 366 قرار مى دادند. در اين محاسبه آن پنج ساعت 
به  نوروز  روز  ترتيب،  بدين  مى آمد.  محاسبه  در  نيز  اندى  و 

عنوان نخستين روز فروردين ماه، از آن سال ثابت ماند. 

آغاز  مطابق  دقيقا  آن  فروردين  اول  روز  كه  سالى  نخستين  اين،  بنابر 
آنچه  (مجموع  است.  بوده  يا 471  سال 467  بود،  ربيعى  اعتدال  زمان 
گذشت، از مقاالت تقى زاده: گاه شمارى در ايران، ج 10، صص -6 3، 
به كوشش ايرج افشار، تهران، 1357، مقاله هم و تحت عنوان نوروز در 
مجله يادگار سال چهارم، ش 7 و مدخل نوروز در لغتنامه دهخدا گرفته 
شده است). در باره اختالف در اينكه نوروز سلطانى در سال 467 بوده 
است يا 471، بنگريد: مقاالت، ج 10، ص 168 پاورقى. توضيحات محيط 
طباطبائى در باره سير تقويم در ايران نيز قابل توجه است. وى مشكل 
و  آبان  آخر  به  اضافى  روزه  پنج  افزودن  مسأله  و  يا 471  سال 467 
اسفند را نيز حل كرده است. بنگريد : تاريخ تحوالت تقويمى در ايران از 

نظر نجومى، ميراث جاويدان، شماره _15 – 14، صص 108 – 101). 
دانسته است كه سال قمرى، به عنوان سالشمار پذيرفته شده در آيين 
اسالم  مبين  دين  در  دينى  هاى 
پذيرفته شده و در ميان مردم و 
كتاب هاى تاريخى مرسوم بوده 
شمسى  سال  آن،  كنار  در  است. 
تعيين  در  آن  ثبات  دليل  به 
سال  عنوان  به  هميشه  فصول، 
مورد استفاده در امر كشاورزى 
و خراج و جز آن، اهميت خود را 
حفظ كرده و در تقاويم محاسبه 
و ياد مى شده است. تطبيق اين دو 
فرهنگ  در  يكديگر  با  شمار  روز 
بحث  مورد  هميشه  مختلف  هاى 
مختلفى  حلهاى  راه  و  شده  واقع 
است.  شده  عرضه  آن  براى 
در  ها  تطبيق  اين  از  سيرى 
را  شمسى  و  قمرى  تاريخ  ميان 
گرفته  قرار  بحث  مورد  تقى زاده 
 ،10 ج  زاده،  تقى  (مقاالت  است. 
گاه شمارى در ايران قديم، فصل 

پنجم، ص 153به بعد). 
 1343) شمسى   1304 سال  در 
ميالدى)   1925 مطابق  قمرى، 
به  شمسى  تقويم  ايران،  در 
عنوان تقويم رسمى پذيرفته شد. 
بود،  دقيق  كه  پيشين  محاسبه 
مراعات شد و تنها عوض افزودن پنج روز به سال، شش ماه نخست 
سال را سى و يك روز، و پنج ماه دوم را سى روز و اسفند را بيست و 
نه روز قرار دادند كه هر چهار سال، سى روز محاسبه مى شود. سالى 
كه اسفند آن سى روز بود، آن را سال كبيسه ناميدند. (متن تصويبنامه 
مجلس شوراى ملى را كه در شب 11 فروردين ماه 1304 شمسى انجام 
شده و اسناد ديگر در اين باره را ببينيد در: پيدايش و سير تحول تقويم 
ش -15 14  جاويدان،  ميراث  مجله  صياد،  محمدرضا  شمسى،  هجرى 

صص 118 – 19). 

در قانون اساسى يران نيز مبناى محاسبه سال، شمسى بوده و سال 
قمرى نيز در كنار آن به عنوان تقويم دينى مورد تأكيد قرار گرفت. 

اين بود اجمالى از نوروز در تقويم شمسى. مهم ترين نكته آن، اين است 
كه نوروز تا سال 467 در سال متغير بوده و پس از آن در آغاز اعتدال 

ربيعى، قرار گرفته و از آن پس تغييرى نيافته است 

هفت سين را 
فراموش نكنيم

اسـپــانـيــا  در  پيش  سال  دو  نوروز  دارم  خاطر  به 

تـعـمـيــرات  مـشـغـول  بـودم.  دوسـتـى  مـهـمــان 
وسط  ميخواستيم  نـوروز  شـب  بـود.  اش  خــانــه 
از  يكى   ! بچينيم  سين  هفت  سيمان،  و  آجر  و  خاك 
دوستان او كه از نويسندگان خوب اسپانياست، ما را 
او  مهمان   ، ايرانى  نوى  سال  شب  در  تا  كرد  دعوت 
باشيم . با هفت سين خود به خانه آن دوست نويسنده 
اسپانيايى رفتيم و براى او و ديگر مهمانانش، درباره 
اطالعات  شب  همان  داديم.  توضيح  سين  هفت  اجزاى 
و جنبه هاى فرهنگى و سنتى بسيارى ميان ما رد و 
غرب  در  اسپانيايى  نويسنده  اين  خانه  در  شد.  بدل 
آويزان  ديوارها  به  هم  هندى  نقاشيهاى  بارسلون، 
بود. ناخواسته به اين فكر فرو رفتم كه انسان امروز 

”هويت چهل تكه ” دارد.
 پارهاى از تن من، شيفته موسيقى باخ است و پاره اى 
ديگر مجذوب اشعار حافظ. به قول داريوش شايگان، 
موسيقى  ميخورد،  چينى  غذاى  انگليسى  يك  امروز 
شعر  و  ميپوشد  اروپايى  لباس  ميكند،  گوش  هندى 
خيام ميخواند. اين خاطره نوروزى را از آن رو بازگو 
بايد  بودن  جهانى  رغم  به  ايرانيها  ما  بگويم  كه  كردم 
االن  نكنيم.  فراموش  را  نوروزمان  و  هفتسين  سفره 
مهمترين مساله بشر امروز، جهانى شدن است. جهانى 
نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  است.  تقدير  يك  شدن 

جهانى ميشويم.

خودمان  بار  كوله  با  كه  داريم  حق  حال  عين  در  اما 
به  شدن  جهانى  اتفاق  اين  بشويم.  ميدان  اين  وارد 
به  غافلگيركننده  كه  است  انجام  حال  در  سريع  قدرى 
نظر ميرسد. اين تقدير تاريخى ماست و از آن گريزى 
نداريم. جهانى شدن فراتر از خوب و بد بودن مساله 
ميشود  كوچكتر  و  كوچكتر  هرلحظه،  ما  جهان  است. 
بچشند  را  ديگر  فرهنگهاى  كه  هستند  مشتاق  همه  و 
و تجربه كنند. اين خيلى خوب است، ولى خودمان را 
از ياد نبريم! در آستانه سال جديد به اتكاى حرفه و 
هنرم كه نقاشى است سخنى هم با مسئوالن فرهنگى 
و هنرى دارم. من خطرى را حس ميكنم كه بى پرده 
آن را بر زبان ميآورم. بزرگترين آفت هنر به نظر من 
سياستزدگى است. من نه پيوستگى و عالقه خاصى به 

اين جناح دارم و نه آن ديگرى. 

و  گروه  هر  كاش  اى  نميپسندم.  را  زدگى  سياست 
جناحى كه به قدرت ميرسد برخوردش با مقوله هنر، 
حرفهاى باشد. وقتى تيم جديدى سر كار مى آيند، با 
هنر و هنرمندان برخورد حرفه اى داشته باشند. البته 
هنرمند ميتواند از يك پايگاه سياسى خاص برخوردار 
او  كار  آيا  و  كند  مى  چه  ميگويد،  چه  اينكه  اما  باشد، 
ديگرى  مساله   ، نه  يا  هست  هنرى  هاى  ارزش  واجد 
است. سياست زدگى مصيبت بزرگى است و اميدوارم 

كه نقاشان وبيينال هاى ما سياست زده نشوند. 

فرهنگ

آموزش و تعمير كامپيوتر 
در محل

07828880904 
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ركورد تازه براي 
سبد نفتي ا وپك  

پس از ثبت ركوردهاي جديد براي نفت در بازارهاي جهاني، 
ديروز نوبت نفت اوپك شد تا يك بار ديگر ركورد جديدي را 
ثبت كند و فاصله خود را با نفت 100 دالري تنها به يك قدمي 
برساند. دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) 
در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك- متشكل 
از 12 نوع نفت خام- در آخرين روز مورد بررسي به سطح 
بي سابقه 99 دالر و 16 سنت رسيده كه افزايشي معادل 70 
سنت را تجربه كرده است. اين در حالي است كه به گفته يكي 
تواند  مي  قيمت  افزايش  اين  دليل  اوپك،  امور  كارشناسان  از 
بيشتر شدن حجم نفت سبك در سبد نفتي اوپك باشد. ديروز 
پشت  را  آرامي  روز  جهاني  بازارهاي  در  نفت  قيمت  همچنين 
سر نگذاشت. كاهش دماي هوا در امريكا و كاهش ارزش دالر 
داشت.  نگه  بشكه  هر  در  دالر   105 باالي  را  خام  نفت  قيمت 
به گزارش رويترز با گشايش بازار جهاني نفت خام در روز 
تگزاس  وست  امريكا-  شيرين  سبك  خام  نفت  قيمت  دوشنبه 
اينترمديت- براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادالت نفتي 
نيويورك (نايمكس) با 11 سنت افزايش قيمت در هر بشكه به 

105 دالر و 26 سنت رسيده است. 

درياي  برنت  خام  نفت  بشكه  هر  نيز  لندن  در  حال  همين  در 
شمال براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادالت نفتي اين 
شهر با 10 سنت افزايش قيمت، معادل 102 دالر و 48 سنت 
كه  دالر  ارزش  كاهش  معتقدند  كارشناسان  شد.  ستد  و  داد 
اخير  سال  چند  در  خود  شرايط  ترين  بد  در  حاضر  حال  در 
هاي  قيمت  سابقه  بي  افزايش  داليل  ترين  مهم  از  دارد  قرار 
نفت است. اما با افزايش قيمت نفت يك موسسه مطالعاتي با 
انجام تحقيقي در مورد اعضاي اوپك به اين نتيجه رسيد كه 
اين كشورها براي حفظ تراز تجاري خود و جلوگيري از بروز 
بي ثباتي اقتصادي بايد از كاهش فاحش قيمت نفت جلوگيري 
اگرچه  تايمز،  فايننشال  از  نقل  به  فارس  گزارش  به  كنند. 
زيادي  فشارهاي  اخير  هاي  سال  طي  نفت  كنندگان  مصرف 

را بر متحدان خود در اوپك وارد آورده اند تا بر ميزان توليد 
خود بيفزايند، كارشناسان معتقدند باال ماندن قيمت نفت براي 
حفظ ثبات اقتصادي در بسياري از كشورهاي نفتي ضروري 
است. موسسه پي اف سي با انجام تحقيقي در مورد اعضاي 
حفظ  براي  كشورها  اين  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  اوپك 
تراز تجاري خود و جلوگيري از بروز بي ثباتي اقتصادي در 
خود بايد از كاهش فاحش قيمت نفت جلوگيري كنند. افزايش 
و  تورم  كنار  در  داخلي  مصرف  افزايش  و  دولت  هاي  هزينه 
كاهش ارزش دالر، سه برابر شدن قيمت نفت از سال 2000 
را براي كشورهاي عضو اوپك بي اثر كرده است. بدين ترتيب 
اعضاي اوپك به غير از قطر شديداً در برابر افت شديد قيمت 
نفت آسيب پذير هستند. بر اساس اين گزارش در ميان اعضاي 
اوپك ونزوئال بيش از سايرين به باال ماندن قيمت نفت نيازمند 
كشور  اين  خارجي  هاي  حساب  در  تعادل  حفظ  براي  است. 
دالر   94 از  كمتر  به  جاري  سال  در  نفت  جهاني  قيمت  نبايد 
در هر بشكه برسد. نيجريه از اين نظر دوم است و ايران در 

جايگاه سوم قرار دارد.  

درآمد نفتي امسال، 
75 ميليارد دالر  

 
 

بانك مركزي  ايران با انتشار نشريه نماگرهاي اقتصادي، 
ماهه  شش  در  كشور  دالري  ميليارد  نفتي 4/36  درآمد  از 
افزايش  با  اساس  اين  بر  كه  داد  خبر  جاري  سال  نخست 
 75 مرز  از   1386 سال  در  ايران  نفتي  درآمد  نفت،  قيمت 
ميليارد دالر خواهد گذشت.به گزارش «تابناك» با توجه به 
ثابت بودن ميزان فروش نفت ايران و روند صعودي قيمت 
نفت در جهان، قطعًا درآمد نفتي كشور در شش ماهه دوم، 
اطالعات  بود.بنابر  خواهد  اول  ماهه  شش  درآمد  از  بيش 
آخرين شماره نشريه «نماگرهاي اقتصادي» كه به تازگي 
توسط بانك مركزي منتشر شده، واردات كشور در شش 
ماهه نخست سال جاري به رقم 6/25 ميليارد دالر رسيده 
عبور  با  سال 1386  در  كشور  واردات  اساس،  اين  بر  كه 
از مرز 51 ميليارد دالر، به ركورد بي سابقه يي مي رسد. 
مقايسه نماگرهاي سال هاي گذشته نشان مي دهد، ميزان 

واردات در شش ماهه اول و دوم، تقريبًا برابر است.  

قيمت نفت به مرز 109 دالر رسيد 
 

قيمت نفت باز هم روز گذشته افزايش يافت و فاصله خود را تا 110 دالر به 
حداقل رساند. بلومبرگ گزارش داد، به دنبال ادامه بحران در بازارهاي مالي 
بين المللي و گسترش سفته بازي قيمت نفت در بازارهاي جهاني از 108 دالر 
خام  نفت  قيمت  شود.  مي  محسوب  نفت  براي  جديدي  ركورد  كه  رفت  فراتر 
سبك شيرين امريكا- وست تگزاس اينترمدييت- براي تحويل در ماه آوريل در 
بازار مبادالت نفتي نيويورك (نايمكس) به ركورد 108 دالر و 96 سنت رسيد و 
افزايش يك دالر و 6 سنتي را تجربه كرد كه باالترين قيمت ثبت شده در تاريخ 
نفت محسوب مي شود. در همين حال در لندن نيز هر بشكه نفت خام برنت 
درياي شمال براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادالت لندن با يك دالر و 
85 سنت افزايش قيمت، معادل 104 دالر و 26 سنت معامله شد. براساس گفته 
كارشناسان، ركوردهاي ثبت شده اخير براي قيمت هر بشكه، حتي با احتساب 
نرخ تورم هم از ركوردهاي ثبت شده در اوايل دهه 1980 باالتر رفت.همچنين 
قيمت سبد نفت خام اوپك روز دوشنبه با 48 سنت افزايش نسبت به روز قبل 
از آن به هر بشكه 99 دالر و 48 سنت رسيد. به گزارش دبيرخانه اوپك، قيمت 
در  دالر  به 99  اسفندماه)  گذشته (17  جمعه  روز  سازمان  اين  خام  نفت  سبد 
هر بشكه رسيده بود. البته سايت اوپك روز گذشته قيمت نفت خود را در روز 
جمعه 99 دالر و 16 سنت اعالم كرده بود كه ديروز به رقم 99 دالر، تصحيح 
كرد. همچنين ميانگين هفتگي سبد نفتي اوپك براي هفته گذشته كه روز دوشنبه 
ركورد باالي 97 دالر و 42 سنت اعالم شده بود به رقم 97 دالر و 29 سنت 

تصحيح شد. 

در حالى كه ركود اقتصادى اياالت متحده را تهديد مى كند و كسادى 
جهان  اقتصادى  رشد  موتور  به  آن  از  كه  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين 
خصوص  به  كشورها  ديگر  به  سرايت  حال  در  مى شود،  تعبير 
اياالت متحده  اصلى  اقتصادى  شركاى  و  توسعه يافته  كشورهاى 

بزرگ  اقتصادهاى  اكنون  است، 
روبه رو  نيز  ديگرى  چالش  با  جهان 
شده اند و آن افزايش بى سابقه سطح 
تورم  است.افزايش  قيمت ها  عمومى 
در گوشه و كنار جهان در حالى رخ 
از  و  اروپا  تا  چين  از  كه  است  داده 
آمريكا تا ژاپن، تمامى اين كشورهاى 
به  مشكلى  با  نيمه صنعتى  و  صنعتى 
رشداقتصادى  سرعت  كاهش  نام 
تقاضاى  كاهش  شده اند.  روبه رو 
ميزان  تا  است  شده  موجب  خارجى 
كشورها  از  بسيارى  در  صادرات 
خود  سهم  به  كه  كند  پيدا  كاهش 
همراه  به  را  رشداقتصادى  كاهش 
اين  كنار  در  تورم  افزايش  دارد. 
كسادى دست بانك هاى مركزى را به 
نوعى بسته است و آنها نمى توانند به 
به  و  اقتصادى  تحرك  ايجاد  منظور 

فعاليت واداشتن بازارها نرخ بهره را با 
اطمينان خاطر كاهش دهند. چه آنكه اين كار مى تواند موجب افزايش 
بيش از پيش تورم شود.در اياالت متحده به عنوان اقتصادى كه اكنون 
يكى از تورمى ترين اقتصادهاى سال هاى اخير خود را تجربه مى كند، 
گزارش هاى منتشر شده از سوى وزارت بازرگانى اين كشور نشان 
اين  است.  رسيده  به 1/4درصد  كشور  اين  در  تورم  نرخ  كه  مى دهد 
تورم در 17 سال گذشته در آمريكا بى سابقه بوده است. اين در حالى 
است كه شاخص اطمينان مصرف كنندگان نيز در حال كاهش يافتن 
شده  اياالت متحده  مردم  شدن  بدهكارتر  موجب  تورم  افزايش  است. 
است و موسسات ارائه دهنده خدمات كارت هاى اعتبارى را در خطر 
گزارش  جديدترين  در  بريتانيا  مركزى  است.بانك  داده  قرار  بحران 
خود كه ديروز از سوى بى بى سى منتشر شد اعالم كرد كه نرخ تورم 
بريتانيا به 7/5درصد رسيده است. اين تورم كه در پايان ماه  فوريه 
محاسبه شده است، در 16 سال اخير بى سابقه بوده است. همچنين 
تورم توليدكنندگان نيز در اين كشور به 3/19درصد رسيده است كه 
يافته  افزايش  حالى  در  تورم  است.  بى سابقه  تاكنون   1986 سال  از 
در  اقتصادى  تحرك  ايجاد  منظور  به  بريتانيا  مركزى  بانك  كه  است 
25/5درصد  به  5/5درصد  از  فوريه  ماه  در  را  بهره  نرخ  منطقه  اين 
كاهش داد. اعالم نرخ تورم جديد موجب نگرانى فعاالن اقتصادى و 
جريان  مانع  مى تواند  تورم  افزايش  كه  چرا  است،  شده  سهام  بازار 

كاهش نرخ بهره كه مطلوب بازارها است شود. بريتانيا به دليل روابط 
سرعت  به  اياالت متحده  با  بازرگانى  و  اقتصادى  تنگاتنگ  و  نزديك 
از تحوالت اين منطقه متاثر مى شود. به همين دليل اكنون نشانه هاى 
كسادى اقتصادى در بريتانيا ديده مى شود. در جريان بحران وام هاى 
اعتبارى كه به زيان سنگين چند بانك 
بزرگ آمريكايى منجر شد. بريتانيا نيز 
به سرعت اين بحران را احساس كرد و 
دو بانك بزرگ اين كشور اعالم كردند 
نيستند.  وام  پرداخت  به  قادر  ديگر  كه 
اين  تحت تاثير  راك  نوردرن  بانك 
زيرمجموعه  و  شده  ملى  ورشكستگى 
اروپا  اتحاديه  سطح  در  درآمد  دولت 
است.  افزايش  حال  در  تورم  نيز 
موسسه آمار اروپا به نام يورو استات 
كرده  اعالم  خود  جديد  گزارش  در 
است كه نرخ تورم حوزه يورو در ماه 
ژانويه به 4/3 درصد رسيده است كه 
اين تورم از آغاز به جريان افتادن پول 
تاكنون   1999 سال  در  اروپايى  واحد 
بى سابقه بوده است. براساس گزارش 
يورو  حوزه  تورم  نرخ  استات  يورو 
 8/1 تنها  قبل  سال  مشابه  مدت  در 
درصد بود. ژان كلود تريشه رييس بانك 
مركزى اتحاديه اروپا به ابزار نگرانى از افزايش تورم در اين منطقه 
كاهش نرخ بهره به منظور تحرك اقتصادى را منتفى دانست. همچنين 
يورو استات اعالم كرد در بين 27 كشور عضو اتحاديه اروپا هلند با 
8/1درصد كمترين نرخ تورم و التويا با 6/15درصد بيشترين تورم 
دولت  است.  يافتن  افزايش  حال  در  تورم  نرخ  نيز  ژاپن  در  دارند.  را 
8/0درصد  با  كشور  اين  تورم  نرخ  كه  كرد  اعالم  پيش  چندى  ژاپن 
سال  در  ژاپن  در  تورم  نرخ  اين  است.  رسيده  به 8/1درصد  افزايش 
1998 تاكنون بى سابقه بوده است. هيروكو اوتا وزير اقتصاد ژاپن با 
تاييد اين نرخ تورم به خبرگزارى رويتر گفت: باتوجه به عدم افزايش 
اقتصاد  در  مصرفى  هزينه  هاى  بر  منفى  آثار  تورم  رشد  دستمزدها 
ژاپن خواهد داشت و اين در حالى است كه بحران اقتصادى آمريكا و 
كسادى آن اثر منفى فراوانى بر اقتصاد در ژاپن داشته است.در همين 
حال اداره آمار ملى خلق چين نيز در جديدترين گزارش خود از نرخ 
تورم اين كشور اعالم كرد كه تورم ساالنه چين در پايان ماه فوريه 
به 7/8درصد رسيده است كه باالترين ميزان در 11سال اخير است. 
نرخ تورم چين در حالى پيوسته افزايش پيدا مى كند كه ون جيابائو 
نخست وزير اين كشور هفته گذشته اولويت نخست چين را مهار تورم 
ذكر كرد.گزارش هاى مختلف در جهان نشان مى دهند كه افزايش بهاى 

انرژى و غذا مهم ترين داليل افزايش تورم در جهان هستند.

تورم جهان را تهديد مى كند
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*فرامرز فرازمند 

هر روز شاهد دستگيري و جلب عده يي فروشنده و تكثيركننده فيلم هاي سينمايي ايراني هستيم 
كه زحمت آن را پليس امنيت كشور و اتحاديه تهيه كنندگان و مسووالن سينمايي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي مي كشند. متاسفانه هيچ وقت نخواستيم دنبال منشاء اصلي سيستم قاچاق سي 

هاي  سايت  به  اگر  ببريم.  بين  از  را  آن  و  برويم  دي 
اضافه  تعدادشان  بر  روز  هر  گونه  قارچ  كه  فراواني 
هاي  فيلم  كه  شويم  مي  متوجه  بيفكنيم  نظر  شود  مي 
و  شود  مي  داده  نشان  ها  سايت  اين  در  همگي  ايراني 
كرد.  ضبط  را  آنها  شود  مي  يعني  شود  مي  هم  دانلود 
اين سايت ها در جمهوري اسالمي مسدود است منتها 
تكثيركنندگان و استفاده كنندگان آنها با روش هاي خود 
آنها را باز كرده و فيلم ها را كپي مي كنند. براي مثال 
به  نيست  معلوم  كه   IRANPROUD سايت  در  شما 
كجا وابسته است و مركزش در كجاست بيش از 500 
فيلم و سريال ايراني مي بينيد كه دسترسي به آن در 
تمام جهان با كيفيت عالي آسان است. صاحبان فيلم ها 
امثال من فيلم هايشان به تاراج رفته و به طور مجاني 
در اختيار همگان قرار گرفته. بايد فكري به حال از بين 
فرهنگي  هاي  سرمايه  كه  كرد  سرطاني  غدد  اين  بردن 
با  هم  بايد  كند.  مي  خارج  دستمان  از  را  ما  هنري  و 

جلوگيري از فروش سي دي قاچاق اين منابع اصلي را به نحوي از بين ببريم. دوم اينكه مبارزه 
با قاچاق فيلم در تهران به صورت جدي دنبال مي شود. اما در شهرستان ها هنوز نتوانسته اند 
فيلم  كه  رسد  مي  خبر  مرتب  مشهد  و  اهواز  رشت،  شيراز،  اصفهان،  از  كنند.  آغاز  را  يي  مبارزه 
سنتوري به وفور در دسترس همگان است. در اصفهان مغازه يي پوستر بزرگ سنتوري را نصب 
كرده و به فروش آن مي پردازد. در اهواز ويدئوكلوپ ها فراوان سنتوري را مي فروشند و در 
هتلي در اهواز از طريق تلويزيون هاي داخلي براي مسافران نمايش داده شده و در اتوبوس هاي 
بين شهري نيز فيلم سنتوري اكران مي شود. بيچاره تهيه كننده و سرمايه گذاران آن كه نمي دانند 

از كجا بايد جلوي غارت سرمايه شان را بگيرند و بايد فكري براي اين سرقت ملي كرد.

* تهيه كننده فيلم سنتوري  

تغيير نام «تلخ و شيرين»  
  

نام پروژه جديد مسعود اطيابي تغيير كرد. در حالي كه اين فيلم 
با عنوان «تلخ و شيرين» پروانه ساخت گرفته و كليد خورده بود، 
دست اندركاران آن تصميم گرفتند نام فيلم اطيابي را به «خروس 
جنگي» تغيير دهند. فيلمبرداري پروژه سينمايي خروس جنگي به 
كارگرداني مسعود اطيابي كه از روز چهارشنبه هشتم اسفندماه 
در تهران آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. با پايان فيلمبرداري 
سكانس هاي مربوط به باغي واقع در اطراف دهكده المپيك گروه 
از فردا در يك بانك و لوكيشن بازسازي شده كالنتري، سيرك و 
شهربازي كارشان را ادامه خواهند داد و از چند روز ديگر وارد 
اين  در  روز   10 مدت  به  تا  شوند  مي  غرب  شهرك  در  يي  خانه 
لوكيشن كه خانه شخصيت هاي اصلي فيلم است براي ادامه كار 
حضور داشته باشند. تهيه كنندگي اين فيلم را محمدرضا مفيدي 
و مسعود اطيابي برعهده دارند. قصه فيلم درباره زن و شوهري 
است كه يك روز جايشان با يكديگر عوض مي شود. مريال زارعي 

و رضا عطاران بازيگران اين فيلم هستند.  

 تدوين «صداها»  
 

 مصطفي خرقه پوش مشغول تدوين فيلم سينمايي «صداها» به كارگرداني فرزاد موتمن است. «صداها» 
پگاه  احمدي،  مهدي  نونهالي،  رويا  پسياني،  آتيال  و  است  جنايي  ژانر  در  فيلم  پرشين  شركت  توليدات  از 
آهنگراني، نازنين فراهاني، شهين نجف زاده، طناز طباطبايي و ميكاييل شهرستاني در آن به ايفاي نقش 
پرداختند. اين فيلم بر مبناي فيلمنامه سعيد عقيقي درباره قتلي در يك مجتمع مسكوني است كه همسايه 

«صداها»  عوامل  ديگر  كند.  مي  درگير  نحوي  به  را  ها 
مدير  عياري،  داريوش  فيلمبرداري  مدير  از  عبارتند 
آتوسا  لباس  و  صحنه  طراح  واجدسميعي،  علي  توليد 
قلم فرسايي، صداگذار پرويز آبنار، طراح چهره پردازي 
امير  عكاس  و  حقيقي  ابراهيم  تيتراژ  شيرازي،  مهري 
كه  است  موتمن  فيلم  ديگر  موسيقي»  «جعبه  عابدي. 
اين  درآمد.  نمايش  به  امسال  فجر  فيلم  جشنواره  در 
درباره  آن  داستان  و  شده  توليد  معناگرا  ژانر  در  فيلم 
آشنايي پسربچه يي با يك فرشته است كه اين آشنايي 
جوان،  رامبد  كريمي،  نيكي  دارد.  دنبال  به  ماجراهايي 
احمدي،  مرتضي  فروتنيان،  شاهرخ  جواهريان،  نگار 
جمشيد گرگين، داريوش اسدزاده و حسن پورشيرازي 

بازيگران اين فيلم هستند.  

فيلمبرداري «سوپراستار» تا نيمه فروردين  
 

 در حالي كه فيلمبرداري فيلم سينمايي «سوپراستار» به كارگرداني «تهمينه ميالني» به نيمه رسيده، تدوين 
اوليه فيلم نيز شروع شده است. «محمد نيك بين» تهيه كننده و طراح صحنه اين فيلم به فارس گفت؛ پنجاه 
درصد فيلمبرداري كار انجام شده و طبق برنامه ريزي تا پس از نوروز ادامه خواهد داشت. تدوين اوليه فيلم 

توسط مستانه مهاجر شروع شده و راش ها وارد كامپيوتر 
شده و سينك كردن آنها در حال انجام است. نيك بين گفت؛ 
بازيگر جديدي جلوي دوربين نرفته است، اما به زودي بازي 
فيلم  بازيگران  جمع  از  شود.  مي  آغاز  فيلم  بازيگران  ديگر 
تاكنون شهاب حسيني، ليال زارع، فريبا كوثري، سارا زماني 
رفته  دوربين  جلوي  محمدي  ملك  فتانه  نوجوان  بازيگر  و 
اند. در فيلم سينمايي «سوپراستار»، نسرين مقانلو، افسانه 
بايگان و رضا رشيد پور هم ايفاي نقش مي كنند. اين فيلم كه 
اقتباسي از داستان «آگوستوس» نوشته هرمان هسه است، 
درباره زندگي بازيگر مشهوري است كه دچار غرور شده 

اما ورود دختري نوجوان به زندگي اش او را متحول مي كند.  

«هفت دقيقه به پاييز»  
  

حضور نيما شاهرخ شاهي در فيلم سينمايي «هفت دقيقه به پاييز» به كارگرداني عليرضا اميني قطعي شد. 
«هفت دقيقه به پاييز» هفتمين فيلم بلند سينمايي اميني است كه توليد آن از اواسط فروردين 87 آغاز مي 
شود و برخالف فيلم قبلي او «استشهادي براي خدا» فضايي شهري دارد. فيلم داستان زندگي زوجي است 
كه درصدد ترميم روابط زوجي ديگر برمي آيند و در اين ميان اتفاقاتي ناخواسته زندگي آنها را نيز تحت 
الشعاع قرار مي دهد. عوامل «هفت دقيقه به پاييز» عبارتند از محمدرضا سكوت مدير فيلمبرداري، سعيد 
هاشمي مجري طرح، بهمن اردالن صدابردار، ايمان اميدواري چهره پرداز، امير پوربهشتي مدير توليد، علي 
مدير  سيدابراهيمي  سيدامير  صحنه،  منشي  داوودنژاد  زهرا  ريز،  برنامه  و  كارگردان  دستيار  راد  افشين 
تداركات، عبداهللا عبدي نسب عكاس، مهران كمالپور سرمايه گذار و حسين صابري تهيه كننده. «استشهادي 
براي خدا» اميني كه در بخش سوداي سيمرغ و بين الملل بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر به نمايش 
درآمد، جوايز بهترين بازيگر نقش مكمل مرد براي محسن تنابنده و بهترين فيلم بخش بين الملل را از آن 
خود كرد. اين فيلم در چند رشته ديگر نيز نامزد دريافت جايزه بود. «استشهادي براي خدا» كه به تازگي 

پروانه نمايش دريافت كرده، پاييز سال آينده اكران مي شود.  
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

جاني دپ، كالين فارل و جود ال نقش هيث لجر را بازي مي كنند 
 

سه بازيگر جايگزين ستاره درگذشته 
 

 دو ماه پس از درگذشت هيث لجر ستاره نوظهور هاليوود، بازيگران جايگزين آخرين نقشي كه قرار 
بود اين بازيگر ايفا كند مشخص شدند. فيلم «توهمات دكتر پارناسوس» آخرين فيلمي بود كه لجر ستاره 
عصيانگر در آن مشغول ايفاي نقش بود كه در ميانه هايش به داليل همچنان نامعلومي درگذشت و حاال 
تهيه كننده هاي فيلم اعالم كرده اند كه با تغييراتي در داستان و صحنه هاي فيلم «جاني دپ»، «كالين 
فارل» و «جود ال» نقش لجر را ايفا مي كنند. تري گيليام كارگردان اين فيلم نيمه فانتزي و جدي از زمان 
درگذشت لجر براي ادامه فيلمبرداري فيلم دچار مشكل شده بود و حتي صحبت هايي با تعدادي بازيگر 
براي جايگزيني به جاي لجر صورت گرفته بود. براساس آنچه در شرايط فعلي تصميم گرفته شده است 
در صحنه يي از فيلم لجر داخل يك آينه جادويي فرو مي رود و در ادامه فيلم او را با شخصيت هاي 
متفاوتي مي بينيم كه از داخل آينه بيرون مي آيد و سه هنرپيشه متفاوت ايفاگر اين نقش ها خواهند 
بود. فيلمبرداري فيلم از روز دوشنبه در شهر ونكوور كانادا آغاز شده و قرار است فيلم براي نمايش 
در تابستان 2009 آماده شود. لجر پيش از مرگ بازي در فيلم «شواليه تاريكي» قسمت جديد سري فيلم 
هاي بتمن را به پايان برده بود كه در آن نقش معروف «ژوكر» را ايفا كرده بود و بسياري تاثيرات بازي 
در چنين نقشي را در مرگش قابل رديابي مي دانند. اكران فيلم «شواليه تاريكي» براي تابستان سال پيش 
رو برنامه ريزي شده است و پيش بيني مي شود به واسطه حضور بازيگري چون لجر به فروش بااليي 
دست يابد. كريستوفر نوالن مانند قسمت گذشته «بتمن آغاز مي كند» كارگرداني اين فيلم را برعهده 

داشته و ظاهراً در همان فضاي تيره و تار بتمن را به تصوير كشيده است.
لجر با فيلم «كوهستان بروكبك» مطرح شد كه در آن نقشي جسورانه را برخالف شخصيت و ظاهرش 
ايفا كرد. او بعد از اين فيلم به عنوان يك بازيگر متفاوت و بااستعداد در هاليوود مطرح شد و امسال با 
فيلم «من آنجا نيستم» درباره باب ديلن بر پرده سينماها بود. مرگ لجر به عنوان يك شوك بزرگ در 

جهان منتشر شد و بسياري مرگ اين ستاره جوان و آينده دار را دريغي براي دنياي سينما دانستند. 

ارشادى و بازى در فيلم آمنابار
جايزه  نامزد  سال 2002  در  «ديگران»  فيلم  با  كه  اسپانيايى  سرشناس  كارگردان  آمنابار،  آلخاندرو   
بافتا شد و به شهرتى بين المللى دست يافت از هنرپيشه ايرانى «همايون ارشادى» براى بازى در تازه 
 Cinematical ترين پروژه سينمايى اش با نام «آگورا» دعوت كرده است.به گزارش سايت سينمايى
ارشادى، بازيگر فيلم هاى مطرحى همچون «طعم گيالس» و «درخت گالبى» به زودى در اين فيلم كه 
درامى تاريخى است و براساس فيلمنامه اى از خود آمنابار و ماتئوگيل ساخته خواهد شد به ايفاى نقش 
مى پردازد. ديگر بازيگران فيلم تازه آمنابار كه توليد آن ماه آينده در مالتا آغاز خواهد شد راشل ويز، 
روپرت ايوانز و ماكس مينگال هستند.برپايه اين گزارش داستان اين فيلم انگليسى زبان درباره يك زن 
پروفسور فيلسوف است كه شرح ماجرا در دوره مصر باستان خواهد بود.گفتنى است آمنابار آخرين 
فيلم خود را با نام «درياى درون» در سال 2005 ساخت كه موفق به دريافت جوايزى در جشنواره هاى 
پالم اسپرينگز و آريل در مكزيك نيز شد. در اين فيلم خاوير باردم (برنده اسكار بهترين بازيگر مرد در 

سال 2008) به ايفاى نقش مى پردازد. 
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شيراز و شعر و 
شراب

شيراز مركز استان فارس در جنوب غربى ايران است و بيش از هزار سال است كه مركز مهم داد و ستد ميباشد. 
ناحيه  شيراز از زمان هاى  قديم  داراى  اهميت  و اعتبار بوده  و نام آن اولين بار در الواح ايالمى متعلق به 4000 سال 
پيش آورده شده است. [1] در دوره زنديه و در دوره كوتاهى در زمان سلطنت سلسله صفاريان شيراز پايتخت 
ايران و همچنين در آغاز سلطنت سلسله قاجاريه به عنوان مركز جنوب كشور بوده است. در قرن سيزدهم ميالدى 
بعلت ذوق و هنر حكمرانان آن، شيراز به مركز فرهنگ و هنر ايران تبديل شد. اين شهر داراى جاذبه هاى توريستى 

فراوانيست و به عنوان شهر شعر، شراب و گل معروف است.

پيش از اسالم

 «Tiraziš» ،اولين بار نام شيراز در لوح گلى عيالمى متعلق به 4000 سال پيش آورده شده است. در اين لوح شيراز
رسى  مهرهاى  در  شيراز  نام  همچنين  ميگرديده است.  تلفظ  «شيرازيش»  باستان  فارسى  در  كه  شده است  ناميده 
ساسانيان، مكشوفه در شرق شيراز بچشم ميخورد. در كتيبه هاى ميخى كشف شده در تخت جمشيد نيز نام شيراز 

آورده شده است. شيراز شهر مهمى در دوره هخامنشيان بوده است.

پس از اسالم

پس از حمله اعراب به ايران و انحطاط شهر استخر، اهميت شهر استخر به شيراز منتقل شد. در قرن چهارم و پنجم 
هجرى قمرى سلسله آل بويه فارس، شيراز را به پايتختى برگزيدند و مساجد، قصرها، كتابخانه و حصارى در آن 

بنا نمودند. در حمله چنگيز خان مغول، 
امان  در  عام  قتل  و  تخريب  از  شيراز 
ماند چرا كه حكمرانان محلى به پرداخت 
ماليات به مغوالن رضايت دادند. شيراز 
همچنين از قتل عام تيمور نيز در امان 
فارس  فرماندار  شجاع،  شاه  زيرا  ماند 

تسليم شد.

رونق  بدليل  ميالدى،  سيزدهم  قرن  در 
دارالعلم  به  شيراز  هنر،  و  فرهنگ  علم، 
شاعران،  از  زيادى  تعداد  شد.  مشهور 
صوفيان و فيلسوفان مشهور ايرانى در 
شيراز متولد شده اند كه سهم مهمى در 
به شهرت رسانيدن شيراز داشته اند. از 

بين انها ميتوان سعدى، حافظ، روزبهان 
و مالصدرا را نام برد. در دوره صفويه و حكومت شاه عباس، شيراز تحت زمام امام قلى خان داراى رونق بود و 
وى بناهاى با شكوهى در شيراز ساخت. پس از حمله افغانها به ايران و سقوط صفويه، دوران نزول شيراز آغاز 
گشت و سپس با شورش حكمرانان محلى در دوره افشاريان بر عليه نادر شاه، اين وضع بدتر گشت. نادر شاه 
سپاهى را روانه شيراز كرد و شهر پس از چندين ماه محاصره سقوط كرد. پس از اين حمله بسيارى از بناهاى با 

شكوه شيراز از بين رفت و جمعيت شيراز به 50000 نفر، يعنى ربع جمعيت قرن پيش از آن تنزل يافت.

را  شيراز  زند  خان  كريم  يافت.  رونق  بسرعت  باز  شيراز 
به عنوان پايتخت سلطنت خود برگزيد. وى با استخدام 12000 
خندقى  و  شهر  مركز  در  قلعه اى  ساخت  به  اقدام  كارگر، 
دورتادور شهر نمود. وى همچنين به ساخت مسجد، حمام، آب 
انبار و بازار اقدام نمود. در دوره زنديه همچنين شيراز داراى 
سيستم آبيارى و زهكشى گرديد. پس از كريم خان، جانشينان 
كار  روى  از  پس  و  نشدند  زنديه  سلسله  حفظ  به  موفق  وى 
آمدن قاجارها، آقا محمد خان قاجار پايتخت را به تهران منتقل 
نمود. در دوره قاجاريه نيز شيراز از اهميت خاصى برخوردار 
بوده است و حكمرانى شيراز همواره به عنوان امتياز ويژه اى 
و  باغها  از  بسيارى  ميشده است.  داده  حكمرانان  به  كه  بوده 
ساختمانهاى شيراز در اين دوره ساخته شده است. در تاريخ 
دوم سال 1223 هجرى شمسى سيد على محمد شيرازى ملقب 
ويژه  فرستاده  كه  نمود  اعالم  شيراز،  در  خانه اى  در  باب  به 
مقدس  شهرهاى  از  شيراز  منظور  همين  به  و  است  خداوند 

بهاييان است.
آغاز گشت. در اين دوره  دوره پهلوى  مدرنسازى شيراز از 
چندين بيمارستان، دانشگاه و كارخانه در شيراز ساخته شد 
كه مهم ترين آنها را بترتيب ميتوان بيمارستان نمازى، دانشگاه 

شيراز و پااليشگاه نفت شيراز دانست.
قرار  توجه  مورد  تاريخى  آثار  مرمت  و  احيا  انقالب،  از  پس 

آرامگاه  بازسازى  و  مرمت  خان،  كريم  ارگ  احياى  به  ميتوان  گرفته  انجام  كارهاى  مهم ترين  از  كه  گرفته است 
خواجوى كرمانى و دروازه قرآن، حمام وكيل و حافظيه اشاره نمود.

شيراز به شهر شعر، شراب، باغ و گل و بلبل معروف است. باغ در فرهنگ ايرانيان از جايگاه ويژه اى 
مثال  براى  بوده است.  مشهور  زيبا  و  بسيار  باغهاى  داشتن  به  قديم  از  شيراز  و  است  برخوردار 
شيراز از دوران باستان باغ هاى انگور فراوانى داشته و همين باعث شهرت جهانى شراب شيراز در 
دنيا شده است. امروزه بيشتر باغهاى اين شهر در شمال غربى شهر و در مناطق قصر دشت، چمران 
و معالى آباد واقع شده  اند. تعدادى از باغهاى شيراز از لحاظ تاريخى بسيار حايز اهميت هستند و 
به عنوان مراكز مهم توريسيتى بشمار مى آيند. معروفترين اين باغها ميتوان از باغ ارم، باغ عفيف 

آباد، بقعه هفت تنان، باغ دلگشا و باغ جهان نما نام برد.

سوغاتهاى عمده شيراز آبليمو، آبغوره و بهار نارنج مى باشند و معروفترين خوردنى شيراز فالوده شيرازى است. 
از دانشمندان بزرگ شيرازى نيز ميتوان به قطب الدين شيرازى اشاره نمود.

شيراز نقش ويژه اى در فرهنگ ايران دارد و شاعران بسيارى از اين ديار برخاسته اند. از ميان آنها سعدى و حافظ 
شهرت جهانى دارند. آرامگاه اين دو شاعر يزرگ همواره پذيراى جهانگردان بسيارى از سراسر جهان است. از 
وصال  و  شيرازى)  روشندل  شيرازى(شاعر  شوريده  شيرازى،  اهلى  به  ميتوان  شيرازى  معروف  شاعران  ديگر 

شيرازى اشاره نمود.

اقتصاد
كشاورزى همواره بخش مهمى از اقتصاد شيراز و حومه آن بوده است كه دليل آن فراوانى آب در اين منطقه نسبت 
شليل،  ازگيل،  خرمالو،  نارنج،  انگور،  از:  عبارت اند  شهرستان  اين  كشاورزى  توليدات  است.  اطراف  بيابانهاى  به 

انار، برنج، گندم. اين شهر در توليد 
است.  معروف  نيز  گل  و  فرش 
صنايع  قطب  سه  از  يكى  شيراز 
دن  پروفسور  است.  ايران  دستى 
 (Dan Cruickshank)كروكشند
در سال 2005 فرش شيراز را در 

ميان 80 گنج جهان معرفى نمود.
از:  عبارت اند  شيراز  مهم  صنايع 
پااليشگاه  الكترونيك،  صنايع 
كارحانه  پتروشيمى،  مجتمع  نفت، 
سازى،  الستيك  صنايع  سيمان، 

صنايع نساجى
نيز  شيراز  بزرگ  صنعتى  شهرك 
صنايع كوچك و متوسط بسيارى 
را در خود جاى داده است.اين شهر 
همچنين قطب الكترونيك ايران مي 
بزرگترين  ITاز  صنايع  و  باشد 
ميرود  شمار  به  شهر  اين  صنايع 
كه با شهرهاي بزرگي در زمينه ي 

تبادل صنايع IT در جهان مانند مونيخ و برلين (در زمينه كارخانجات زيمنس SIEMENS) در ارتباط ميباشد…
شيراز همچنين مركز مهم بازرگانى در جنوب ايران است و چندى است كه ساخت مجتمعهاى عظيم تجارى و مراكز 

بورس كاالهاى مختلف در آن رونق گرفته است.

شيراز همچنين مقصد گردشگرى بسيارى از ايرانيان ميباشد و هرساله پذيراى صدها هزار مسافر، 
بخصوص در ايام نوروز است.برخى از جاهاى ديدنى شهر شيراز كه به گردشگران ايرانى و خارجى 
توصيه مى شود، عبارت اند از:  حافظيه /  باغ دلگشا / باغ ارم  / نارنجستان قوام / باغ عفيف آباد  / 
باغ جهان نما / آرامگاه سعدى / ارگ كريم خان / آستانه  / شاهچراغ / محله سنگ سياه و آرامگاه 
سيبويه / دروازه قرآن / بازار وكيل / مسجد وكيل / مسجد مشير / مسجد جامع عتيق / مسجد نصير 
الملك  / مسجد نو (شهدا) / آرامگاه ابن سيبويه / حمام وكيل /  آرامگاه خواجوى كرمانى / بقعه هفت 

تنان  / بقعه چهل تنان / موزه  پارس و عمارت كاله فرنگى / ساعت گل 
موزه تاريخ طبيعى دانشگاه شيراز / آرامگاه بابا كوهى  / سراى مشير  / كليساى ارامنه
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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

مدتيشن هنر و خالقيت
مهدى فرجپور  

هنرپيشه  بيآفرينش  هنرمند  خالقيتند.  نيازمند  هنرمند،  و  هنر 
است، اما هنرپيشه نيست. پيشه روزمرگى دارد و ركود. هنر 
خالق  ذهنيتى  آبستِن  پويدن  چون  ناميد  هنر  نميتوان  را  راكد 
بيخدا  هنِر  و  هنر  است  اثرى  خداوند  مفهوم  و  ذهنيت  نيست، 
يا  اينجائى!  و  مبتذل  دسترس،  در  سخت  هرزه،  پديدهايست 
بهتر بگويم “هرجائى”. ..و آنچه دِم دست باشد و سهاللوصول، 
خطر روزمرگى امانش نميدهد. روزمرگى خاص پيشههاست، 

اما هنر كه پيشه نيست... 
گاه متعجب ميشوم كه چرا ساعتها، روزها و ماهها را صرف 
اثبات چيزى ميكنيم كه برايمان از روز هم روشنتر است. چرا 

اينقدر پيچيده بينى؟! 
هيچ  بى  پيامبرست،  خود  راستين،  هنرمندِ  معتقدم  من  اما... 
تعارفى! و باز معتقدم بيوحى و بيكرامت، پيامبرى دروغى بيش 
نيست كه مردم فريباِن بيهنر خود را اينگونه مينامند. سزايش 
هنر  رسوالِن  توسط  بيهنرى  فحشاى  سنگباراِن  پيداست.  هم 
ناب و آسمانى. نيز بر اين باور هستم كه مديتيشن، اين وحى 
و الهام را موجب ميشود. اصًال نيازى به نشستهاى مراقبه هم 
نميبينم، چون مراقبه پيوسته جاريست. به پيامبر، وحى، هنگام راه رفتن، خوردن و خوابيدن و ... نازل ميشود. 

موالنا پير طريقت در چرخهايش ُدر ميپروراكند؟! او پيوسته در سماع است و ميخواند: 
سماع آرام جان زندگان است  / كسى داند كه او را جان جان است 

پيامبر هنرمندى است كه براى من مصداق زيبا و جامعى است. 
هنرمند براى خلق اثر هنرى، نيازمند ذهن پاك است. ذهنى كه مملو از مفهوم، ناآرام و بيتاب، اما پرتوان باشد. 
چنين ذهنى آبستن است، اما نميزايد تا آرام گيرد، نفس عميق (پرانا) ميخواهد زايماِن آرام (خلسهآور) باشد. نفس 
مراقبه  همان  عميق  دِم  اين  بدمد.  زيبا  و  پرقدرت  تا  ميخواهد  عميق  دِم  باشد.  تحمل  قابل  درد  تا  ميخواهد  عميق 

ناخودآگاه هنرمند است. 
از  كه  راستين  هنِر  شنيدنيست.  بيمنطق  موضعگيران  زبان  از  تنها  كه  محاليست  امكان  بيمراقبه  هنر  معتقدم  من 
اعماِق ناخودآگاه ميتراود، نه تكنيكهاى نخنما و تكرارى، كه بازى با سبكها را ميپسندد. تمام هنرمندان راستين 
مراقبهگرند، چراكه بى مراقبه ادراك نيست. بى ادراك هم هيچ احساسى وجود ندارد و بى احساس هم ... و اين 
آخرى پايه هر هنرى است، يعنى احساس. احساسى كه در وجود هنرمند ريشه ميگيرد و از راه مراقبه شكوفا 

ميشود و جان گرفته و آنگاه متولد ميشود. اى بسا كه در مراقبه نطفه بسته و در ذهن و جان ريشه ميتند. 
من از دريچه ذهِن يك بازيگر مينويسم و اگر از هنر ميگويم، بيترديد از هنر تصوير ميگويم و از شكل و فرم 
نه  واالست،  هنرى  مقصودم  بيترديد  ميگويم،  بازيگرى  از  اگر  و  يوگيام  يك  من  هست.  هم  يوگا  در  كه  حالت  و 
استفراغهاى ذهنى لوس و بياستعداد. من ميرقصم و مقصودم از هنر و مديتيشن، ديدگاه بازيگريست كه يوگا 
ميكند و با افكارش در مراقبه ميرقصد. منظور بازيگريست كه به رهبانيت رسيده باشد. بارها گفتهام كه بازيگرى 

از “روحانيت” جدا نيست و از “جسمانيت” نيز. همان مباحثى كه در مديتيشن اساسى هستند. 
در بازيگرى لحظهايست به نام “كشف”. كشِف احساسى از اعماق ذهن. اين اتفاق براى بازيگرى كه مديتيشن هم 
نميداند قابل پيشبينى است، اما براى بازيگرى كه مديتيشن ميداند، بهتر و بيشتر اتفاق خواهد افتاد و همين امر را 
پااليش ميدهد، چراكه ذهن او ديگر روزمره نيست، كاشف است (چون با هر كشفى حيرتى همراه است و با هر 
حيرتى پرسشى و با هر پرسشى، پاسخى و ...) كشف شهود به ادراك ميرسد و بعد به احساس. باز اين دور به 
احساس رسيد. پس ميتوان گفت مديتيشن هنرمند را بااحساس ميكند. ناهمواريهاى ذهن را آرام ميكند. آرامشى 
كه سكون و انفعال نيست. محصول همان دِم عميق است كه زادن آرام را به دنبال خواهد داشت. خلقى با شكوه 

در هياهوى ذهن.  بازهم دوست دارم از ذهن نمايشگرى بنويسم كه بسيار چيزها از مراقبه آموخته است. 
مراقبهاى كه اساسش آرامش تنفس، جرياِن خون و رهائِى عضالت و زندگى است. هنر كه سهل است، مراقبه 

زندگى ميآموزد و هنر زندگى... هنر مديتيشن...، هنر خدا بودن...، هنر خالق بودن...، خلق كردن... و خالقيت...
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اوباما اظهارات 
كلينتون را به 

ريشخند گرفت  
نامزد  اوباما  باراك  فرانسه؛  خبرگزاري 
روز  يك  دوشنبه  روز  ها  دموكرات  پيشتاز 
پيش از برگزاري انتخابات مقدماتي در ايالت 
مي سي سي پي اظهارات رقيب خود هيالري 
گفته  كلينتون  گرفت.  ريشخند  به  را  كلينتون 
را  شدن  جمهور  رئيس  آمادگي  اوباما  بود 
او  براي  خوبي  معاون  تواند  مي  اما  ندارد، 
باشد. اوباما در ميان طرفدارانش در كلمبوس 

مي سي سي پي گفت؛ «اگر من آماده نيستم، پس چطور فكر مي كنيد من معاون بسيار خوبي 
را  شما  اغفال  قصد  كلينتون  «تيم  گفت؛  طرفدارانش  به  خطاب  ايلينويز  سناتور  بود.»  خواهم 

دارند.»  

سياست و بين الملل

فرمانده نيروهاى آمريكا در 
خاورميانه استعفا كرد

فرمانده نيروهاى آمريكايى در خاورميانه 
اعالم كرد از آنجا كه گزارش ها از اختالف 
وى با بوش بر سر ايران تبديل به دردسر 

شده از سمت خود كناره گيرى مى كند. 
رابرت  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
اين  اظهار  با  آمريكا  دفاع  وزير  گيتس، 
فالون،  ويليام  دريادار  استعفاى  كه  نكته 
خاورميانه  در  آمريكا  نيروهاى  فرمانده 
را با“بى ميلى و تاسف“ پذيرفته، گفت كه 
بر  بوش  با  فالون  اختالف  خصوص  در 

سر ايران ”سوءتفاهم“ شده است. 
بوش در بيانيه اى از فالون به دليل بيش 
كرد،  تقدير  ارتش  در  خدمت  سال  از 40 

اما هيچ اشاره اى به مقاله اى منتشره در مجله ى اسكواير كه باعث كناره گيرى اين فرمانده آمريكايى 
شد، اشاره يى نكرد. 

بوش در اين بيانيه آورده است: فالون با افتخار، عزم و اراده و تعهد به كشور خدمت كرده است. 
انتقادات  از  سيلى  قدرت،  از  كناره گيرى  براى  آمريكا  مركزى  فرماندهى  رييس  ناگهانى  اقدام  اما 
به  مجبور  رك گويى اش  و  صداقت  خاطر  به  وى  معتقدند  كه  داشت  پى  در  را  ارشد  دموكرات هاى 

كناره گيرى شده است. 
هيالرى رودهام كلينتون، يكى از نامزدهاى دموكرات در انتخابات رياست جمهورى آمريكا فالون را 

مصداق تعقل در دولتى توصيف كرد كه از ادبيات تحريك كننده عليه ايران استفاده كرده است. 
وى از دولت بوش خواست تا به جاى درگيرى با ايران بر سر برنامه هاى هسته يى راه ديپلماسى 

را در پيش گيرد. 
كلينتون گفت: از استعفاى دريادار فالون نبايد به عنوان بهانه اى براى افزايش تنش با ايران استفاده 

شود. 
هرى ريد، رهبر اكثريت سناى آمريكا نيز اقدام فالون را  نمونه ى ديگرى از اين مطلب خواند كه ابراز 

آزاد و صادقانه ى عقايد كارشناسان، خوشايند اين دولت نيست. 
وزير دفاع آمريكا گفت كه بين ديدگاه هاى فالون در مورد ايران و ديدگاه هاى دولت اختالف چندانى 

وجود نداشته است. 
گيتس در پاسخ به اين سوال كه به عقيده ى مجله ى اسكواير، كنار رفتن فالون به معنى  آماده شدن 

آمريكا براى جنگ با ايران است، گفت: اين مسخره است. 
توماس بارنت، مقاله نويس مجله ى اسكواير در توصيف تحسين آميز فعاليت ها و سوابق فالون وى 
را مرد ميان جنگ و صلح توصيف كرده و اعتبار وى را آرام كردن تنش ها با ايران در سال گذشته، 

زمانى كه كاخ سفيد تهييج شده بود تا جنگى ديگر آغاز كند، دانسته است. 
پيش  فالون  اگر  كه  معتقدند  دارند  عقالنى  ديدگاهى  كه  ناظرانى  است:  نوشته  مقاله اش  در  بارنت 
سفيد  كاخ  اعتقاد  به  كه  فرمانده  يك  نفع  به  آينده  بهار  در  فرماندهى اش  دوره ى  آمدن  سر  به  از 
انعطاف پذيرتر است، كنار رود جاى هيچ شگفتى نخواهد بود. اگر اين اتفاق رخ دهد، معنى آن اين 
خواهد بود كه رييس جمهور و معاون وى قصد دارند پيش از اتمام دوره هايشان عليه ايران جنگ راه 

اندازند و بنابراين نمى خواهند يك فرمانده سد راه آنها شود. 
در  علنا  كشور،  اين  با  جنگ  و  ايران  عليه  بوش  مداوم  لفاظى هاى  پى  در  و  نوامبر  ماه  در  فالون 
گفت وگو با روزنامه ى فايننشال تايمز هشدار داد كه جنجال رسانه يى در مورد احتمال استفاده از 

گزينه ى نظامى عليه ايران هيچ كمكى به حل اين وضعيت نمى كند. 
فالون در بيانيه اش آورده است: گزارش هاى اخير رسانه ها با اين مضمون كه ميان ديدگاه هاى من با 
اهداف سياسى رييس جمهور اختالف وجود دارد در يك زمان حساس باعث ايجاد مزاحمت و مانع 
به نتيجه رسيدن تالش هاى صورت گرفته در فرماندهى مركزى آمريكا شده است. اگر چه معتقدم 
كه در مورد اهداف سياسى ما در حوزه ى مسووليت من در فرماندهى مركزى هيچ اختالفى وجود 
برايم  آمريكا  منافع  از  حفاظت  كه  شده  باعث  وضعيت  اين  كه  فهميد  مى شود  آسانى  به  اما  ندارد، 

مشكل شود. 
دقيقا چند لحظه بعد از انتشار بيانيه ى فالون، گيتس در يك كنفرانس خبرى كه با عجله در پنتاگون 
تشكيل شده بود، گفت: من با عدم تمايل و تاسف با درخواست دريادار براى استعفا موافقت كرده ام. 

گيتس اعالم كرد كه تصميم فالون براى استعفا ”كامال شخصى“ بوده است. 
وزير دفاع آمريكا گفت: اگر چه معتقدم كه ميان ديدگاه هاى فالون و دولت اختالفى وجود نداشته 

است اما به اعتقاد من فالون كار درستى انجام داده است. 
مارتين دمپسى، ژنرال ارتش آمريكا و معاون فالون در فرماندهى مركزى آمريكا به عنوان جانشين 
كه  است  شده  مطرح  زمانى  در  دقيقا  فالون  گيرى  كناره  است.  شده  معرفى  فالون  دريادار  موقت 
پنتاگون خود را آماده مى كند تا در مورد كاهش نيروهاى آمريكا در عراق به دولت نظرات خود را 

اعالم كند. قرار بود فالون نيز از منطقه ى تحت فرماندهى خود گزارشى ارائه دهد. 
گيتس اظهار كرده است كه ارزيابى فرماندهى مركزى پيش از كناره گيرى فالون تمام خواهد شد 

بنابراين وى گزارش خود را ارائه خواهد داد. 
فالون كه سابقا خلبان هواپيماى جنگنده در جنگ ويتنام بوده است پس از خدمت به عنوان فرمانده 
فرماندهى  به  چين  با  آمريكا  نظامى  روابط  بهبود  مسووليت  با  آرام  اقيانوس  در  آمريكا  نيروهاى 
مركزى آمريكا منتقل شد. شهرت وى به عنوان يك متفكر و استراتژيست كه دستى هم در ديپلماسى 
داشته باعث شد كه گيتس وى را به عنوان فرمانده نيروهاى آمريكا در منطقه اى كه آمريكا درگير 

دو جنگ بوده و با چالش هاى ايران نيز روبه رو است، انتخاب كند.

تالش هاي بين المللي براي 
ازسرگيري مذاكرات صلح 

خاورميانه 
 

توني بلر فرستاده كميته چهارجانبه بين المللي و جيمز جونز فرستاده امنيتي ويژه امريكا در خاورميانه 
وگو  گفت  و  ديدار  فلسطيني  وگوكننده  گفت  گروه  رئيس  قريع  احمد  با  جداگانه  اهللا  رام  در  گذشته  روز 
كردند. اين گفت وگوها در حالي جريان داشت كه اعالم قصد جديد اسرائيل مبني بر توسعه شهرك هاي 
يهودي نشين در كرانه باختري موجب ايجاد ترديدهايي درباره پيشرفت روند صلح در منطقه شده است. 
انتظار مي رفت اين مذاكرات بر محور تالش هاي معطوف به آتش بس در غزه و امكان ازسرگيري گفت 

متمركز  اسرائيلي   - فلسطيني  وگوهاي 
باشد.در همين حال محمود عباس رئيس 
تشكيالت فلسطيني در اظهاراتي در ميان 
خبرنگاران گفت كه دو طرف فلسطيني و 
اسرائيلي در حال بررسي مفصل و عميق 
مسائل هستند، اما ناگزير بايد يك توافق 
وگوها  گفت  وگرنه  شود  حاصل  مكتوب 
هفته  عباس  انجاميد.  خواهد  شكست  به 
مذاكرات  دارد  قصد  بود  گفته  گذشته 
تا  فلسطيني  دولت  تشكيل  به  معطوف 
جاري  (سال   2008 سال  پايان  از  پيش 

ميالدي) را از سر گيرد.

وزير  رايس  كاندوليزا  ديگر  سوي  از 
با  كه  شد  آن  خواستار  امريكا  خارجه 
بهترين  ممكن  وسايل  همه  از  استفاده 
آناپوليس  صلح  روند  براي  شرايط 
صلح  مذاكرات  جديد  روند  شود.  فراهم 
خاورميانه در نوامبر 2007 پس از تشكيل 

كنفرانس آناپوليس در نزديكي واشنگتن شكل گرفت. اين مذاكرات پس از حمالت اخير اسرائيل به نوار غزه 
كه به كشته شدن 130 فلسطيني انجاميد از سوي عباس به حالت تعليق درآمد. اما رايس در سفر اخير خود 

به خاورميانه موفق شد توافق طرفين را براي ازسرگيري گفت وگوها جلب كند.

در همين حال جرج بوش رئيس جمهوري امريكا اعالم كرد معاونش ديك چني به زودي عازم خاورميانه 
خواهد شد تا درباره تعهد واشنگتن نسبت به تالش براي دستيابي به يك توافقنامه صلح ميان اسرائيلي 

ها و فلسطينيان، «تضمين هاي الزم» را ارائه دهد.

تالش براي ازسرگيري گفت وگوهاي اسرائيلي - فلسطيني در حالي صورت مي گيرد كه نوار غزه نيز 
از روز جمعه گذشته شاهد آرامش نسبي است، اما گزارش هاي مربوط به حصول توافق آتش بس ميان 
روز  امريكا  خارجه  وزير  رايس  حال  همين  در  است.  نقيض  و  ضد  همچنان  اسرائيل  و  حماس  جنبش 
دوشنبه هنگام ديدار تزيپي ليوني همتاي اسرائيلي او از واشنگتن بار ديگر از تصميم اسرائيل مبني بر 
توسعه يكي از شهرك هاي يهودي نشين كرانه باختري ابراز تاسف كرد. اما در مقابل بنيامين بن اليعاذر 
كرانه  در  مسكوني  واحدهاي  ساخت  ازسرگيري  گفت  گذشته  روز  اسرائيل  زيربنايي  تاسيسات  وزير 

باختري آسيبي به روند صلح نمي رساند. 



17 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

14 March 2008  -  1386 جمعه 24  اسفند  
سال اول -  شماره سى وششم

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

طرح ترور اردوغان ناكام ماند
طيب  رجب  ترور  درصدد  كه  تروريست  مظنون  سه  دستگيرى  از  تركيه  امنيتى  نيروهاى 

اردوغان در استانبول بودند، خبر دادند.
به گزارش روزنامه الوطن - چاپ عربستان - منابع امنيتى تركيه اظهار داشتند: نيروهاى 
امنيتى سه فرد مسلح از اعضاى جبهه انقالبى آزادى بخش مردمى را در استانبول دستگير 
كردند. به گفته نيروهاى امنيتى اين سه مظنون درصدد ترور رجب طيب اردوغان، نخست 
اين  بودند.  استانبول  در  اوسكدار  منطقه  در  منزلش  به  بازگشت  زمان  در  تركيه  وزير 
مظنونان سعى داشتند از طريق ماشين هاى اسباب بازى كه در آن مواد منفجره جاسازى 
شده بود از طريق كنترل از راه دور خودروى اردوغان را منفجر كنند و سپس به سوى 

محافظانش تيراندازى كنند.

نتايج انتخابات 
شوراها هشداري 
براي ساركوزي 

 
 به رغم تالش هاي گسترده نزديكان «نيكال ساركوزي» 
در  وي  حزب  پيروزي  براي  فرانسه  جمهوري  رئيس 
انتخابات شوراهاي شهر و شهرداري هاي فرانسه حزب 
وي به سبب نارضايتي مردم از عملكرد وي به ويژه در 

كشور  اين  بزرگ  شهرهاي  از  برخي  در  اقتصاد،  بخش 
ناكام ماند. به گزارش خبرگزاري رسمي فرانسه ناكامي 
حزب راست فرانسه در انتخابات توسط بسياري از رسانه 
هاي فرانسوي و همچنين كارشناسان مسائل داخلي اين 
كشور هشداري به ساركوزي توصيف شده كه تنها 10 
ماه از حضور وي در مسند رياست جمهوري اين كشور 
مي گذرد. در همين خصوص روزنامه راستگراي «فيگارو» 
در گزارشي با اشاره به اينكه اين انتخابات اولين آزمون 
محبوبيت ساركوزي از زمان انتخاب وي به عنوان رئيس 
جمهور محسوب مي شود، نوشت؛ «چپ ها درو مي كنند 
مقاومت  رفت،  مي  انتظار  آنچه  از  بهتر  نيز  ها  راست  و 
مي كنند.» روزنامه چپگراي «پاريزين» نيز در گزارشي با 
عنوان «هشدار» بعد از اعالم نتايج انتخابات نوشت؛ «راي 
دهندگان در اين انتخابات هشداري براي ساركوزي در 
خصوص سياست هاي وي فرستادند.» «سگولن رويال» 
رياست  انتخابات  در  ساركوزي  خورده  شكست  رقيب 
جمهوري سال گذشته نيز با درخواست از راي دهندگان 
براي اعمال فشار بر دولت در دور دوم انتخابات گفت؛ 
زيرا  است  مهم  فرانسه  مردم  آينده  براي  انتخابات  «اين 
حكمراني  كه  است  آنهايي  كردن  مجازات  براي  فرصتي 
ها  سوسياليست  منتشره  اخبار  آخرين  بنابر  كنند.»  مي 
تاكنون كنترل خود بر «ليون» دومين شهر بزرگ فرانسه 
دور  در  نيز  را  پايتخت  كنترل  احتماًال  و  كردند  حفظ  را 
دوم كه 16 مارس برگزار خواهد شد، به دست خواهند 
آورد. هرچند ساركوزي پيشتر گفته بود نتيجه انتخابات 
نخواهد  خود  هاي  سياست  در  تغييري  او  باشد  هرچه 
پيروزي  صورت  در  باورند  اين  بر  تحليلگران  ولي  داد 
عمده سوسياليست ها، ساركوزي براي انجام اصالحات 
اقتصادي و اجتماعي در آينده نزديك با مشكل روبه رو 
در  سياسي  تحليلگران  از  جافري»  «جرمي  شد.  خواهد 
متقاعد  براي  ها  شكست  «اين  گويد؛  مي  خصوص  اين 
كردن ساركوزي براي تغيير جهت گيري هاي وي كافي 
از  بودن  امان  در  براي  راستگرايان  چند  هر  نيست.» 
عوارض ناكامي هاي خود موكداً انتخابات شهرداري ها 
خوانند  مي  محلي  انتخاباتي  را  شهر  شوراي  اعضاي  و 
و از مردم مي خواهند در دام اپوزيسيون كه مي كوشد 
از اين انتخابات جدالي ملي براي مقابله با سياست هاي 
ساركوزي بسازد، نيفتند، اما نتايج اوليه اين انتخابات از 
راي تنبيهي مردم به نامزدهاي جناح حاكم حكايت دارد. 
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آخرين فيلم بيضايي ارديبهشت كليد مي خورد

بهرام بيضايي آخرين فيلم خود با عنوان «وقتي همه خوابيم» 
را ارديبهشت ماه جلوي دوربين مي برد. وي در گفت وگو 
با فارس از مرحله انتخاب بازيگران خبر داد و لوكيشن فيلم 

خود را تهران عنوان كرد.

 
فرخ نژاد با «پوسته» در ايستگاه قطار فيروزكوه 

جلوي  شاكردوست»  «الناز  و  نژاد»  فرخ  «حميد  حضور  با 
دوربين «مصطفي آل احمد»، گروه فيلمبرداري «پوسته» در 
حال ادامه فيلمبرداري در يك قطار در فيروزكوه هستند. اين 
فيلم با توجه به تعدد لوكيشن هاي آن و فضاي جاده يي راه 

دشواري را مي پيمايد.

كتابفروشي ويستار بازگشايي مي شود
 به گفته فرخنده حاجي زاده در پي نقض حكم تخليه 

كتابفروشي ويستار ساعت 45/9 روز يكشنبه 19 
اسفندماه، اين كتابفروشي پس از چهار ماه، با حضور 

ماموران اجراي احكام و نماينده دادستان بازگشايي 
خواهد شد.

بهبود وضعيت جسماني احمد عزيزي
دليل  به  امروز  تا  شب  چهارشنبه  از  كه  عزيزي  احمد 
عارضه هاي قلبي و كليوي در بيمارستان امام كرمانشاه 
تحت معالجه قرار دارد، از شنبه شب تاكنون وضعيتي رو 

به بهبود داشته است.

جهانشاهي مارتين والزر را در ايران معرفي مي كند 

جاهد  والزر،  مارتين  عشق»  «لحظه  رمان  ترجمه  با 
به  كند.  مي  معرفي  ايران  در  را  نويسنده  اين  جهانشاهي 
به  كه  است  آلماني  نويسنده  والزر  مارتين  ايسنا،  گزارش 
نشده  ترجمه  ايران  در  او  از  اثري  تاكنون  مترجم  گفته 

است.

برپايي كنسرت«سيمين غانم» در كيش 
سيمين غانم در سه شب اجرا همزمان با تعطيالت نوروز 
در جزيره كيش كنسرت برپا مي كند. اين برنامه از 9 تا 
11 فروردين ماه سال 87 در هتل ارم اين جزيره برگزار 

مي شود .

روايت زندگي«حاج قربان» در مستند «آخرين بخشي» 

سليماني  قربان  حاج  از  روايتي  بخشي»  «آخرين  مستند 
- نوازنده چيره دست دوتار خراسان - به نمايش درمي 
است  قرار  فداييان  فرشاد  كارگرداني  به  مستند  اين  آيد. 
روز سه شنبه 21 اسفندماه در خانه هنرمندان ايران راس 

ساعت 18 به نمايش درآيد.

ماهنامه «گل آقا» و «بچه ها... گل آقا» تعطيل شدند  
 

ماهنامه «گل آقا» پس از 17 سال (196 شماره) و هفته نامه «بچه ها... گل آقا» 
نوروز  ويژه  آخرشان  شماره  كه  انتشار،  شماره)   385) 10سالگي  آستانه  در 
منتشر شده است، ديگر منتشر نمي شوند. مسائل و مشكالت مالي عمده ترين 
دليل تعطيلي اين نشريات عنوان شده اند. پوپك صابري فومني مديرمسوول «گل 
آقا» در سرمقاله آخرين شماره سالنامه «گل آقا» با اعالم اين خبر و با اشاره 
به اصول گل آقايي اظهار اميدواري كرده است؛ در سال جديد به ياري خداوند 
مهربان با همان اصول، اما با يك اتفاق جديد در كنار خوانندگان وفادار گل آقايي 
هستيم؛ اتفاقي كه در طول اين چند سال بارها آن را خواسته اند، اما در قالب و 

شكلي جديد كه فرزند زمانه خويش باشد.  

ادبيات و انديشه
نگاهى به مجموعه داستان «آن گوشه دنج سمت چپچهره ها

عشق با طعم آلن دلون
اميد سليمي

1) فرض بگيريد در ميان دنياى پرتالطم ادبيات داستانى، جوان ناشناسى از آن سوى سرزمين تفته خوزستان پيدا مى شود 
و مجموعه داستانى به چاپ مى رساند كه كليه معادالت اين دنياى بى آرام را به هم مى ريزد، نه، خيلى سياسى شد. بايد 

شروع را عوض كرد؛ 
2) شروع اين مطلب با پاراگرافى از داستان «پل ها» آذين بسته مى شود. (ص100) 

- رويا يك سوال بپرسم؟ 
- بپرس عزيزم. 

- تو بين كلينت ايستوود تنها و مارلون براندوى عياش كدام را مى پسندى؟ 
- آلن دلون ... را. 

قهقهه  نشده،  تمام  آخر  جمله 
ترسناكى مى زند و با سرعت 

مى دود آن طرف پل.» 
از لحاظ طرح و توطئه داستانى، 

ماجرا در بسترى از... 
نه، باز هم نشد. اين طور شايد 
بيقرارى»  «آداب  سرنوشت  به 
 A4مقاالت و  يادعلى  يعقوب  و 
بهتران  ما  از  نعت  در  معروف 
ابتدا  از  بايد  شويم.  دچار 

شروع كرد؛ 
نويسندگانى  كه  زمانى  از   (3
مانند جمال ميرصادقى، عطاى 
احساسات  فصول  نوشتن 
مثل  هايى  رمان  برانگيز 
«درازناى شب» را مانند مشفق 
«تهران  داستانواره  در  كاظمى 
مخوف»، به لقاى رانده شدن به 
بخشيدند  زندقه  و  تكفير  چوب 
و از ايامى كه جالى وطن كرده 
قاسمى»  «رضا  همچون  هايى 

تا  كنند،  روايت  راست  و  رك  زبانى  با  بابل»  رديف «چاه  در  هايى  رمان  در  را  خود  هاى  شخصيت  مشكالت  كردند  سعى 
پاييز سال 86 تاكنون ديده نشده بود نويسنده يى بتواند فارغ از تمامى اما و اگرها و حد و حدود مرئى و نامرئى، حرف دل 
شخصيت هايش را به سادگى صحبت كردن دو دوست صميمى، بنويسد و چاپ كند و اين همان اتفاق جديدى است كه در 
«آن گوشه...» رخ داده است. با اين حال مهدى ربى در اين مجموعه، داستان هاى فراوانى را مانند «مليحه»، «حاال مى ذارى 
بخوابم؟» (ورژن چاپ شده، نه PDF )، «مى تونم دوباره ببينمت؟»، «چشم سياهان كيستند؟»، «باد مخالف» و «پل ها» آورده 
تا ثابت شود اگر قرار باشد در مورد ديدگاه هاى شخصى شخصيت هايش، اظهار نظرى كند، سعى دارد با آنچه لمس كرده 
و دريافته، قلمفرسايى كند، نه آنچه ديگران مى پسندند و تعيين مى كنند. پس بى دليل نيست شخصيت هاى ربى، بسيار بسيار 
باورپذيرتر از آدم هايى درمى آيند كه در خروارها كتاب و داستان چاپ شده در جïنگ ها و كتابسازى ها و «جشنواره هاى 
ملى و...» صفحه سياه مى كنند و جوالن مى دهند. اينجاست كه داستانى مانند «باد مخالف» با حجم اندك يكى دو صفحه يى 
خود، يادآور تعريف ادگار آلن پو از داستان كوتاه مى شود كه همانا «برشى از زندگى» است، برشى كوتاه، ظريف و بسيار 
باورپذير. اين گونه مى شود كه داستان هاى «آن گوشه...» را مى توان خواند و با محتويات ذهن امروزى مخاطبان تطبيق 

داد و پذيرفت. 
اما اين باور پذيرى و تاثير گذارى در داستان هاى مهدى ربى، داليل مختلف ديگرى نيز دارد كه اگر به آن پرداخته نشود، 
بى انصافى است. به طور مثال سادگى نثر و زبان نويسنده در اكثر داستان هاى مجموعه به راحتى باعث برقرارى ارتباط 
مى شود و در اصل، خواننده خود را با متن جريان گريزى روبه رو مى بيند كه ادعايى ندارد و اين طور مى شود كه داستان 
نويس زيرك، مقاومت خواننده را دور مى زند. از همين روزنه گشوده شده به ذهن مخاطب، تاثيرگذارى قلم ربى شروع مى 

شود تا به باورپذيرى پرسوناژها و ماجراها بينجامد. 
4) ربى، بازى خود را با ترفندهاى داستان نويسى نيز عجين كرده كه به نظر مى رسد پاشنه آشيل ارتباط او با مخاطب خود، 
همين زير و روكشى هاى داستانى است. در «قربانى ابراهيم»، به هم ريختن روايت و پلى فونيك كردن ديدگاه و راوى شايد 
فقط باعث جلب توجه اشخاصى شده كه در جايزه ادبى اصفهان، اظهارنظر مى كنند و كيست كه نداند ديار زنده رود، خود 

بيش از همه گرفتار اين «استادان سبعه» است. 
اصطالح «سركار  شايد  گيرد.  مى  خود  به  ديگرى  شكل  ندارد»  وجود  اهميتى  با  چيز  هيچ  و «ديگر  در «مليحه»  مشكل  اين 
گذاشتن ادبى» براى چنين مواقعى اختراع شده باشد، درست زمانى كه راوى داستان در پايان مى گويد؛ «و با فرياد مادرم 
(در برخى روايت ها با پاشيدن آب سرد) از خواب پريدم،» اينكه مخاطب بفهمد در پايان داستان «مليحه»، اين روح راوى مرده 
است كه قصه را مى گويد، لطفى براى او ندارد، زيرا پايان بندى اين داستان با فصل اختتاميه ماجرايى مانند فيلم «ديگران»، 
تفاوت ماهوى دارد. همچنين است لو رفتن ماجراى راوى «ديگر هيچ چيز با اهميتى وجود ندارد» كه مى دانيم احتماًال يكى از 

حرفه يى هاى اتاق تمشيت آگاهى بوده است. 
اينجاست كه خواننده بى اختيار پى مى برد داستان هاى موفق «آن گوشه...» زمانى موفقند كه حرف دل نويسنده را بزنند، نه 
جايى كه قصد دارند فرم گرايى و قدرت قلم مهدى ربى را به رخ بكشند. راز شكفتن مهدى ربى در اين مجموعه بسيار عيان 

است؛ ساده نويسى و دل نگارى.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

منطق فرهنگى 
سرمايه دارى 

پسامدرن
 

جواد لگزيان

فردريك جيمسن در سال 1934 در كليولند اوهايو متولد شد. زبان فرانسه و 
آلمانى را در كالج هاروارد در اوايل دهه 1950 آموخت. به اروپا سفر كرد و 
در سال هاى -1955 1954 در اكس ان پرونس و در سال هاى -1957 1956 

در مونيخ به تحصيل ادامه داد. 
ژرفا  زبان  انگليسى  ميراث  از  وى  درك  به  اى  قاره  اروپاى  انداز  چشم  اين 
بخشيد و زمينه هاى ارزشمندى براى مطالعاتش در ادبيات آمريكا و انگليس 
فراهم آورد. او فوق ليسانس خود را در دانشگاه ييل گرفت و به تكميل رساله 

دكتراى خود درباره نويسنده و فيلسوف فرانسوى ژان پل سارتر پرداخت. 
فرديت خودساخته جيمسن و سبك يگانه و خاص او در نوشتن نشانه هايى از 
تعهد وى به «اصالت» در پيشه دشوار تفسير جهان و ادبيات آن است، اصالتى 

كه آن را به خوبى از آموزه هاى سارتر آموخته و به كار برده است. 
بر  وى  تاكيد  و  گرا  تاريخ  رويكرد  با  ادبى  نقد  زمينه  در  وى  نوآورانه  آثار 
از  ها  آن  گيرى  شكل  اقتصادى  و  اجتماعى  زمينه  براساس  فرهنگى  آثار  نقد 
مطالعه  با  توان  مى  كه  است  ساخته  يكتايى  متفكر  چهره  جيمسن  فردريك 

آثارش رمزگشايى از محصوالت فرهنگى جديد را فرا گرفت. 
فردريك جيمسن (1934) از چهره هاى برجسته منتقد جهان امروز است كه با 

فرديتى خودساخته و سبكى يگانه و خاص در نوشتن بلندآوازه شده است. 
موضع انتقادى جيمسن به همراه گرايش او به ادبيات و فرهنگ جهان سوم 
باعث پديد آمدن آثارى نوآورانه توسط او شده است كه به شدت مورد توجه 

متفكران دنيا قرار گرفته است. 
«فردريك جيمسن، ماركسيسم، نقد ادبى و پسامدرنيسم» كتابى است از «آدام 
تفكر  بر  آن  تاثير  و  بزرگ  متفكر  اين  هاى  نوشته  و  آثار  درباره  رابرتس» 

انتقادى به ويژه در حوزه فرهنگى و اجتماعى. 
با مطالعه اين كتاب مى توان مسيرى كه طى آن جيمسن سنت نظرى غنى اى 
را بسط و توسعه داده است روشن كرده و از هيجان خوانش متن هاى يكى از 

تاثيرگذارترين و جذاب ترين منتقد معاصر لذت برد و بصيرت حاصل كرد. 
روشنفكر  جيمسن  انديشه  ماركسيستى  هاى  زمينه  به  كتاب  فصل  نخستين 
پيچيده  رابطه  به  جيمسن  رويكرد  آن  در  و  است  پرداخته  آمريكايى  بزرگ 

زيربناى اقتصادى و روبناى ايدئولوژيك مورد بررسى قرار گرفته است. 
رويكرد جيمسن به اين مساله آلتوسرى است كه در آن مدل نشان داده مى 
شود كه چگونه جنبه هايى از زندگى مانند فرهنگ يا حقوق را مستقيما اقتصاد 
تعيين نمى كند. بلكه «نيمه خودمختارند» و فقط از طريق منطق مشترك سازمان 

يا ساختار با اقتصاد پيوند دارند. 
در مدل جيمسن شيوه توليد يا ساختار با فرهنگ، ايدئولوژى، امر حقوقى، امر 
سياسى و امر اقتصادى در ارتباط است كه امر اقتصادى در رابطه مستقيم با 

روابط توليد و نيروهاى توليد است. 
زندگى را همچنان در آخرين مرحله اقتصاد تعيين مى كند، برداشتى آلتوسرى 
انديشه  در  بسيار  نمودى  كه  است  آن  فرهنگى  هاى  عرصه  و  زندگى  درباره 

جيمسن يافته است كه مى توان در دومين فصل آن را مشاهده كرد. 
از ديگر مفاهيم مورد نظر جيمسن «شى ءوارگى» است كه از مفاهيم انديشه 

لوكاچ به شمار مى رود. 
جيمسن بر اين باور است كه اكنون تنها هزينه نيست كه شى ءواره شده است: 
تنها قطعه اى موسيقى نيست كه به ميليون ها سى دى تبديل شده است و يا 
فيلمى كه براى عرضه، در كپى هاى فراوان تكثير شده است بلكه در حقيقت، 

تعامل انسان هاست كه به كاال تبديل شده است. 
براى  راه  تنها  مثال،  براى  كه  رود  مى  پيش  وضعيتى  سوى  به  جامعه  زيرا 
اين كه انسانى عشق خود را به انسانى ديگر نشان دهد، وارد شدن به دنياى 
كاالهاست از طريق خريدارى اشياء، از هداياى كوچك گرفته تا منزل مسكونى 
(در نتيجه، خريد يك خانه نه آنچه واقعا هست، بلكه نشانه اى از تعهد يا دل 
سپردگى است، شىء وارگى عشق) در اين منطق اشيا در كانون توجه ها قرار 
دارند ما به جامعه مى نگريم ولى فقط اشيا را مى بينيم، يا فقط ميانجى اشيا 

يعنى پول را. 
از نظر جيمسن شى ءوارگى معناى كليت را در جامعه از بين مى برد و درك ما 
را از كل جهان كه در آن زندگى مى كنيم قطعه قطعه مى كند و در نتيجه ما فقط 

مى توانيم اجزاى منفك منجمدى را ببينيم كه هستى ما را شكل مى دهند. 

البته جيمسن معتقد است كه در اين شرايط هنر نقش بسيار مهمى دارد چرا 
و  مصرفى  جامعه  در  شىءوارگى  قدرت  برابر  در  مقاومت  توان  و  امكان  كه 
بازآفرينى كليتى را دارد كه به صورت سيستماتيك با گسيختگى وجودى تمام 

سطوح زندگى و سازمان اجتماعى امروز از بين رفته است. 
است  معتقد  جيمسن  است.  جيمسن  توجه  مورد  ديگر  نكات  از  تاريخى  فهم 
در  تنها  بلكه  نيست،  ما  دسترس  در  جايى،  در  راست  سر  صورتى  به  تاريخ 
اشكال متنى وجود دارد، اشكالى كه بايد تفسير شوند. پس اگرچه تفسير بر 
تاريخ مبتنى است و افق آن تاريخ را رقم مى زند اما تاريخ فقط با تفسير قابل 
دسترسى است. به بيان ديگر هم تفسير و هم تاريخ درگير رابطه اى پيچيده با 
پيامدهاى ظريف هر دو طرف هستند كه اين وضعيت ديالكتيكى است و بهترين 

راه براى واگشودن آن نقد ديالكتيكى است. 
نگاه خاص جيمسن به روانشناسى فرويد و الكان كه در آن وى قصد دارد 
اجتماعى  امر  و  فردى  امر  ميان  گرى  ميانجى  به  قادر  كه  كند  عرضه  نقدى 
باشد و بتواند از نتايج روانكاوى استفاده كند بدون اين كه امر اجتماعى را به 
مقوالت روانشناسى فردى تقليل دهد، در سومين فصل كتاب مورد پژوهش 

واقع شده است. 
نقد  در  ناخودآگاه  ويژه  به  فرويدى،  و  روانكاوانه  هاى  مقوله  سودمندى 
ماركسيستى، نقش تاريخ به منزله نيروى شكل دهنده نهايى هر متن، اين واقعيت 
كه روايت مقوله ميانجى گرى كليدى در جامعه معاصر است با اين پيامد كه 
رمان به مهم ترين شكل ادبى تبديل شده است و تحليل پرقدرتى از رمانس و 
ارتباط آن با تاريخ و ايدئولوژى قرون هجدهم و نوزدهم تاثيرگذارترين و غنى 

ترين انديشه هاى جيمسن در كتاب «ناخودآگاه سياسى» است. 

نهادن  پيش  و  نقد  هاى  بنيان  دوباره  تعريف  براى  كتاب  اين  در  او 
به  فرويدى  گر  تحليل  مانند  بايد  منتقد  كه  گويد  مى  نو  هاى  شيوه 
فراسوى سطح يا عناصر آشكار شعر يا كتاب بنگرد. شيوه اى كه 
معنى آن نه تنها كشف معناى متن بلكه توليد آن است و به بيانى 

ديگر تفسير گشودن متن به روى بادهاى تاريخ است. 

صدا  تك  و  ساز  يكسان  ديگر  اتوپياهاى  مانند  كه  جيمسن  ناهمگون  اتوپياى 
انديشه  بر  او  تاكيد  و  است  بشرى  سرنوشت  ساخت  براى  جايى  و  نيست 
تاريخى  تحليل  فصل  ششمين  در  خوانيم.  مى  فصل  پنجمين  در  را  اتوپياپى 
جيمسن را از پست مدرنيسم يا منطق فرهنگى سرمايه دارى متاخر در انديشه 
لزوم  و  تاريخ  نقش  بر  جيمسن  فردريك  آن  در  كه  كنيم  مى  مطالعه  جيمسن 
آگاهى تاريخى از زمينه اجتماعى و اقتصادى شكل گيرى يك اثر براى فهم و 

درك آثار فرهنگى پافشارى مى كند. 
بررسى هر فيلم به مثابه محصولى از شرايط تاريخى، اقتصادى و ايدئولوژيك 
ويژه آن قدرت نقد جيمسن را نشان مى دهد چرا كه او قادر به قرائت فيلم هاى 

عامه پسندى همچون پدرخوانده و آرواره ها به شيوه اى راديكال است. 
فرهنگ  انواع  ترين  نازل  در  حتى  متعالى  عنصرى  هميشه  جيمسن،  تعبير  به 
مردمى وجود دارد كه مى تواند نفى كننده و منتقد آن نظم اجتماعى باشد كه 

سرچشمه اين آثار است. 
مطالعه بيش تر نظرات پرشور جيمسن درباره سينما و تلويزيون 

را در فصل هفتم كتاب دنبال كنيد كه در آن وى قتل هاى جك 
را   (1980) كوبريك  اثر  (درخشش)  تاللو  فيلم  در  نيكلسون 
ناشى از گذشته خونبار آمريكا مى داند كه در اتاق هاى خالى 

هتل قهرمان را تسخير مى كند. 
نگاه تحليلى جيمسن و تاكيد وى بر محتواى تاريخى 

آثار فرهنگى بر مبناى روابط عميق شكل دهنده 
تمام آن ها كه مبتنى بر تكنولوژى جديد و جلوه 

يعنى  جديد  اقتصادى  جهانى  نظام  يك  از  اى 
مهمى  نكات  از  است،  متاخر  دارى  سرمايه 

مدنظر  كتاب  خوانش  در  بايد  كه  است 
داشت و از آن بسيار آموخت. 

فيلم  بر  وى  نقد  نگاه  اين  جالب  نمونه 
با  جيمسن  آن  در  كه  است  تايتانيك 
نگاهى عميق و ژرف انديشى بر زمينه 
وجود تاريخى و مناسبات اقتصادى 
اين  از  و  كرده  پافشارى  اثر  يك  در 

طريق اثر را رمزگشايى مى كند. 
جيمسن»،  «فردريك  نى  نشر 

«ماركسيسم، نقد ادبى و پسامدرنيسم» 
ترجمه  با  را  رابرتس»  «آدام  نوشته 
صفحه   224 در  زاده»  ولى  «وحيد 

رهسپار بازار كتاب كرده است.

   

داريوش مهرجويي و 
ترجمه دو نمايشنامه 

از يونسكو  
 
 

مطرح  سينماگر  مهرجويي،  داريوش 
كشورمان، قبًال هم عالقه مندي خود به هنر 
تئاتر را بيان كرده است و در كارنامه كاري 
او اقتباس هايي از نمايشنامه نيز وجود دارد. 
او فيلم سارا را از نمايشنامه خانه عروسك 
اساس  بر  هم  را  پستچي  فيلمنامه  و  ايبسن 
نمايشنامه ويتسك اثر گئورگ بوخنر اقتباس 
نمايشنامه  دو  ترجمه  روزها  اين  بود.  كرده 
يونسكو)  (اوژن  طاس  خوان  آوازه  و  درس 
نشر  توسط  مهرجويي  داريوش  ترجمه  با 
هرمس منتشر شده است. به گزارش سايت 
را  نمايشنامه  دو  اين  مهرجويي  تئاتر،  ايران 
براي ترجمه از زبان فرانسه انتخاب كرده و 
دو  نويسد؛  مي  كتاب  مقدمه  در  باره  اين  در 
نمايشنامه «درس» و «آوازه خوان طاس» را 
مي توان جزء مهم ترين آثار اوژن يونسكو 
دانست، و از آنجا كه هر دو از كارهاي اوليه 
به  نسبت  بيشتري  تازگي  و  تر  از  اوست، 
ساير آثارش برخوردار است؛ آنجا كه معناي 
و  طنزآميز  و  چندپهلو  و  پادرهوا 
بهترين  به  شود،  مي  گزنده 
وجه جوهر محتوايي تئاتر 
ابزورد را برمال مي كند.  
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حكايت َبقَبق

اي خليفه، برادر ديگرم َبقَبق نام داشت. روزي بقصد انجام كاري به كوچه اندر 
تو  بر  كاري  تا  بِايست  ساعتي  گفت:  او  با  و  آمد  پيش  را  او  پيرزني  همي رفت. 
عرضه دارم، اگر آن كار ترا پسند آيد بكن. برادرم بِايستاد. عجوز گفت: ترا به 

چيزي َداللَت كنم بشرط اينكه سخن دراز نكني. برادرم گفت:  سخن بازگو.
عجوز گفت: چه مي گوئي در اينكه امشب در خانه اي خوب با شاهدي شكر لب، بر 
لب  جوئي نشسته بادة صاف انگوري بنوشي و از بوس و كنار او َتَمتُّع َبرگيري 
و تا بامداد ترا كار همين باشد و اگر شرط نگاه داري سودهاي بسيار هم ببري. 
برادرم چون اين بشنيد گفت:  اي خاتون چگونه از همة مردم مرا از بهر اين كار 

بر گزيدي و چه از من ترا پسند افتاد؟ عجوز گفت: نگفتمت كه سخن دراز مكن 
و پر گو مباش؟ اكنون لب از گفتار بر بند و با من بيا.

از  بود  شنيده  كه  چيزها  آن  طمع  به  نيز  برادرم  و  افتاد  پيش  عجوز  آنگاه   
به  طبقه اي  از  و  برسيدند  وسيع  خانه اي  به  اينكه  تا  شد  روان  وي  دنبال 
طبقه ديگر رفتند و از غرفه اي بغرفة ديگر شدند. برادرم ديد كه چهار تن 
و  نديده  ايشان  از  نكوتر  كس  چشِم  كه  هستند  آنجا  در  ماهروي  دختران 

يكي  آنگاه  همي نوازند.  چنگ  و  دف  و  مي خوانند  خوش  آوازهاي  با  ايشان 
چون  داد.  برادرم  به  ديگر  قدحي  و  بنوشيد  شراب  قدحي  دختران  آن  از 
برادرم قدح بنوشيد، دختر َطپانچه بر َقفاي وي زد. برادرم در خشم شد 

و بيرون آمد. 
عجوز از عقب او بيامد و با چشم اشارت مي كرد كه يعني بازگرد. برادرم بازگشت 
و بنشست. هنوز سخني نگفته بود كه دختر َقفاي ديگر بزد. برادرم برخاست كه 
از پي كار خويش رود، عجوز سر راهش گرفته گفت: اندكي صبر كن تا به مراد 
خويشتن برسي. برادرم گفت: مي خواهم صبر نكنم و به مراد خويشتن نرسم. 
عجوز گفت: صبر كن، چون مست شوي به مراد خود برسي. آنگاه برگشت و 

به جاي خود بنشست.
گالب  و  سازند  برهنه  را  او  گفت:  ايشان  با  عجوز  برخاستند.  همگي  دختران 
بر تن و روي او بيفشانند. دختران جامه هاي او َبركنده گالبش بزدند. آنگاه 
دختري كه از همه نكوتر بود پيش آمد و به برادرم گفت: خدا ترا شاد كند كه 
ما را از آمدنت شاد كردي، و هر گاه كه شرط بپذيري و عهد نشكني به مراد 
خود خواهي رسيد. برادرم گفت: اي خاتون، من از مملوكان تو هستم. دختر 
بمراد  برد  من  فرمان  كه  هر  تمام،  است  رغبتي  ُطَرف  به  مرا  كه  بدان  گفت: 

خويش مي رسد.
پس از آن دختران بخواندند و چنگ و دف بنواختند. هنگامة  طرب گرم شد. 
آنگاه دخترك با كنيزي گفت: خواجة خود را بگير و حاجت او را برآور و 
بزودي نزد منش باز گردان. كنيزك برادر مرا گرفته برفت. او نمي دانست با 
او چه خواهد كرد و عجوز بر اثر ايشان رفته با برادرم گفت: اندكي صبر 
كن تا به مراد خويشتن برسي؛ هنوز يك چيزي باقي مانده و آن اين است 
كه َزَنِخ ترا بتراشتند. برادرم گفت: با رسوائِي مردم چه كنم؟ عجوز گفت: 
اين دختر ترا بسي دوست مي دارد و همي خواهد كه تو ساده شوي و موي 
به آرزوي  بر روي او َنِخلَد، تو اكنون شكيبا شو تو تا  َزَنِخ تو چون خار 

خويش برسي.
برادرم سخن بپذيرفت. دخترك زنخ او را تراشيده به َمجلَِسش باز آورد و 
او را ابروان و َزَنخ و ِسبلَت تراشيده بود. دخترك از هيَئِت او بترسيد، پس 
از آن بخنديد و گفت: آقاي من، با اين صورت، خوب مرا مفتون كردي،  اكنون 
به جاِن َمَنت سوگند كه برخيز و رقص كن. در حال برادرم برخاسته برقص 
آمد و دختران و كنيزان آنچه كه به خانه اندر نارنج و ليمو و ُتَرنج بود بر وي 
بينداختند و طپانچه بر وي مي زدند تا اينكه بر زمين افتاد. عجوز گفت: اينك به 
مقصود رسيد، چيزي كه باقي مانده اين است كه دخترك را عادت چنان است 
كه چون مست شود كسي را بخود راه نمي دهد تا اينكه جامه ها بركند و عريان 
بايستد. تو نيز بايد جامه هاي خويشتن بكني و چنانكه اوست عريان بايستي. پس 
از آن همي دود، گويا كه از تو مي گريزد. تو نيز بايد به هر سو كه او مي دود بدوي 
تا ترا آلَت راست شود. آنگاه تو را به خويشتن راه دهد. برادر من چون اين سخن 

بشنيد به آن حالت رنجور برخاست و جامة خويش بركند و عريان بايستاد.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و يكم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، دالك گفت: برادرم جامه از تن كنده عريان بايستاد. دختر 
با او گفت: من از پيْش و تو از دنباْل همي دويم، چون به من برسي به مراد خواهي 
رسيد. پس دختر به اين سو و آن سو همي دويد و برادرم نيز در دنبال او همي دويد 
او  مي رفت  دختر  كه  سو  هر  به  و  همي مانِست  ديوانگان  به  و  شد  راست  آلََتش  تا 
نيز عقب او دوان بود كه ناگاه خود را به همان حالت در بازار َدّباغان يافت. چون 
مردم او را ديدند بر وي گرد آمدند و برو بخنديدند و َچرم و َطپانچه بر تِن عريانش 
همي زدند تا اينكه بيهوش شد، او را به درازگوشي نشانده به خانة ِشحنه اش بردند. 
ِشحنه گفت: صد تازيانه بر او زده از شهر بيرونش كردند. من خبردار گشته از پي 
من  اگر  خليفه  اي  همي دهم.  آبش  و  نان  و  آوردم  خانه  به  پنهاني  را  او  و  رفتم  او 

جوانمرد نبودم چگونه بر اين مشقت تحمل مي كردم.

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

برگردان: مهوش قويمي    قسمت دوم

پرگويي و كنجكاوي، مرگ و زندگي 
روش نقل حكايات هزار و يك شب غامص و پر ابهام به نظر مي رسد 
اما تفسير اين پيچيدگي دليل و ارزش آن را آشكار مي سازد. اگر 
همة اشخاص داستان، پي درپي، حكاياتي روايت مي كنند سبب آن 
است كه اين عمل نعمتي واال محسوب گرديده است: داستان سرايي 
است:  شهرزاد  خود  سرگذشت  مثال،  بارزترين  ماندن.  زنده  يعني 
داستان سرايي  از  كه  است  ميسر  صورتي  در  تنها  او  حيات  ادامة 
حكايات  بطن  در  بارها،  و  بارها  ويژه،  موقعيت  اين  نايستد.  باز 
انگيخته  بر  را  عفريت  خشم  درويش  مي شود:  تكرار  نيز  گوناگون 
حكايت  مي آورد(  لطف  سر  بر  را  او  حسود،  داستان  شرح  با  اما 
حمال و دختران)، غالم جنايتي مرتكب شده است، ارباب او، براي 
نجات جان بنده اش تنها يك را پيش پا دارد، خليفه به او مي گويد: ” 
اگر داستان عجيب تر از اين برايم نقل كني، غالمت را مي بخشم، در 
غير اين صورت دستور قتل او را صادر مي كنم“ ( حكايت صندوق 
يعني  آن ها،  از  يكي  متهم اند،  قوزي  يك  قتل  به  زن  چهار  خونين). 
بازپرس، رو به سلطان كرده، مي گويد: ” اي پادشاه بلند مرتبه، اگر 
حيله  و  مكر  با  كه  قوزي  اين  ديدن  از  قبل  ديروز،  كه  را  ماجرايي 
وارد منزل من شد، شرح دهم، آيا از گناه من چشم خواهيد پوشيد؟ 
آن ماجرا به راستي از ماجراي اين مرد شگفت انگيز تر است ”. و 
مي كني  ادعا  كه  باشد  چنان  داستان  اين  اگر  مي دهد: ”  پاسخ  ملك 
هر چهار نفر شما از مرگ نجات خواهيد يافت“ ( حكايت جسد جا 

به جا شده).
داستان يعني زندگي و فقدان آن يعني مرگ . اگر شهرزاد حكايت 
اين  وجن،  صياد  حكايت  در  شد.  خواهد  كشته  نكند،  نقل  ديگري 
اتفاق براي حكيم دوبان مي افتد. او كه به مرگ محكوم شده است از 
ملك مي خواهد به او اجازه دهد داستان تمساح را تعريف كند. ولي 
تقاضايش مورد قبول واقع نمي شود و حكيم به هالكت مي رسد. اما 
دوبان، باز هم متوسل به داستان، از شاه انتقام مي گيرد. چگونگي 
اين انتقام يكي از زيباترين استعاره هاي هزار و يك شب است: دوبان 
كتابي به شاه بي رحم هديه مي دهد تا ملك، زماني كه سر دوبان 
را از بدن جدا مي كنند، به خواندن آن مشغول شود. جالد كار خود 
را به پايان مي برد. سر بريده دوبان چنان مي گويد: ” اي ملك، حال 
مي تواني از محتويات كتاب اطالع حاصل كني. ملك كتاب را گشود. 
ديد كه اوراق آن به هم چسبيده اند. انگشت به دهن تر كردو صفحة 
اول را ورق زد، سپس صفحة دوم، سوم و بعدي را ورق زد. به اين 
كار ادامه داد. اوراق به سختي از هم جدا مي شد. به صفحة هفتم كه 

رسيد، نوشته اي در آن نيافت، گفت:
- اي حكيم، خطي بر اين صفحه نيست.

را  بعدي  صفحات  ملك  بزن.  ورق  هم  باز  گفت:-  حكيم  بريدة  سر 
نيز گشود و نوشته اي نيافت. هنوز چند لحظه اي سپري نشده بود 
كه زهر در وي اثر كرد: صفحات كتاب آغشته به زهر بود. آن گاه 

گامي برداشت، پاهايش سست شد و بر زمين افتاد.“
است.  كشنده  داستان  فاقد  كتاب  بود.  زهر  به  آلوده  سفيد  صفحة 
فقدان داستان مفهومي جز مرگ ندارد. در كنار اين تجسم حزن انگيز 
از تأثير ” بي- داستاني- تجسمي ديگر نيز وجود دارد كه دلپذيرتر 
تمام  براي  را  قصه گو  مرغ  به  دستيابي  روش  درويشي  مي نمايد: 
شكست  هدف  اين  در  جويندگان  همه  مي داد.  شرح  رهگذران 
مي خوردند و تبديل به سنگ مي شدند. شاهزاده پريزاد اولين كسي 
بود كه مرغ قصه گو را به دست آورد و جويندگان قبلي را از طلسم 
آزاد كرد. ” در راه باز گشت، اين گروه خواستند به ديدار درويش 
رفته، به خاطر مهمان نوازي و اندرزهاي نجات بخشي كه صميمانه 
ارزاني داشته بود، از او سپاس گذاري كنند. اما درويش مرده بود و 
هرگز نفهميدند از كهولت جان سپرده است يا به اين سبب كه ديگر 
خانم  شاهزاده  كه  شيئي  سه  به  دستيابي  طريقة  نبوده  احتياجي 
پريزاد به چنگ آورده بود، به كسي بياموزد( حكايت دو خواهر). 
انسان داستاني بيش نيست، چون داستان سودمند نيايد ، مرگش 
بر  ميان  از  مانده-  نقش  بي  كه   - را  او  داستان سرا  مي رسد.  فرا 
شرايط،  بعضي  در  كه،  كنيم  اضافه  نيست  بد  خره  باال   . مي دارد. 
داستان ناقص و نارسا نيز، حاصلي جز مرگ ندارد. مثًال بازپرس 
كه ادعا مي كند حكايتش از روايت قوزي جالب تر است، بعد از به 
پايان رساندن آن، رو به سلطان كرده مي گويد:“ اين آن سرگذشت 
شگفت انگيزي است كه مي خواستم نقل كنم. اين همان داستاني است 
اين  آيا  كردم.  بازگو  جزئيات  تمام  با  امروز  و  شنيدم  ديروز  كه 
داستان از ماجراي قوزي عجيب تر نيست؟ سلطان جواب داد:“ نه، 
اين گفته صحت ندارد. داستان تو از حكايت قوزي شگفت تر نيست. 

بايد همة شما را به دار آويزم.“  
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جنبش 
دموكراتيك 

زنان 
 

سينا پرويزي

جنبش دفاع از حقوق زنان را مي توان به عنوان پديده يي نو و 
همزمان با پيدايش دموكراسي نوين مورد تحليل و بررسي قرار 
داد. اگرچه اغلب چنين ايده يي برتابيده نمي شود، در نتيجه اساسًا 
جنبش هاي اجتماعي را مغاير با دموكراسي و مانعي براي تحقق 
دموكراسي در جامعه برمي شمارند. اما اگر تمركز خود به جنبش 
هاي اجتماعي راديكال را كه در دوره هايي در قرن بيستم زمينه 
ساز شكل گيري رژيم هاي توتاليتر، سركوبگر و توده يي شدند 
برگرفته و جنبش هاي مدني مسالمت آميز را در مركز توجه قرار 
كمك  و  كننده  تسهيل  ها  جنبش  اين  اغلب  كه  ديد  خواهيم  دهيم، 
دهنده براي تحقق و گسترش اصول دموكراسي بوده اند.جنبش 

دفاع از حقوق زنان نيز همانند سير تحول دموكراسي تاريخچه 
يي پرفراز و نشيب دارد. همان گونه كه دموكراسي براي تحقق 
اصول و مباني اش سال ها زمان نياز داشت و متناسب با شرايط 
كشورها  از  يي  پاره  در  متفاوت  جغرافيايي  و  سياسي  تاريخي، 
تحقق يافت و حتي درباره تعريف يكسان از دموكراسي اختالف 
نظر وجود دارد، درباره جنبش دفاع از حقوق زنان كه خواسته 
هاي برابري خواهي و برخورداري از حقوق برابر با مردان كه 
بخشي از اصول دموكراسي بود و از آن جمله مي توان به حق 
راي، مالكيت، برابري حقوقي و ساير ويژگي هاي فردگرايي نام 

برد، داراي فراز و فرودهاي خاص خود بوده است. 

جنبش زنان همگام با برخي جنبش هاي اجتماعي ديگر در سال 
برجسته  و  تاكيد  با  توانست  بيستم  قرن  دوم  نيمه  از  پس  هاي 
خالء  طلبي،  برابري  و  شهروندي  حقوق  مدني،  مطالبات  كردن 
را  دموكراسي  و  جبران  حدودي  تا  نيز  را  حزبي  كاركردهاي 
تقويت كند. در واقع جنبش زنان با توجه و تاكيد بر جنبه هايي از 
حقوق زنان كه نقض كننده حقوق ديگر شهروندان جامعه نبوده 
جامعه  در  زنان  سهم  بادكنكي  رشد  به  كه  فمينيسم  نوعي  از  و 
مي انديشيد گذر كرد و از اين طريق در روند دموكراتيزاسيون 

تاثيرگذار شد. 

زنان همچنين با مشاركت در فعاليت ساير جنبش هاي اجتماعي، 
حقوق  و  رفاهي  عمومي،  مطالبات  طرح  و  مدني  و  سياسي 
بشري توانسته اند عدم تعادل هاي موجود در پيگيري مطالبات 
اختصاصي زنان را به تعادل برسانند و از اين طريق پار ه يي 

نگرش هاي منفي نسبت به جنبش زنان را اصالح كنند. 

و سنت  ها  دليل نگرش  به  البته  تبعيض  براي منع  زنان  كوشش 
هاي حاكم، كوششي سخت و پرهزينه بوده است؛ چرا كه به جز 
تغيير در قوانين براي بهبود حقوق زنان، تبعيض به داليل پيش 
گفته يك حيات ذهني نيز دارد. بنابر اين، گشايش و پيشرفت اين 
جنبش كند اما تاثيرگذار بود و اين ديدگاه را مطرح و به حكومت 

ها قبوالند كه زنان و مسائل آنان بايد ديده و جدي گرفته شود.

همچنين نبايد از ياد برد زنان در كشورهايي كه امروزه حقوق 
سال  ها  ده  گذشت  از  پس  دارند،  مردان  با  برابري  شهروندي 
در  مثال  عنوان  به  شدند.  شهروندي  كامل  حقوق  داراي  مبارزه 
كشوري مثل امريكا در سال 1920 زنان از حق راي برخوردار 
سال   30 باالي  زنان  ابتدا   1918 سال  در  انگلستان  در  شدند، 
توانستند راي دهند و سپس در سال 1928راي دادن زنان آزاد 
شد. در آلمان نيز پس از جنگ جهاني اول زنان داراي حق راي 
شدند و در فرانسه كه نگرش هاي نوين حقوق بشر از اين كشور 
جنگ  از  پس  زنان  يافت،  انتقال  دموكراتيك  كشورهاي  ساير  به 

جهاني دوم داراي حق راي شدند.

با  سياسي  برابري  يك  زنان  براي  راي  حق  اگرچه 
مردان بود اما به معناي تضمين يا برخوردار شدن 
نبود.  آنان  رفاهي  و  اجتماعي  و  مدني  حقوق  از 
اين  به  دستيابي  براي  ها  سال  طول  در  بنابراين 

حقوق نيز مبارزه شده است.

از ديگر سو مي توان در دوره هاي مختلف جنبش دفاع از حقوق 
زنان، نقش اقتصاد و وضع رفاهي جامعه، اشتغال مردان و زنان، 
دوره هاي رونق و ركود اقتصادي را به شكل آشكار و داراي 
تاثيرگذاري مهم ديد. به عنوان مثال گفته مي شود يكي از داليل 
اول  جهاني  جنگ  دو  بين  در  زنان  حقوق  از  دفاع  جنبش  افول 
بوده  جهاني  اقتصاد  بر  حاكم  ركود  و  نامساعد  شرايط  دوم  و 

است. 
بر اين اساس جنبش دفاع از حقوق زنان در دوره هاي مختلف 
داراي محورهاي مبارزه يي متفاوتي بوده است. گاه سياست و 
فوقاني  سطوح  به  دستيابي  امكان  يا  برابر  راي  حق  بودن  دارا 
قدرت و مديريت كالن كه در اولي موفق، ولي در دومي به تازگي 
هم  گاه  شود.  مي  ديده  هايي  گشايش  كشورها  از  يي  پاره  در 
از  برخورداري  حق  يعني  تبعيض،  بدون  اشتغال  يعني  اقتصاد 
ساعت  مساله  و  مردان  با  همسان  شغلي  هاي  فرصت  و  شغل 
يعني  جنسيتي  امور  زنان  مبارزات  محور  گاه  و  دستمزد  و  كار 
داشتن حق برابر با مردان براي تصميم گيري درباره سقط جنين 
بوده است. در مورد سقط جنين هم اين مساله در عرصه عمومي 
سياست  و  مذهب  جدال  در  حتي  و  گرايي  سنت  و  نوگرايي  بين 
مخالفان و موافقان سرسختي دارد و اختالف بر سر آن همچنان 

يك مساله اصلي است.

براي  تالش  مثل  مدني  حقوق  گرفتن  قرار  محور  است  همچنين 
برخوردار شدن از حق طالق برابر با مردان به منظور كنار گذاشته 
شدن زندگي هاي مشترك اجباري و در نتيجه تغيير نگرش هاي 
عرفي و قانوني براي ايجاد شرايطي كه زندگي زناشويي رضايت 
عرف  در  و  مدرن  هاي  رژيم  در  طالق  حق  فراهم كند.  را  بخش 
اين گونه جوامع به عنوان يك حق مدني اوليه و سازگار با زندگي 
و  شده  پذيرفته  مردان  با  همسان  زنان  براي  شده  متحول  و  نو 
با  سنت  از  گذار  حال  در  جوامع  در  اما  دارد.  قانوني  پشتوانه 
توجه به ناهنجاري هاي خانوادگي و اجتماعي ناشي از پيامدهاي 
وضع  اين  از  ترديد  از  هايي  نشانه  نارضايتمند،  مشترك  زندگي 
ديده مي شود تا زنان از حق طالق برخوردار شده و در نتيجه 
برابري زنان و مردان براي پيشگيري از زندگي مشترك اجباري 
پذيرفته شود. زنان در ايران براي برخورداري از اين حق البته 
هم بايد بازسازي حيات ذهني و سنتي جامعه را مورد نظر قرار 
بي  صورت  در  را.  ازدواج  و  طالق  قوانين  در  تغيير  هم  و  دهند 
اعتنايي به هريك از اين دو مانع كه اولي در ساخت حقيقي جامعه 
ريشه دوانده است و دومي ريشه در ساخت حقوقي دارد، نمي 

توان توقع بهبود وضع موجود را داشت.

همچنين موانع متعدد تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه 
در  هم  با  يا  جداگانه  صورت  به  گاه  بوده  زنان  جنبش  راه  سد 
سرعت  علت  به  حتي  و  داده  نشان  را  خود  مختلف  هاي  دوره 
اين  پيچيدگي  بر  گذشته  سال  صد  يك  در  خصوص  به  تحوالت 
موانع افزوده شده است. به عنوان مثال در كشورهايي كه شرايط 

سنتي و فرهنگي سختگيرانه يي وجود داشته و نوعي ارتدوكس 
مذهبي حاكم بوده، دفاع از حقوق زنان مسائل و مشكالت خاص 
خود را داشته، بنابراين شرايط براي بهبود حقوق زنان در جوامع 

داراي آسان گيري مذهبي مناسب تر بوده است. 

در جوامعي كه تفسيرها و برداشت هاي صاحب نظران مذهبي 
از متون مقدس مبتني بر سنت هاي ديني نيست يا به تاريخ متن 
مقدس و شرايط زماني و مكاني وقوع پديده و حكم ديني توجه 
نشان مي دهند، يا نگرش هاي مردساالرانه در تفسير هاي مذهبي 

ضعيف است شرايط بهتري براي برابري حقوقي با مردان فراهم 
فراصنعتي  دوره  به  صنعتي  دوره  از  گذر  است  است.همچنين 
شود.  مي  شناخته  شدن  جهاني  و  اطالعات  دوره  عنوان  به  كه 
بنابراين همان طور كه وضع اقتصادي، سياسي و فرهنگي جديد 
و متفاوتي بر زندگي فردي و اجتماعي بشر و همچنين دولت ها 
حاكم شده است، خواست ها و اولويت هاي جنبش هاي دفاع از 

حقوق زنان نيز دچار دگرگوني هاي خاص خود مي شود.

در دوره آزادي و همگاني شدن اطالعات و ارتباطات البته پيوندي 
بين خواسته هاي اجتماعي، سياسي و مدني جنبش هاي دفاع از 
حقوق زنان در كشورهاي ضعيف به لحاظ اقتصادي و سياسي 
با جنبش ها و نهادهاي مدافع حقوق زنان در كشورهاي قوي و 
آمده  وجود  به  قدرتمند  مدني  و  دموكراتيك  ساختارهاي  داراي 
است. اين وضع جديد البته مي تواند به فربه شدن جنبش دفاع از 
حقوق زنان در كشورهاي ضعيف منجر شود و تجربه آنها را در 
اين راه افزايش دهد. اگرچه نمي توان از اين واقعيت غفلت كرد كه 
اين تجربه بايد با شرايط بومي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي 
اين كشورها مطابقت داده شود و متناسب با موانع موجود از اين 

نوع تجربه ها درس گرفت. 

نمي توان منكر اين مساله بديهي شد كه زنان به غير از مشكالت 
مشتركي  هاي  ويژگي  تواند  مي  كشورها  همه  در  كه  عمومي 
به  كشوري  هر  از  كه  بوده  خاص  مشكالت  داراي  باشد،  داشته 

كشور ديگر متفاوت است. 

آموزش حرفه اى فتو شاپ، 
ويندوز ، آفيس، ويستا و طراحى 

وب سايت و
 Indesign  و برنامه نويسى جاوا  

 HTML , ASP, .Net و
در سطح مقدماتى و پيشرفته بصورت 
خصوصى و نيمه خصوصى در محل

 دفتر هفته نامه  براى اطالعات 
بيشتر با 02084537350 تماس 

حاصل نمائيد
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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

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

جشن ملى نوروز در 
كردستان بزرگ ايران زمين

تيره هاى ايرانى نژاد كرد كه در كشورهاى تركيه، عراق، ايران و سوريه زندگى مى كنند، جشن نوروز 
را با شكوه تمام برگزار مى كنند. كردها از نظر زبان و مذهب به گروههاى مختلفى تقسيم مى شوند 
ولى همه آنها نوروز را جشن مى گيرند و به آن نِوروز مى گويند زيرا از ديدگاه نژادى ايرانى هستند و 
ايران كه واژه اى اوستايى است در معنى خواستگاه آريايى ها مى باشد . آتش افكنى و نوروز دو ركن 

اساسى جشنهاى ملى كردها محسوب مى شود . 
نوروز و بهار براى ايرانيان و به خصوص تيره هاى كرد مفهوم آزادى و رهايى از بند اسارت و بندگى 

ظلم و جور ستمكاران ، زايشى نو و ازسرگيرى كار و تالش دوباره براى زندگى دارد. 
در باور ايرانيان كرد بهار يادآور قيام ” كاوه ” ، آهنگر جوانى است كه از ظلم و ستم ضحاك، به عنوان 

نماد تباهى و پليدى ، به تنگ آمده و ملتى را با به بندكشيدن اسوه ظلم، به روشنايى رهنمون شد. 
به همين انگيزه، كردها ترجيح ميدهند نخستين روز از بهار را به نشانه رهايى از ظلم و بندگى ، به آغوش 
طبيعت ، زيباترين جلوه قدرت الهى پناه ببرند. مردم كردستان تحويل سال و آغاز بهار را با روشن 

كردن آتش كه نمادى از سوزاندن بندهاى اسارت و كهنگى است ، جشن ميگيرند. 
آتش نوروزى بر اساس باورهاى كهن بايد در بلندترين نقطه محل زندگى يعنى بام خانه روشن شود 

كه هنوز هم در برخى از مناطق كردنشين اين چنين است. 
كردهاى ايرانى در پيوند با باورهاى ديرين و باور ساير اقوام ايرانى دو بار، در چهارشنبه آخر سال و 
آخرين شب سال آتش روشن ميكنند، تاضمن پايبندى به آيينهاى باستانى، پيوندى بافرهنگ ساير اقوام 

ايرانى هم داشته باشند. 

افروختن آتش در چهارشنبه آخر سال در فرهنگ و ادبيات ايران بدعتى است كه 
پس از اسالم ايجاد شده است براى حفظ آتش زرتشت و گرامى داشت آن . ولى 
به اين شيوه كه چهارشنبه سورى ناميده مى شود در متون پيش از اسالم موجود 

نمى باشد . 
كردها نيز در اين مراسمها با روشن كردن آتش مقدس به رقص و پايكوبى محلى 
مى پردازند و شب خود را به ياد ماندنى ميكنند . در روستاهاى كردنشين مردم در 

شب نوروز روى كوهها آتش روشن مى كنند و به جشن و پايكوبى مى پردازند. 

كردهاى مروين مثل همه كردهاى ديگر، نوروز را با شكوه تمام جشن مى گيرند. مراسم آنها در خانه، 
روى كوهها، در ورزشگاهها يا روى بام خانه ها انجام مى گيرد. آنها گاهى نيز از روى آتش مى پرند. 

براى كردها روز نوروز نه تنها روز ثروت و بركت، بلكه نماد صلح و آشتى است. 
وين تركيه در باره اين مراسم در شهر زادگاهش مى گويد: 

مردم مروين صبح نوروز لباس نو مى پوشند و به ديدار همديگر مى روند. بعد همه در ميدان بزرگى 
جمع مى شوند و رقص و شادمانى مى كنند. در اين رقص ها – مانند آنچه در كارناوال هاى اروپايى 

معمول است - بعضى هم از نقاب استفاده مى كنند . 
مردم كرد زبان ديگرى در تركيه زندگى مى كنند كه كردهاى زازا خوانده مى شوند. اين مردم بيشتر در 
آناتولى شرقى ساكنند و زبانشان كردى زازاكى است. آنها شاخه اى ازشيعه هاى علوى هستند. تقويم 
كردهاى زازا تقويم قديمى خاصى است كه به تقويم امروز ميالدى شبيه است. كرد هاى زازا مى گويند 

كه احتمال دارد نام آنها از كامه ساسان يا ساسانيان ريشه گرفته باشد. 
زينل ارسالن كه يكى از پيشوايان زازاها و ساكن آلمان است، درباره نوروز در ميان علوى ها مى گويد: 
”21 مارس را علوى ها جشن مى گيرند و اهميت آن بيش از همه در اين است كه اين روز را به عنوان 

تولد حضرت على جشن مى گيرند و آئينى برگزار مى كنند كه جمى نام دارد.“ 
زينل ارسالن اين مراسم را در شهر كلن، اما به زبان تركى رهبرى و اجرا مى كند، او توضيح مى دهد كه 
جمى از كجا مى آيد و به چه معنى است: ”در بين علوى ها جمى به معنى آئينى است كه شركت كنندگان 
در آن براى عبادت و ستايش گرد مى آيند. در اين مراسم همه خانواده از زن و مرد يكجا جمع مى شوند 

و آن هميشه با موسيقى همراه است. موسيقى بخش مهمى از مراسم آئينى علوى هاست.“ 
چيز  يك  هر  شوند  مى  ديده  نيز  زنان  آنها  بين  در  كه  برگزيدگان  از  نفر  مراسم جمى 12  در 
خاصى مانند آب، حوله يا شمع در دست دارند و به پيشوا كه در حال اجراى مراسم است 

نزديك مى شوند و سجده مى كنند، گويى آن چيز به اين وسيله تقديس مى شود. 
: نوروز و ايزدى ها 

مردم كرد زبان ديگرى كه نوروز را چون زازا ها به شكلى خاص برگزار مى كنند، كردهاى 
ايزدى هستند كه گاه يزيدى خوانده مى شوند. آمار دقيقى از جمعيت ايزدى ها كه بيشتر آنها با 
لهجه كرمانچى صحبت مى كنند در دست نيست. گفته مى شود حدود 500 هزار ايزدى در عراق 
زندگى مى كنند. همچنين عده اى از آنها در كشورهاى سوريه، تركيه، ارمنستان و گرجستان 

و حتى ايران پراكنده اند. 
ايزدى ها به فرشته اى به نام ملك طاووس باور دارند كه به زندگى و حيات آنها در روى زمين 
نظارت مى كند و گاهى نيز از آسمان به زمين مى آيد. در باره منشا ايزدى ها نظرات مختلف 
وجود دارد. برخى آنها را به سبب نامشان به يزيد بن معاويه نسبت مى دهند، بعضى مى گويند 
كه اصل آنها از يزد بوده و نامشان با ايزد زرتشتى ارتباط دارد و بدين ترتيب ريشه زرتشتى 
نيز  گاهى  خوانند.  مى  سومر  و  بابل  اديان  ترين  قديمى  از  يكى  را  ايزدى  ديگر  بعضى  دارند. 

شيطان پرست خوانده شده اند. 
دكتر خليل جندى رشو، استاد دانشگاه گوتينگن آلمان كه خود نيز از شيخ هاى ايزدى است، 
سال  اول  جشن  واقع  در  سور  چهارشنبه  ”جشن  گويد:  مى  ها  ايزدى  نو  سال  جشن  درباره 

ايزدى هاست كه در بين ملتهاى ديگر مثل ايرانيان نوروز خوانده مى شود ولى ايزيدى ها اين جشن را 
سر ساله چهارشنبه سور يا چهارشنبه سرخ مى نامند. 

اين جشن در شب اولين چهارشنبه ماه آوريل كه ايزدى ها به آن “ نيسان” مى گويند، برپا مى شود. 
ايزدى ها باور دارند كه در اين روز فرشته اى كه او را ملك طاووس مى نامند، از آسمان به زمين مى 

آيد و با خود خير و بركت مى آورد. به همين جهت اين را گاهى جشن ملك طاووس مى نامند.“ 
جشن چهارشنبه سور كه چند هفته بعد از نوروز انجام مى شود با آئين ها و سنت هاى مختلفى همراه 

است كه بعضى از آنها از سنن نوروزى ديگر كشورها متفاوت است 
يكى از تفاوت ها اين است كه در اين ماه ازدواج براى ايزيدى ها ممنوع است چون كه مى گويند ماه 
نيسان كه آن را ”بوك هيوانه“ مى نامند عروس همه ماهها يا عروس سال است و مقدس است. در اين 
ماه كسى اجازه ندارد زمين را بكند به اين دليل كه در اين ماه همه نباتات، درختها و گلها از زمين آشكار 

مى شوند... 
سنت ديگر اين جشن اين است كه تخم مرغ رنگ مى كنند. چرا كه شكل تخم مرغ شبيه زمين است و 
رنگ كردن آن به اين معنى است كه مى خواهند دنيا به اين رنگها باشد و باعث سبزى دشت و صحرا 

بشود.... 
رسم جالب ديگر ايزدى ها اين است كه صبح زود سال نو به دشتها مى روند و دست و روى خود را 
با قطرات شبنم مسح مى دهند و باور دارند كه اگر كسى مريض باشد با اين كار بيمارى اش شفا مى 

يابد. 
آرد نيز در جشن سر سال ايزدى ها نقش مهمى دارد. آنها در شب جشن به دشت مى روند و با آردى 
كه با خود برده اند خمير درست مى كنند. بعد دسته گلى در وسط اين خمير فرو كرده و آن را باالى 
در خانه هاشان آويزان مى كنند. انگار بهار به خانه شان آمده است. غير از اين زنان نانى به نام َسُوك 
مى پزند كه مانند خيرات به گورستان مى برند. ايزدى ها نيز مانند كردهاى زازا آئينى دارند كه به آن 

طواف و گاهى نيز جمى مى گويند. 
اولين طواف دريك ده ايزدى به نام ”باِشك وَبخرانه“ در روز جمعه پس از چارشنبه سور شروع مى 
شود و پس از آن تقريبا در همه دهات يزيدى آغاز مى شود. هر طواف يك فرشته دارد كه تنها خاص 
ايزدى هاست. اين طواف ها تا آخر ماه ششم ميالدى كه ايزدى ها به آن ”هزيران“ مى گويند ادامه پيدا 

مى كند و اين نشان نوروز در بين ايزدى هاست. 
ايزدى ها در هر فصل سال جشنى دارند اما ويژگى جشن سر ساله كه در اولين چهارشنبه ماه نيسان 
يعنى آوريل برگزار مى شود، اين است كه مردم پس از سيزده روز دوباره جشن مى گيرند كه با سيزده 

بدر ايران قابل مقايسه است. 
اهميت نوروز براى كردها صرف نظر از اين كه به چه زبانى صحبت مى كنند و به چه مذهبى اعتقاد 
دارند، مانند باقى ايرانيان بسيار زياد است زيرا نه تنها هيچ تفاوت نژآدى – زبانى و فرهنگى ميان كردها 
و باقى ايرانيان وجود ندارد بلكه كردها از ريشه هاى درخت تنومند تمدن و فرهنگ ايران زمين هستند 
و به عبارتى يكى از پايه هاى اساسى در شكل گيرى اين كشور سترگ محسوب مى شود ( ماد - پارس 
و پارت ) به همين جهت خود را موظف در پاسدارى از اين كهن ترين جشن گيتى ميدانند . به طوريكه 
كردها ايرانى ساكن تركيه براى اجراى اين جشن ملى ايران با دولت تركيه كه آنها را تا چند سال پيش 

از برگزارى نوروز منع ميكرد دست به مبارزه نيز زدند .



26
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 24  اسفند March 2008  -  1386 14هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و ششم

 info@persianweekly.co.uk  فرهنگ

اسفندگان، 
جشن 

بزرگداشت 
زن و زمين

نوشته : شقايق فتح على زاده

 
«ايرانيان باستان از گذشته هاى دور تحت تاثير و نفوذ مادر خدايان يا 
الهه گان بوده اند كه آن ها را حمايت مى كردند. با دگرگونى نقش زن 
به عنوان عنصرى سودمند در جامعه، گروه خدايان مادينه نيروى برتر 

شدند و دست به آفرينش و كارهاى شگفت  آوردند»[1]
اين بانوخدايان داراى تنديسه هايى بوده اند كه در جاى جاى سرزمين 
ايران يافت شده اند. اين پيكره ها ويژگى هاى زنانه بارزى دارند كه 

نماد بارورى، مادرى و زايش است.
هنگام پيام آورى اشوزرتشت، يكتاپرستى به معناى واقعى خود مطرح 
گرديد، پس ساير خدايان به مقام پايين تر نزول كرده و بدين ترتيب 
از  برخاسته  انتزاعى  مفاهيم  خود  حضور  با  ايزدان  و  امشاسپندان 
اين  نمودند.  حفظ  مردمان  باور  در  و  خود  درون  در  را  خدايان  اين 
فاصله گرفتن از خدايان اساطيرى به طور كامل نبوده است و آدمى 
جبرانى  اقدامى  با  بوده  خود  بانوخدايان  پايان  بى  قدرت  مجذوب  كه 
پريان  شاه  دختر  هاى  قالب  در  را  ها  آن  ى  زنانه  قدرت  از  بخشى 
به  هم  را  ديگر  قسمتى  و  داده  جاى  خود  ى  روزمره  هاى  داستان  و 
صورت زن برتر در ادبيات خود زنده كردند. آناهيتا و اشى از جمله 
ايزدهاى ايرانى مى باشند كه در جاى جاى نوشته هاى باستانى جلوه 

مى كنند.
اشه  وهومن،  يعنى  نخستين  امشاسپند  سه  امشاسپندان  ميان  در 
سپندار  يعنى  بعد  امشاسپند  سه  و  نرينه  وئيريه،  خشتره  و  وهيشته 

آرمئيتى، هئورتات و امرتات از نظر لغوى مادينه اند.
هسته ى اصلى اين سه امشاسپند مادينه مهرورزى، عشق بى آاليش، 
زايندگى، از خودگذشتگى و پروراندن است و نشانگر اهميت نقش زن 
و مادر در انديشه و باور انسان نخستين و ايرانيان باستان است. از 
همين خواستگاه است كه عبارت هاى زيبا و دل انگيز «زبان مادرى»، 
و  آورده  وجود  به  مادرى»  و «سرزمين  ميهن»  طبيعت»، «مام  «مادر 

فراگير شده است.
همچنين در باورهاى ايرانى «نسل بشر و نخستين زن و مرد جهان به 
نام مشى و مشيانه از ريشه ى دوگانه ى گياهى به نام مهرگياه در دل 
زمين به وجود آمده و آفريده شده اند و در واقع زمين يا سپندارمذ 

[2]، مادر نسل بشرى دانسته مى شده است»[3]
سپندارمذ واژه اى مركب است از سپنته يا سپند به معنى پاك و مقدس 
و آرمئى تى به معنى فروتنى و بردبارى نيك و مقدس، اين واژه در 
و  اسفندارمز  سپندارمذ،  فارسى  در  و  سپندارمت  ى  گونه  به  پهلوى 
و  بردبارى  مظهر  اش  مينوى  و  معنوى  شكل  در  است.  شده  اسفند 
سازگارى اهورامزدا است و در جهان مادى و خاكى نگهبانى زمين به 
وى سپرده شده است. اين فرشته كه با زمين تجسم مى يابد، دست 
يافتنى ترين فرشتگان است و هركس در زندگى عادى خود همواره با 
آن در تماس است و به بديهى ترين صورت ممكن از موهبت هاى آن 
بهره مند مى شود بنابراين اهميت فوق العاده ى او براى مردمان ايران 
باستان كه زندگى را بيشتر به چوپانى و برزگرى مى گذراندند، قابل 

درك است.»[4]
اين فرشته در انديشه ى ايرانى جايى بس بزرگ دارد، واژه ى «اير» 
كه در نام ايران ديده مى شود، در واژه ى آميخته ى «ايرتن» فروتنى 
است. زنان نيز بدان روى كه افزايند ى جهان اند و نمايند ى مهر و 

فروتنى به سپندارمذ مانند مى شوند.»[5]
در ونديداد آن جا كه سخن از زمين مى رود كه چگونه مى توان آن 
را شاد كرد، آمده است : « با برانداختن سوراخ هاى مار و جانوران 
 ... درخت  و  گياه  و  گل  برآوردن  و  زدن  شخم  و  آبيارى  و   زيانكار 

چنين زمين هايى مانند زن زيبا و خوش اندامى است كه شوى او در 
بستر او را شادمان مى سازد و آن زن براى وى فرزندان برومند مى 

آورد»[6]
به علت اهميت زمين و زن، روز پنجم هر ماه موسوم است به سپندارمذ، 
آخرين ماه سال نيز به همين نام است كه از ويژگى بارورى و زايندگى 
زمين سرچشمه گرفته است. ايرانيان روز سپندارمذ از ماه اسفند را 
جشنى به نام اسفندگان مى گرفتند. يا به قولى جشن زن مى گرفتند. و 
اين است كه سخن ابوريحان بيرونى و گواهى او كه در هزار سال پيش 

(زمان ابوريحان) هنوز اين جشن برگزار مى شده است.

عفيف  هاى  زن  بر  نيز  و  است  زمين  بر  موكل  ى  فرشته  «اسفندارمز 
رستگار و شوهردوست و خيرخواه ... در زمان گذشته اين ماه بويژه 
اين روز عيد زنان بوده است و در اين عيد مردان به زنان بخشش مى 
نمودند و هنوز اين رسم در اصفهان و ديگر شهرهاى پهله (شهرهاى 

ناحيه ى مركز و غرب ايران) باقى مانده است»[7]
در جاى ديگر آورده است كه در اين روز زنان بر 

تخت پادشاهى مى نشستند و فرمان مى راندند، 
همه ى كارها نيز به دست مردان و پسران انجام 

مى گرفت.
اين جشن همراه با آداب رسوم و تشريفاتى ويژه 
برگزار مى شد. نخستين جشنى كه در اين روز 
برگزار مى شد جشن «مردگيران» يا «مژگيران» 
بوده است اين جشن ويژه ى زنان و به مناسبت 

تجليل و بزرگداشت از آنان برگزار مى شود.
كاركردهاى آرمئى تى يا سپندارمذ در فرهنگ و 
ادبيات ايرانى بسيار فراوان و گسترده است در 
است  شده  ياد  او  از  بار   18 زرتشت،  هاى  گات 
براى  پاك  زندگى  براى  را  او  بارها  زرتشت  و 
جانوران  ها  چراگاه  كشتزاران  به  بخشى  آرام 
كمك  براى  و  نيك  فرمانرواى  يك  پيدايى  براى 
خويش  شوى  گزينش  در  پورچيستا  دخترش  به 
به يارى فرا مى خواند. در اساطير ايرانى او بود 
براى  كمان  و  تير  ساختن  فرمان  و  پيشنهاد  كه 
آرش كمان گير را به منوچهر شاه داد تا گستره 
در  كند  بازتر  خود  فرزندان  براى  را  آغوشش  و 
متون پهلوى [8] او را يارى رسان نويسندگان به 

عنوان پديدآورندگان فكر و انديشه مى دانند.
سراسر اوستا به ويژه فروردين يشت و يسناى 
گراميداشت  و  ستايش  در  سخنانى  از  آكنده   38
موجود  منابع  به  توجه  با  است.  زن  و  زمين 
باستان  ايران  در  اسفندگان  كه  شود  مى  دانسته 
انسانى  همتاى  و  بارور  زمين  گراميداشت  روز 
آن يعنى بانوان بوده است. اما منظور از زن در 
اين جشن همسر است و نه جنسيت آن. بيرونى 
[9] نيز در نقل آيين هاى جشن از زن به عنوان 
همسر ياد مى كند و جنسيت زن را در نظر ندارد. 
نقاط  از  بسيارى  در  نيز  امروزه  كه  هايى  آيين 
در  همگى  شود  مى  برگزار  ميهن  نزديك  و  دور 
پيوند با روابط عاطفى و مهرآميز همسران است 
جشن  اين  ندارند.  زنانه  جنسيت  با  ارتباطى  و 

هنوز هم به نام اسفندى در بسيارى از نواحى مركزى ايران چون اقليد 
كاشان و محالت برگزار مى شود. و زنان در اين روز براى خشنودى 
ايزدبانوى پشتيبان بارورى خود، آشى مى پزند كه به نام همين جشن، 

«آش اسفندى» ناميده مى شود.
ايزدبانوى سپندارمذ، در انديشه ى جهانيان بسيار اثر گزار بوده است 
به  اندك  اندك  (و  اروپايى  ادبيات  به  هنگامى  عشق  و  زن  ستايش   »
فرهنگ  با  صليبى  هاى  جنگ  در  اروپاييان  كه  يافت  راه  آنان)  فرهنگ 

ايرانى آشنا شدند.[10]
اسفندگان  كنار  در   [11] ولنتاين  عنوان  به  جشنى  جهان  در  امروزه 
برگزار مى شود. اين دو جشن به لحاظ زمان بندى و برخى از درون 
مايه ها به يكديگر شباهت دارند. ولنتاين از يك جريان عاشقانه در بعد 
از ميالد سرچشمه گرفته، اما جشن اسفندگان يادگارى بسيار كهن از 
اسطوره هاى زايش و بارورى است. مقايسه كردن اين دو جشن براى 
و  فرهنگ  با  مردمانى  كنم  مى  تصور  اما  نيست.  پذير  انجام  نگارنده 
انديشه ى غنى و توانا شايسته است جشنى به بزرگى فرهنگشان براى 
ايرانيان  كنند.  برگزار   سودمند  عنصر  دو  اين  (همسر)،  زن  و  زمين 
كه سپاسدارى را از بايسته هاى زندگانى شمرده در اين راه از هيچ 
كوششى فروگذار نمى كنند و بايد براى سپاسدارى از جايگاه زن و 
مادر هستى آموزش و فرزندان اين خاك و بوم و به ياد كوشش هاى 

بى وقفه زنان و مادران، اين جشن را پاس دارند.
پانوشت ها و بن نوشت ها :

1. شناخت هويت زن ايرانى - شهال الهيجى و مهرانگيز كار.
2. «سپندارمذ» به معنى انديشه و فداكارى است و «سپند» به معناى مقدس يا بركت 
چون  او  از  گاهان  در  و  است  ِامشاسپندان  پنجمين  او  اوست.  صنعت  ى  بخشنده 
پرورش دهنده ى آفريدگان ياد مى شود و مردم از طريق اوست كه تقدس مى يابند، 

او دختر هرمزد است.
3. آيين زناشويى زرتشتيان - اردشير آذرگشسب - كانون زرتشتيان شريف آباد 

رويه ى 15.
4. پژوهشى در اساطير ايران - مهرداد بهار. انتشارات آگه رويه ى 322 و 323.

5. حقوق جهان در ايران باستان - فريدون جنيدى - نشر بلخ رويه ى 23 و 24 و 
.25

6. ونديداد - ترجمه ى داعى االسالم - انتشارات دانش 1361. رويه ى 23 و 25.
 1352 تهران  داناسرشت  اكبر  قلم  به   - بيرونى  ابوريحان  آثارالباقيه  ى  ترجمه   .7

رويه 302.
8. نوشتار پهلوى «سد» در بندهش.

9. همان، رويه ى 304.
در  نياسر  و  استرك  نشلج،  همچون  كاشان  پيرامون  روستاهاى  در  آيين  اين   .10

نخستين روز اسفند برگزار مى شود.
11. چهاردهم فوريه برابر است با روز كشته شدن سنت والنتين، كشيش مقدس در 
را  ازدواج  منع  دستور  سربازگيرى  براى  روم  امپراطور  كنستانتين   - م  سال 269 
صادر كرده بود. در اين بين كشيش والنتين مخفيانه به ازدواج براى جوانان دست 
مى زد كه به زندان افتاده و در زندان عاشق دختر زندان بان مى شود و در روز 

مرگ در نامه اى كوتاه و عاشقانه، عشق خود را ابراز مى كند.
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

OPEN 
NOW

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

مواد غذايى و شيرينى

Ltd

S P E C I A L I S TS I N TPAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

LLLLLLLLLLLLLtttttttttdddTAVAZO

شيرينيهاى

 خشک و تر خانگى

سبد هاى خشکبار
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زردى من از تو؛ 
سرخى تو از من

محمود قوچانى

يكى از آئينهاى ساالنه ايرانيان چهارشنبه سورى يا به عبارتى ديگر چارشنبه سورى است. ايرانيان آخرين 
سه شنبه سال خورشيدى را با بر افروختن آتش و پريدن از روى آن به استقبال نوروز مى روند. مردم 
در اين روز براى دفع شر و بال و برآورده شدن آرزوهايشان مراسمى را برگزار مى كنند كه ريشه اش 
و...  ايستادن  فالگوش  آتش،  روى  از  پريدن  مشكل گشا،  آجيل  قاشق زنى،  گردد.  مى  باز  پيش  ها  قرن  به 
كهن  آئينهاى  از  برگرفته  سورى  چهارشنبه  مراسم  ظاهرا  است.  سورى  چهارشنبه  شب  اصلى  مراسم  از 
ايرانيان است كه همچنان در ميان آنها و با اشكال ديگر در ميان باقى بازماندگان اقوام آريائى رواج دارد. 
اما دكتر كورش نيكنام موبد زرتشتى و پژوهشگر در آداب و سنن ايران باستان، عقيده دارد كه چهارشنبه 
سورى هيچ ارتباطى با ايران باستان و زرتشتيان ندارد و شكل گيرى اين مراسم را پس از حمله اعراب به 
ايران مى داند. دكتر نيكنام در اين باره مى گويد:“ما زرتشتيان در كوچه ها آتش روشن نمى كنيم و پريدن 
از روى آتش را زشت مى دانيم. ”در گاه شمارى ايران باستان و زرتشتيان اصأل هفته وجود ندارد. ما در 
ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم. شنبه و يكشنبه و... بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ايران وارد شد. 
بنابراين اينكه ما شب چهارشنبه اى را جشن بگيريم( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده 
) خودش گوياى اين هست كه چهارشنبه سورى بعد از اسالم در ايران مرسوم شد.“ ”ما پيش از تسلط 

اعراب بر ايران هر ماه را به سى روز تقسيم 
مى كرديم. و براى هر روز هم اسمى داشتيم . 
هرمز روز، بهمن روز،...“ ”براى ما سال 360 
روز بوده با 5 روز اضافه ( يا هر چهار سال 6 
روز اضافه ). ما در اين پنج روز آتش روشن 
مى كرديم تا روح نياكانمان را به خانه هايمان 
چهارشنبه  آتش  اين  ”بنابراين،  كنيم.“  دعوت 
روز   5 افروزى  آتش  آن  بازمانده  سورى 
آخر سال در ايران باستان است و زرتشتيان 
بين  از  سنت  اين  اينكه  براى  زياد  احتمال  به 
نرود، نحسى چهارشنبه را بهانه كردند و اين 
شد  و  كردند  منطبق  اعراب  اعتقاد  با  را  جشن 
چهارشنبه سورى.“ گرد آوردن بوته، گيراندن 
و پريدن از روى آن و گفتن عبارت ”زردى من 
از تو، سرخى تو از من“ شايد مهمترين اصل 
در  كه  چند  هر  است.  سورى  چهارشنبه  شب 
سالهاى اخير متاسفانه اين رسم شيرين جايش 
را به ترقه بازى و استفاده از مواد محترقه و 

منفجره خطرناك داده است. 
از  برهم  قاشق  زدن  و  سر  بر  چادر  انداختن 
ديگر رسوم اين شب است. معموال جوانترها با 
انداختن چادرى بر سر به در خانه همسايه ها 

رفته و با قاشق زدن، از آنها شيرينى يا مشتى 
آجيل مى گيرند. خوردن آجيل مشكل گشا كه بى شباهت به آجيل شب يلدا نيست، از اصول چهارشنبه 
سورى است. كه مردم با نيت دست يافتن به حاجتشان و يا رفع مشكلشان اين آجيل را مى خورند. در اواخر 
سلطنت سلسله قاجار در تهران در ميدان ارك توپى به نام ” توپ مرواريد“ وجود داشت كه در شبهاى 
چهارشنبه سورى اطرافش مملو از دخترانى بود كه در آرزوى پيدا كردن شوهر بودند. آنها در اين شب 
به باال اين توپ قديمى مى رفتند و براى بر آورده شده حاجتشان بر روى اين توپ آرزو مى كردند.سعيد 
نفيسى در مقاله اى به نام ”چهارشنبه سورى“ بخشى از مراسم چهارشنبه سورى را كه سالها پيش در چند 

شهر مختلف ايران رواج داشت، اينگونه توضيح مى دهد: 
شيراز: آتش افروختن در معابر و خانه ها، فالگوش، اسپند سوزاندن، نمك گرد سر گرداندن( در موقع اسفند 
دود كردن و نمك گردانيدن زنان اوراد مخصوصى مى خوانند)؛ قلمرو چهارشنبه سورى در شيراز صحن 
بقعه شاه چراغ است و در آنجا نيز توپ كهنه اى است كه مانند توپ مرواريد تهران زنان از آن حاجت مى 

خواهند. 
اصفهان: آتش افروختن در معابر، كوزه شكستن، فالگوش؛ گره گشائى و غيره كامال متداول است. 

مشهد: گره گشائى؛ آتش افروختن؛ كوزه شكستن و آتش بازى متداول است و عالوه بر آن در هر خانه 
يكى دو تير تفنگ مى اندازند. 

زنجان: آتش افروختن؛ فالگوش و كوزه شكستن متداول است. در مراسم كوزه شكستن در زنجان، پولى با 
آب در كوزه مى اندازند و از بام به زير مى افكنند. ديگر از رسوم مردم اين شهر در چهارشنبه سورى اين 
كه دخترانى را كه مى خواهند زودتر شوهر بدهند به آب انبار مى برند و هفت گره بر جامه ايشان مى زنند 
و پسران نابالغ بايد اين گره ها را بگشايند. تبريز: آجيل و ميوه خشك از ضروريات است و ديگر اينكه در 

اين شب مردم از بام خانه ها بر سر عابرين آب مى ريزند. 
اروميه: شب جهارشنبه سورى بر بام خانه ها مى روند و كجاوه اى را كه زينت كرده و آرايش داده با طناب 
از بام به سطح خانه فرود مى آورند و مى گويند:“ بكش كه حق مرادت را بدهد.“ كسى كه در خانه است 
مكلف است كه در آن كجاوه شيرنى و آجيل بريزد وپس از آنكه در آن چيزى ريختند آن را باال كشيده و 

به بام خانه ديگرى مى برند.
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چگونه از قلب 
خود حفاظت 

كنيم؟
پژوهشگران توصيه مى كنند كه راه درمان ناراحتى ها و بيمارى هاى 
شيوه  تغيير  امروز  استرس زاى  و  پرتنش  دنياى  در  عروقى  قلبى 

زندگى است. 
همه ما مى دانيم كه خوردن غذاهاى پرچربى و شيوه زندگى پشت 
پرفشار  زندگى  اما  برساند،  آسيب  قلب مان  به  مى تواند  ميزنشينى 
امروزى و كار كردن در هفت روز هفته مى تواند قلب مان را به طور 

كامل ويران كند. 
سان ديگو  قلب  مركز  در  پژوهشگر  پزشك  گوآرنرى،  ميمى  دكتر 
چهره  كارديولوژيست  يك  داشت:  اظهار  باره  اين  در  امريكا  در 
تأثير  از  قبل  مى توانيم  ما  آنچه  و  مى دهد  نشان  را  قلب مان  پنهان 
مى كند.  پيدا  دهيم،  انجام  قلبمان  سالمتى  براى  جديد  زندگى  سبك 
اين روش ها اغلب ما را از انجام عمل هاى پرهزينه قلبى، اقامت هاى 
نجات  پايين  كيفيت  يك  با  زندگى  ادامه  و  بيمارستان  در  طوالنى 

مى دهد. 
و  پرسش   صورت  به  كه  زمينه  اين  در  مطلبى  در  گوآرنرى  دكتر 
پاسخ ارائه شده به بررسى موضوعاتى پرداخته كه مى تواند براى 
فراهم  ما  براى  را  بهترى  شرايط  آن  حفظ  و  سالمتى  به  رسيدن 

كند. 
وى در پاسخ به اين سوال كه كدام جنبه از زندگى مدرن امروزى 
براى قلب ما زيان بار است، گفت: شايد يكى از مهمترين عوامل اين 
باشد كه هر روز با ماشين در يك خيابان شلوغ و پر سر و صدا 
به سركارتان برويد و برگرديد و براى خانه اى كه هيچ وقت از آن 
به علت اين كه هميشه سركار هستيد استفاده نمى كنيد پول پرداخت 
كنيد. سالم ماندن ما تحت تأثير جزئى ترين چيزهاى زندگى مان است. 
اين به اصطالح زندگى مدرن منجر به سالم نماندن شما مى شود. 
امروز همه بر روى چيزهايى تمركز مى كنند كه درآمد بيشترى را 
برايشان ايجاد مى كند. كار، جلسه، مذاكره و يا صحبت هاى كارى 
در زمان هاى غيركارى ناگهان بدن ما را در معرض يك حمله قلبى 
بزرگ قرار مى دهد بدون اين كه كسى ما را از آن آگاه كرده باشد. 
وى در پاسخ به پرسش دوم مبنى بر اين كه چگونه داشتن يك تلفن 
همراه براى سالمتى مضر است، گفت: شما به  طور مدام در حال چك 
كردن نامه هاى الكتريكى، خواندن فكس ها و صحبت با تلفن هستيد. 
به  مجبور  زمان  يك  در  ما  است.  پايدار  و  وقفه  بى  كه  مسئله اى 
تصميم گيرى هاى چند جانبه هستيم زيرا زمان كافى براى فكر كردن 

در اختيار نداريم. اين شكل از تصميم گيرى به شدت استرس زا است 
و در نتيجه آن بدن ما مملو از هورمون هاى استرسى مى شود. در 
آدرنالين  و  كورتيزول  مانند  هورمون هايى  افزايش  استرس،  نتيجه 

مى تواند خطر حمله  قلبى را افزايش دهد. 
اين  از  مى توانيم  چطور  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  گوآرنرى  دكتر 
اتفاق هاى ترس آور پيشگيرى كنيم، خاطرنشان كرد: با فكر در مورد 
جسم، عاطفه و روان قلب شروع مى كنيم. مراقبت جسمى قلب شامل 
قسمت  اين  است.  آنها  از  استفاده  و  درست  مناسب،  غذاى  انتخاب 
آسان است. از نظر احساسى شما بايد از خودتان سوال كنيد آيا 

درباره   روحى  نظر  از  هستيد،  عصبى  يا  افسرده  پراسترس،  شما 
خودتان بپرسيد، من چه كسى هستم و هدفم چيست. 

وى در جواب به پرسش چهارم مبنى بر اين كه اگر خوردن غذاهاى 
مناسب و انجام ورزش، قسمت آسان داستان است، چرا مردم آن را 
انجام نمى دهند، اظهار داشت: مردم مى دانند كه چطور غذا بخورند 
و به چه تمرين هايى نياز دارند، اما آنها انتخاب هاى ضعيفى مى كنند 

كه عمدتًا اندوه و تنش به بار مى آورد. 
دكتر گوآرنرى در پاسخ به پرسش ديگرى با اين مضمون كه آيا 
يادآور  هستند،  اتهام  مورد  هم  هنوز  خون  فشار  و  باال  كلسترول 
شد: بله؛ فقط دانستن ميزان كلسترول خون براى ما كافى نيست. ما 
مى خواهيم چيزهاى با اهميت بيشترى را بشناسيم، مانند اين  كه چه 

نوع كلسترولى خوب يا بد است. 
قلب  روى  فشار  باعث  استرس  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
كننده   نابود  استرس  كه  است  اين  پاسخ  شد:  متذكر  مى شود،  شما 
پايه اى  كاهش  انديشه   با  استرس  كنترل  مردم  به  بايد  نيست.  شما 
در  وقتى  بدانند  تا  مى كند  كمك  آن ها  به  اين  بياموزيم.  را  استرس 
دهند.  پاسخ  استرس  به  چطور  مى گيرند  قرار  استرس زا  موقعيت 

اين گونه مردم ابزار جلوگيرى از طغيان هورمون هاى استرس را در 
اختيار خواهند داشت. 

وى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اين كه هورمون هاى درون 
ريز استرس زا چگونه باعث بروز حمله قلبى مى شوند، تصريح كرد: 
به  كورتيزول  است.  كورتيزول  مى شود  رها  كه  هورمونى  اولين 
مضطرب  شما  اگر  مى شود.  قندها  شدن  آزاد  باعث  و  مى رود  كبد 
شده ايد، بايد با افزايش قند خونتان مبارزه كنيد، خصوصًا اگر از 

بيمارى ديابت رنج مى بريد. 
و  اپى نفرين  هورمون هاى  استرس،  هنگام  در  كرد:  اضافه  وى 
نوراپى نفرين به درون خون شما ريخته مى شوند. سرعت قلب شما 
زياد مى شود، فشار خون شما افزايش پيدا مى كند، سطوح كلسترول 
هم  به  خونتان  پالكت هاى  و  منقبض  خونى  رگ هاى  مى رود،  باال 

مى چسبند. همه اين مراحل مجموعه بيمارى قلبى است. 
 aldosterone استرس  افزايش دهنده  هورمون  سومين  همچنين 
ناميده مى شود. Aldosterone به كليه مى رود و به اين دستگاه در 
كنترل و نگهدارى نمك و آب كمك مى كند. اگر در حال فرار از يك 
ببر تيز دندان هستيد، مسلما نمى خواهيد بايستيد. اما خوب! اگر آب 
و نمك را داخل بدنتان نگه داريد طبيعى است كه فشار خون شما 

باال مى رود. 
اين پژوهشگر مركز قلب سان ديگو در پاسخ به سوال ديگرى مبنى 
بر اين كه ما چه  طور مى توانيم ترشح هورمون ها را متوقف كنيم 
قبل از اين  كه ما را از پاى در بياورند، گفت: در اين  جا دو روش 
كه ما مى توانيم براى كمك به كنترل پاسخ هاى استرس ياد بگيريم 
وجود دارد، البته ما نمى توانيم هورمون هاى استرس را از بدنمان 
دادن  بيرون  به  و  آن  نگه داشتن  عميق،  كشيدن  نفس  كنيم.  بيرون 
نفس به بدنتان كمك مى كند تا شروع به آرام شدن كند. اين موهبتى 

است كه هميشه همراه شماست. 
هم چنين شما مى توانيد كنترل پاسخ به استرس بازخورد محيطى را 
ياد بگيريد يا بياموزيد كه چطور در لحظه زندگى كنيد. اين به مردم 
بدنى شان  عملكرد  كنترل  براى  فكرشان  از  چگونه  كه  مى دهد  ياد 
شامل كشش عضالنى و آهنگ قلب استفاده كنند. بازخورد محيطى 
به شما مى آموزد كه در لحظه باشيد، در مركز بمانيد، حاضر باشيد 
و اجازه ندهيد ذهنتان بى هدف حركت كند. فقط كافى است قبل از 
شروع كار نفس عميق بكشيد و در مورد چيزهايى كه دوستشان 
شروع  آرامش  با  شما  كنيد.  فكر  هستند  ارزشمند  برايتان  و  داريد 
خواهيد كرد. و يك نكته مهم ديگر اينكه تلفن همراه خود را خاموش 

كرده و پياده روى كنيد. 
اينكه  بر  مبنى  پرسش  آخرين  به  پاسخ  در  گوآرنرى  ميمى  دكتر 
انجام  قلبمان  سالمتى  حفظ  براى  توانيم  مى  كه  كارى  مهمترين 
دوست  شما  كه  بياوريد  خاطر  به  كرد:  تاكيد  چيست،  مى دهيم 
بداريد،  دوست  شما  وقتى  مى داريد.  دوست  و  هستيد  داشتنى 
سطوح  و  بوده  خون  فشار  آورنده  پايين  كه  هورمون هايى  ترشح 
هورمون هاى استرس زا مانند كورتيزول را كاهش مى دهند، تحريك 
مى شود. چه كسى مى تواند دوست داشته باشد؟ به جاى جستجو 
براى دوست داشتن فقط دوست بداريد. به ديگران كمك كنيد. وقتى 
به روشنى صورتشان نگاه مى كنيد احساس لذتى در قلب شما به 
تقديم  شما  به  كه  بود  خواهيد  موهبتى  سپاسگزار  و  مى آيد  وجود 

مى شود.

شكىشكىپزپز

واكسن فشار خون توليد شد 
 

تواند  مى  كه  دادند  خبر  واكسنى  توليد  از  پزشكى  علوم  محققان   
را  خون  فشار  بيمارى 

درمان كند.
به  جديد  واكسن  اين   
كند  مى  عمل  گونه  اين 
ازتشخيص  پس  كه 
دقيق هورمونى موسوم 
آن   angiotensin 2 به

را از بين مى برد.
 angiotensin هورمون
2 همان عاملى است كه 
شدن  سخت  موجب 

مى  موجب  را  خون  فشار  افزايش  نهايت  در  و  شده  خونى  رگهاى 
شود.

بر اساس گزارش گاردين، اين واكسن جديد مى تواند جان ميليونها 
بيمار مبتال به فشار خون باال در سراسر جهان را نجات دهد.

اين واكسن كه حاصل پروژه مشترك دانشمندان سوئيسى و آلمانى 
است با تزريق به بدن در صبحها موجب از بين رفتن فشار خون 
مى شود. صبح هنگام زمانى است سطوح angiotensin باال بوده و 

احتمال بروز حمالت قلبى و حتى سكته هاى مغزى نيز وجود دارد.
اين فناورى نوين پزشكى در حالى ارائه شده است كه استفاده از 
قرصهاى مختلف فشار خون موجب بروز برخى ناراحتيهاى ناشى 

از عوارض جانبى آنها در بدن مى شود. 
 

فرزندان  وزن  اضافه  خانواده ها، 
خود را چاقى در نظر نمى گيرند

نتايج يك تحقيق جديد نشان مى دهد كه باورهاى غلط تعداد زيادى 
زياد  وزن  وجود  با  كه  مى شود  باعث  والدين  از 
اضافه  (داراى  چاق  افراد  جزو  را  آنان  فرزندانشان، 
وزن) يا بسيار چاق (داراى اضافه وزن بسيار زياد) 

در نظر نگيرند. 
بيان  ديابت  مراقبت  پزشكى  مجله  در  پژوهشگران 
كردند كه تشخيص اين كه فرزند داراى اضافه وزن 
است يا خير بسيار نكته حساس و مهمى است؛ زيرا 
اين مرحله مى تواند اولين قدم براى بهره گيرى فرد از 
تا  باشد  بهترى  زندگى  شيوه  و  مناسب  غذايى  رژيم 
مشكل  خانواده ها  اگر  همچنين  كند.  پيدا  وزن  كاهش 
اضافه وزن فرزند خود را نپذيرند آن كودك در آينده 

با مشكل مواجه خواهد شد. 
شمالى  كاروليناى  دانشگاه  از  همكارانش  و  كالكر»  «اشكلى  دكتر 
كه  مادرانشان  و  پدران  و  بالغ  فرد   104 روى  بر  كه  بررسى  در 
داراى ديابت نوع 2 بودند از نظر اضافه وزن، رژيم غذايى و ورزش 
كردن انجام دادند، مشخص شد كه 87 درصد اين افراد با توجه به 
استانداردهاى موجود داراى اضافه وزن بودند اما فقط 41 درصد 
پدران و مادران و 35 درصد افراد بالغ اضافه وزن خود را قبول 

داشتند. 
كه  بالغى  افراد  از  نيمى  از  بيشتر  يعنى  درصد   55 حدود  همچنين 
مى گفتند وزن مناسبى دارند داراى BMI ( نمايه توده بدنى ) باال 

بودند. 
دكتر كالكر افزود: به طور 
كلى براى افراد بالغى كه 
مادرانشان  و  پدران 
متوجه  را  وزن  اضافى 
شدند درك اين موضوع 
افراد  اين  است.  آسان تر 
با  مى توانند  راحتى  به 
مناسب  غذايى  رژيم  يك 
اضافه  ورزش،  انجام  و 
برطرف  را  خود  وزن 

كنند.  
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تلفن هاى همراه آينده 
چگونه خواهند بود؟

از  همراه  تلفن هاى  حوزه ى  در  به ويژه  اطالعاتى  و  ارتباطى  فن آورى هاى 
سرعت تحول فوق العاده اى برخوردارند و هر لحظه تكنولوژى جديدى وارد 
بازار مى شود و نمى توان از حاال حدس زد كه تا دو سال ديگر اين تلفن ها 
اما  مى آيد  حساب  به  كوتاهى  زمان  سال  دو  چه  اگر  بود؟  خواهند  چگونه 

شمارى از فن آورى ها كه سال ها تحت طراحى بودند 
در حال راه يافتن از آزمايشگاه ها به كارخانه ها و جا 
گرفتن در نسل بعد دستگاه هاى همراه هستند؛ در هر 
حال به جاى مطرح كردن اگرها و شايدها اين گزارش 
سعى كرده نگاه واقع بينانه اى به آنچه كه در حال رخ 

دادن در اين زمينه است، بيندازد. 
گرايش هايى مانند پهناى باند فراگير، ديجيتالى شدن 
تمامى محتواها و نيروى رايانشى جيبى پيش از اين 
تلفن هاى همراه معمولى را به تلفن هاى هوشمند تبديل 
تبديل  براى  را  هوشمند  تلفن هاى  تحول،  و  كرده اند 
شدن به دستگاه هايى كه هميشه متصل بوده، همواره 
داشته  دسترسى  وب  و  ديجيتالى  محتواى  تمامى  به 
و مجموعه گسترده ترى از سرويس هاى شخصى را 

فراهم مى كنند، هدايت خواهد كرد. 
حمل  قابل  دستگاه هاى  بخش  كل  مدير  گفته ى  به 
موتوروال، سه مولفه در تلفن هاى هوشمند آينده وجود 
مبتنى  اكوسيستم  و  عامل  سيستم  سخت افزار،  دارد، 
سرويس هايى  و  برنامه ها  مجموعه  شامل  كه  وب  بر 
ارايه  مختلفى  ارايه دهندگان  سوى  از  كه  هستند 

مى شود. 
اينترنتى  اتصال  با  تغييرات  و  فرصت ها  بزرگ ترين 

نسل  بود؛  خواهد  دسترس  در  جا  همه  در  كه  مى شوند  همراه  پهن  باند 
و  وايرلس  وريزون  مانند  اپراتورهايى  و  راهند  در  بى سيم  شبكه هاى  بعد 
اسپرينت پيش از اين شبكه هاى نسل سوم را برقرار كرده و در سراسر 

آمريكا فعاليت مى كنند. 
اين شبكه هاى نسل سوم، طى دو سال آينده به شبكه هاى نسل سه و نيم 
از  محتواها  سريع تر  بارگذارى  و  دانلود  معنى  به  كه  يافت  خواهند  ارتقاء 
دور  در  چهارم  نسل  شبكه هاى  كه  اين  با  است؛  هوشمند  تلفن هاى  طريق 
نخواهند  توسعه  سال  دو  عرض  در  هيچكدام  حال  اين  با  هستند  دست 

يافت. 
اين  از  بود  خواهند  قادر  ديگرى  دستگاه  هر  از  بيش  هوشمند  تلفن هاى 
هر  به  دسترسى  يا  كار  هر  انجام  براى  كاربران  به  و  برده  سود  شبكه ها 

چيزى قدرت دهند. 
پردازش  بازوى  به  پرسرعت تر  شبكه هاى  از  بردن  سود  براى  آن ها  اما 
بهترى نياز خواهند داشت. اينجاست كه تراشه Moorestown اينتل مطرح 
شكل  به  رايانه  يك  روح  كه  مى شود  عرضه  ديگر  سال  دو  تا  كه  مى شود 
يك  داخل  در  كه  است  گرافيكى  آداپتور  با   x86 پردازنده  يك  و  مينياتور 

تراشه فشرده شده تا در داخل تلفن هوشمند جاى بگيرد. 
مبتنى  همراه  تلفن  مرورگرهاى  با  پرسرعت  شبكه هاى  كردن  تركيب 
قرار  كاربر  دستان  كف  در  وب  قدرت  كه  است  معنى  اين  به   HTML بر 

مى گيرد. 
اما  باشند  حمل  قابل  است  ممكن  همراه  تلفن هاى  با  قياس  در  لپ تاپ ها 
از  عبور  هنگام  به  كس  هيچ 
كه  اندازه اى  به  رانندگى  يا  خيابان 
جيبى  همراه  تلفن  دستگاه هاى  از 
استفاده  آن ها  از  مى كند  استفاده 
قدرت  اين  شاهد  كاربران  نمى كند. 
برنامه هاى  چگونه  كه  بود  خواهند 
اينترنتى متحول مى شوند و چگونه 
با سيار بودن پيوند تنگاتنگ مى يابند. 
برنامه هايى مانند مكان يابى و هدايت 
مبتنى بر GPS، شبكه ى اجتماعى و 
ابزارهاى وب 2 فرصت هاى زيادى 
براى طراحان به منظور غنى كردن 

دستگاه ها فراهم مى كنند. 
تغييرى كه در زمينه ى چگونگى جا 
گرفتن تلفن هاى هوشمند در زندگى 
ديجيتالى كاربران مطرح خواهد شد، 
بيش تر در مورد اتصال آن ها به اكو 
خواهد  برنامه هايشان  وب  سيستم 
ديگر  حمل  قابل  دستگاه هاى  تا  بود 

امروزى چه كارى انجام مى دهند. 
مربوط  ويديو  و  موسيقى  سرگرمى،  به  كه  هرچه  برنامه ها،  زمينه ى  در 
باشد، مهم خواهد بود و افزايش ظرفيت حافظه نقش مهمى در اين زمينه 

ايفا مى كند. 
حافظه ى  هوشمند  تلفن هاى  از  برخى  دارد؛  وجود  حافظه  نوع  دو  امروزه 
استفاده  دى  اس  ميكرو  حافظه  كارت هاى  از  ديگر  برخى  و  دارند  داخلى 
مى كنند. همچنان كه به جلو پيش مى رويم شاهد تركيب آن ها خواهيم بود 
و يك شكل پيروز نخواهد شد. در هر دو صورت ظرفيت ذخيره سازى به 

طور قابل مالحظه اى در حال افزايش است. 

در  گذشته  ماه  كه  مصرف كنندگان  الكترونيكى  محصوالت  نمايشگاه  در 
الس وگاس برگزار شد، سان ديسك، كارت حافظه ميكرو اس دى ريز 12 

گيگابايتى را به نمايش گذاشت. 
تلفن  داخل  در  وقتى  اين  مانند  حافظه اى  كارت  كه  كرد  تصور  مى توان 
هوشمند جاى بگيرد، چه ميزان عكس، ويديو و موسيقى را نگهدارى كند. 
اين تصاوير با پروژكتورهاى ريزى كه وارد بازار مى شوند مى توانند بر 

روى هر سطح صافى تابيده شوند. 
دسترسى داشتن كاربران به محتوا و توانايى نمايش و انتقال حجم بااليى 
از آن ها به كاربران اجازه خواهد داد با دستگاه هاى خود كارهاى بيشترى 
انجام دهند كه شامل تماشاى فيلم، گوش دادن به موسيقى و گرفتن و ذخيره 
عكس ها و ويديوها كيفيت باال و اشتراك آن ها از طريق سرويس هايى مانند 

فليكر، پيكاسو، يوتيوب و ساير سرويس ها خواهد بود. 
تلفن هاى هوشمند به تمامى محتواها و رسانه هاى كاربر از جمله اسناد كارى 
و شخصى، موسيقى، ويديو و غيره دسترسى خواهند داشت كه برخى از 

آن ها در دستگاه و برخى ديگر در شبكه ى ابرى ذخيره مى شوند. 
شركت هايى  بود؟  خواهند  چگونه  ديگر  سال 2010  هوشمند  تلفن هاى  اما 
در  مى كنند؛  مطرح  مختلفى  ايده هاى  سامسونگ  و  نوكيا  موتوروال،  مانند 
وهله اول بايد به ياد داشت تلفن هاى هوشمند به كاربران مختلفى عرضه 

مى شوند. 
برخى كاربران خواهان دوربين هاى بهتر بوده و برخى ديگر به آن ها نياز 
صفحه هاى  ديگر  برخى  و  كامل  كليد  داراى  كى بوردهاى  برخى  ندارند، 
لمسى را ترجيح مى دهند. در آخر همه چيز بستگى به آن دارد كه يك امكان 

ويژه چقدر براى مصرف كنندگان جذاب است. 
و اما در مورد بلوتوث بايد ياد آور شد كه ارتباط بى سيم پيش از اين در 
شاهد  سال  دو  عرض  در  و  است  داشته  وجود  هوشمند  تلفن هاى  تمامى 
تحول بلوتوث با اتصال بهتر و انتقال سريع تر داده ها با بلوتوث خواهيم 

بود و اتصال بى سيم محلى به طور اوليه واى فاى خواهد بود. 
تلفن هاى هوشمند سيستم هاى GPS خواهند داشت و برنامه هاى اينترنتى 
مبتنى بر آن به كاربران كمك مى كند به غير از مكان يابى، خانواده، دوستان 
و همكاران خود را يافته و با سرويس هاى نزديك خود مرتبط شوند. تنها 
نسل  فن آورى  البته  است.  مكس  واى  بود  نخواهيم  آن  شاهد  كه  چيزى 
چهارم گسترش مى يابد اما در عرض دو سال به تلفن ها راه نخواهد يافت. 
قابل  پيشرفت  آن  در  هوشمند  تلفن هاى  كه  امكانى  تنها  ميان  اين  در 
مالحظه اى نخواهند كرد عمر باترى است. البته نمى شود گفت كه سازندگان 
تلفن همراه بر روى اين مشكل كار نمى كنند و هر سال بهبودهاى بيشترى 

در اين زمينه انجام مى شود. 
كه  را  كارى  همه   بود،  نخواهند  قادر  آينده  هوشمند  تلفن هاى  كه  حالى  در 
در فيلم هاى علمى تخيلى ديده مى شود، انجام دهند با اين حال به سرعت 
گذشته  سال هاى  طى  كه  فن آورى ها  از  برخى  هستند.  پيشرفت  حال  در 
تغيير كرده اند، براى استفاده در سال 2010 آماده خواهند بود و تلفن هاى 

هوشمند نخستين دستگاه هايى خواهند بود كه آن ها را به كار مى گيرند.

آموزش و فن آورى

تشخيص بيماري با 
نرم افزار  

 
 كارشناسان موفق به ساخت نرم افزار جديدي شده اند 
كه قادر است بيماري ها و اختالالت چشم را تشخيص 
خروج  ميزان  و  نوع  كه  است  بيماري  سياه  آب  دهد. 
مي  بيماري  اين  بروز  باعث  آن،  از  چشم  داخل  مايع 
را  فرد  و  رسانده  آسيب  اعصاب  به  نهايت  در  و  شود 

درد  نظير  عالئمي  با  افراد  بيماري  اين  در  كند.  مي  كور 
اما  شوند.  مي  كور  مدتي  از  پس  و  مواجه  چشم  تيرگي  و 

محققان يكي از بزرگ ترين مراكز چشم پزشكي دنيا موفق به 
ساخت نرم افزار جديدي شده اند كه مي تواند روي يك لپ تاپ هم نصب 
شود و بيماري مردم را تشخيص دهد. اين نرم افزار نياز كارشناسان را 
به خريد دستگاه هاي پيشرفته و گران قيمت از بين مي برد و به پزشكان 
سراسر دنيا، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه كمك مي كند تا به 
راحتي بيماري آب سياه چشم را تشخيص دهند. نرم افزار ياد شده توسط 
شده  توليد   Moorfields Motion Displacement Test مركز  محققان 
و مي تواند به صورت خودكار تمام عوامل بينايي را در فرد بيمار مورد 
بررسي قرار دهد. اين نرم افزار براي سنجيدن ميزان بينايي افراد، يك خط 
متحرك را روي صفحه كامپيوتر نمايان مي كند كه افراد موظفند روي آن 

كليك كنند.  
 

در  هوشمند  توپ هاى 
مورد   2008 يورو 
استفاده قرار مى گيرد

اروپا  فوتبال  ملت هاى  جام  كننده  برگزار  مقامات 
از استفاده از توپ هوشمند فيفا در اين مسابقات 

خبر دادند. 

به  حساس  سنسور  بيست   ،2008 يورو  رسمى  سايت  وب  از  نقل  به 
شده  معرفى  ورزشگاه   8 از  كدام  هر  در  فوتبال  توپ  درون  ميكروچيپ 

اتريش و سوئيس نصب شده است. 
اين سنسورها به محض رد شدن توپ از خطوط عرضى و طولى كه خط 
دروازه ها را نيز شامل مى شود، به ساعتى كه در دست هر چهار داور 
است، پيغام داده و به اين ترتيب احتمالى براى فريب داور يا خطاى 
به  چرم  وزن  كاهش  به  توجه  با  توپ  اين  وزن  ندارد.  وجود  ديد 
فوتبال  بين المللى  فدراسيون  رسمى  توپ  با  تغييرى  رفته،  كار 

(فيفا) نكرده است.

از  دارند  قصد  دانشمندان 
انسان  پوست  مو،  سلول هاى 

توليد كنند
دانشمندان آلمانى راهى يافتند كه مى توان از طريق آن سلول هاى پوستى را 

در آزمايشگاه از سلول هاى بنيادى ريشه موى فرد توليد كرد. 
درمان  ترميمى،  و  پالستيك  جراحى هاى  در  احتماال  راه گشا  كشف  اين 
سوختگى ها و زخم ها و ساختن اعضاى پيوندى خاص به كار گرفته خواهد 

شد. 
دكتر آندرس امندورفر، مدير مؤسسه سلول درمانى اليپزيگ در اين زمينه 
اظهار كرد:« در طول دو هفته كاشت سلول از ريشه هاى موى پشت سر 
بيمار انجام  شد. همچنين در اين روش محلول مغذى قسمت باالى سلول 
همين  كه  شد  اصالح  مى شود،  تغيير  دچار  مجاور  هواى  فشار  اثر  بر  كه 
پوست  سلول هاى  به  آن ها  تبديل  و  بنيادين  سلول هاى  تغيير  موجب  امر 

مصنوعى مى شود. 
اين سلول هاى پوستى در اتاقك هاى خاص و با رعايت اصول ايمنى 

و اندازه گيرى تعداد ذرات معلق در هوا رشد مى كنند. 
با اين روش مى توان تا 100 سانتى متر مربع از پوست بيمار 

را پوشش داد.» 
دانشمندان قصد دارند براى درمان زخم ها و سوختگى  به 

طور متوسط هر ماه براى 20 بيمار پوست توليد كنند. 
درمان حاضر  به  جديد نسبت  روش  برترى  گفته آنها،  به 
بيمار  و  نمى گذارد  جاى  بر  اثرى  روش  اين  كه  است  اين 

شانس بيشترى براى بهبودى سريع تر خواهد داشت. 
در صورتى كه پوست جديد بتواند تنها چند روز بعد از عمل 

و  مصنوعى  پوست  بين  تمايزى  ديگر،  روز   72 گذشت  با  بياورد،  دوام 
پوست سالم وجود نخواهد داشت.

اتحاديه ى اروپا به گوگل چراغ 
سبز نشان داد

غول موتور جست وجوى اينترنتى، موافقت اتحاديه ى اروپا را براى خريد 
شركت تبليغات آنالين دابل كليك به مبلغ  3/1 ميليارد دالر به دست آورد. 

كميسيون اروپايى روز گذشته اعالم كرد كه پيشنهاد خريد دابل كليك از 
سوى گوگل براى رقابت 
آنالين  تبليغات  بازار  در 
ايجاد  تهديدى  اروپا 
به  حال  اين  با  نمى كند. 
اينترنتى  شركت هاى 
الزام براى رعايت قوانين 
اتحاديه ى اروپا در مورد 
افراد  شخصى  داده هاى 
را يادآور شد. رگوالتور 
ناظر بر رقابت اتحاديه ى 
ماه  چهار  از  پس  اروپا 

تحقيق مفصل در مورد اين 
قرارداد كه در ماه دسامبر گذشته، موافقت كميسيون تجارى فدرال آمريكا 
را كسب كرد سرانجام تصميم خود را گرفته و اعالم كرد كه اين قرارداد به 
مصرف كنندگان در تهيه تبليغات يا بازار واسطه گرى تبليغات آنالين هيچ 

آسيبى نمى رساند. 
گوگل موتور جست وجوى اينترنتى را اداره مى كند كه امكان جست وجو را 
به طور رايگان براى كاربران عرضه كرده و فضاى تبليغات آنالين را در 
سرويس هاى  شركت اينترنتى  اين  همچنين  مى كند.  فراهم  خود  سايت  وب 
فضاى  تا  مى كند  فراهم  تبليغات كنندگان  و  ناشران  براى  واسطه گرى 
شبكه ى  طريق  از  و  گوگل  شريك  سايت هاى  وب  در  را  آنالين  تبليغاتى 
Adsense گوگل به فروش رسانند. شركت دابل كليك نيز تبليغات تهيه شده 
و فن آورى مديريت و گزارش را به ناشران وب سايت و تبليغات كنندگان 
و سازمان ها مى فروشد. اين فن آورى به ناشران اينترنتى و تبليغ كنندگان 
اطمينان  مناسب  وب سايت هاى  به  تبليغات  شدن  ارسال  از  مى دهد  امكان 

كسب كرده و كارايى اين تبليغات را گزارش كنند.
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

كاماچو از بنفيكا جدا شد  
 

 خوسه آنتونيو كاماچو سرمربي اسپانيايي بنفيكا از هدايت اين تيم پرتغالي كناره گيري كرد. سرمربي 
پيشين تيم ملي اسپانيا در پي فصلي نااميدكننده از مربيگري در پرافتخارترين تيم پرتغالي كنار كشيد. 
كاماچو يكشنبه شب پس از تساوي2-2 نااميدكننده برابر «يونيائو ليريا» تيم ماقبل آخر جدول رده 
بندي رقابت هاي پرتغال استعفايش را اعالم كرد. بنفيكا در فاصله 8 هفته يي تا پايان ليگ برتر پرتغال 
در مكان دوم جدول اين رقابت ها جاي دارد، هرچند با پورتوي صدرنشين فاصله يي 14 امتيازي دارد. 
كاماچو در آگوست 2007 هدايت بنفيكا را برعهده گرفته بود. او پيشينه كار در تيم ملي اسپانيا و رئال 
مادريد را دارد. او در فاصله سال هاي 2002 تا 2004 هم در بنفيكا كار كرده بود. اين تيم در رقابت 
هاي جام يوفا در دور دوم جام حذفي برابر نورنبرگ آلمان به پيروزي رسيد و راهي مرحله يك هشتم 
نهايي شد. آنها دور رفت اين مرحله را با شكست دو بر يك خانگي برابر ختافه به پايان رسانده اند و 

در آستانه حذف از اين رقابت ها نيز قرار دارند.  

 «فرگوسن» و «كرش» جريمه مي شوند  
منچستريونايتد  سرمربي  فرگوسن  الكس   
جام  در  پورتسموث  برابر  باخت  از  پس 
حذفي، زبان به انتقاد از «مارتين اتكينسون» 
گشود. اتكينسون قضاوت ديدار را بر عهده 
قضاوت  وي  بود  معتقد  فرگوسن  و  داشت 
خوبي نداشته است و به همين دليل به شدت 
از او انتقاد كرد و او را مورد سرزنش قرار 
اتحاديه  سران  مذاق  به  وي  اظهارات  داد. 
خوش نيامده و آنها قصد دارند طي جلسه 
در  و  بپردازند  مساله  اين  بررسي  به  يي 
را  وي  فرگوسن  شناختن  مجرم  صورت 
دستيار  كرش»  «كارلوس  كنند.  جريمه 

متقلب  را  ديدار  داور  نيز  فرگوسن  پرتغالي 
خواند. او گفت؛ «فكر مي كنم شخصي بايد به زمين مسابقه مي آمد و به خود او نيز كارت قرمز نشان 

مي داد و او را از بازي بيرون مي انداخت. بله، نظر من راجع به او همين است.»  

برنامه هاي «بالتر» براي مبارزه با خشونت  
 

سنگين  خطاهاي  براي  را  يي  تازه  هاي  مجازات  فوتبال  جهاني  فدراسيون  رئيس  بالتر  سپ  جوزف   
دارد.  نظر  در  فوتبال  ورزش  در 
براي  هايش  برنامه  درباره  بالتر 
به  منجر  كه  سنگيني  خطاهاي 
مي  بازيكنان  شديد  ديدگي  آسيب 
است  اين  امكان  يك  گفت؛  شود، 
دور  ماه   9 براي  بازيكني  اگر  كه 
كه  خاطي  بازيكن  باشد،  ميدان  از 
است  شده  او  ديدگي  آسيب  باعث 
در  حضور  حق  مدت  همين  نيز 
به  بالتر  باشد.  نداشته  را  بازي 
اين ترتيب به آسيب ديدگي شديد 
آرسنال  مهاجم  داسيلوا  ادواردو 
واكنش نشان داد كه بر اثر خطاي 
بيرمنگام)  (بازيكن  تيلور  مارتين 

دچار شكستگي قوزك و نازك ني 
پا شد و 9 ماه دور از فوتبال خواهد بود. تيلور به خاطر اين خطا از سوي اتحاديه فوتبال انگليس سه 

جلسه محروم شد.  

 هامبورگ به نفع بايرن مساوي كرد  
 

متوقف  نورنبرگ  زمين  در  ديشب  هامبورگ  فوتبال  تيم   
رقابت  صدرنشين  مونيخ،  بايرن  با  تيم  اين  فاصله  تا  شد 
ها، افزايش پيدا كند. هامبورگ يكي از مدعيان قهرماني اين 
فصل از رقابت ها ديشب در چارچوب هفته بيست و سوم 
مقابل  گل  بدون  تساوي  نتيجه  با  ليگا  بوندس  هاي  رقابت 
باقيمانده  ديدار  ديگر  شد.  متوقف  نورنبرگ  خود  ميزبان 
اين هفته از رقابت ها را تيم هاي بايرلوركوزن و هانوفر 
برگزار كردند. لوركوزن در اين ديدار با گل هاي تئوفانيس 
به  خود  ميهمان  مقابل  بارنتا(39)  ترانكيلو  و  گكاس(30) 
هانوفر،  تيم  ايراني  بازيكن  هاشميان،  وحيد  رسيد.  برتري 

در اين ديدار نيمكت نشين بود.  

اينكر فيرات سومين دستيار 
على دايى در تيم ملى 

احمدزاده»  «محمد  حضور  با  فوتبال  فدراسيون 
كرد.  موافقت  ملى  تيم  در  غالمپور»  «بهزاد  و 
«مهدى تاج» اظهار داشت: با باشگاه هاى ملوان 
انزلى و سرخپوشان دلوار افزار مذاكرات الزم 
براى حضور احمدزاده و غالمپور در تيم ملى 
انجام شد و اين 2 مربى از جمعه هفته جارى 
در  ملى  تيم  تمرينات  جديد  دور  شروع  با  و 
درباره  وى  كرد.  خواهند  كار  دايى  على  كنار 
«اينكر  با  گفت:  نيز  دايى  خارجى  دستياران 
«لورانت»  دستيار  گذشته  سال  كه  فيرات» 
انجام  نهايى  هاى  صحبت  نيز  بود  سايپا  در 
گرفته و او نيز يكى از دستياران على دايى در 
با  مذاكرات  اينكه  ضمن  بود،  خواهد  ملى  تيم 
«روته مولر» نيز انجام گرفته اما به دليل آنكه 
آلمان  فوتبال  فدراسيون  با   87 خرداد  تا  وى 
قرارداد دارد، دايى بايد شخصا با او مذاكرات 
نهايى را انجام دهد و در صورتى كه او بتواند 
قراردادش را با فدراسيون فوتبال آلمان فسخ 
دستيار  عنوان  به  ديگر  نفر   3 همراه  به  كند، 
درباره  تاج  كرد.  خواهد  فعاليت  دايى  كنار  در 
نيز  ملى  تيم  اردوى  به  شده  دعوت  بازيكنان 
گفت: بازيكنانى كه به تيم ملى دعوت مى شوند 
اين  باشند.  حاضر  اردو  در  اسفند  از 24  بايد 

بازيكنان نمى توانند براى ديدار 27 اسفند به تيم هاى باشگاهى شان بازگردند و تنها ديدار تيم هايى 
كه بيش از 3 بازيكن در تيم ملى دارند، به تعويق خواهد افتاد و ساير بازى ها طبق برنامه قبلى انجام 

خواهد شد.
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استقالل با شكست ملوان به 
رده چهارم جدول صعود كرد 

انزلي  بندر  ملوان  تيم  مقابل  پيروزي  با  تهران  استقالل  تيم 
به جمع مدعيان رقابت هاي فوتبال قهرماني باشگاه هاي برتر 
ايران پيوست . ديدار معوقه دو تيم استقالل تهران و ملوان 
بندر انزلي از هفته نوزدهم اين مسابقه ها، عصر سه شنبه 
در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد كه تيم استقالل تهران 
با دو گل تيم بحران زده ملوان بندر انزلي را شكست داد و 
به رده چهارم جدول رده بندي صعود كرد. گل هاي اين بازي 
دقيقه   در  برهاني  آرش  و   41 دقيقه   در  منتظري  پژمان  را 
ديدار  ديگر  در  رساندند.  ثمر  به  تهران  استقالل  تيم  براي   8
عصر امروز كه در آغاز هفته بيست و پنجم ليگ برتر و در 

ورزشگاه اكباتان تهران برگزار شد،

بر  پرگل 5  نتيجه  با  تهران  پيكان  تيم   
صفر مغلوب راه آهن تهران شد. 

گلهاي اين بازي را احمد تقوي در دقيقه ، 38مهدي تارتار در 
دقيقه  43 از روي نقطه پنالتي ، هادي اصغريدر دقايق  71 و 
73 و مجيد نور محمديدر دقيقه 90براي تيم راه آهن تهران 

به ثمر رساندند. 
در اين بازي داود مهابادي براي نخستين بار هدايت تيم راه 

آهن تهران را برعهده داشت . 
اكبر ميثاقيان هفته گذشته پس از شكست يك بر صفر تيم راه 
آهن تهران برابر ابومسلم خراسان از مربيگري تيم راه آهن 

تهران استعفا كرد. 
رئيس سازمان ليگ: دربى 15 فروردين برگزار مى شود 

رئيس سازمان ليگ گفت: ديدار 2 تيم پرسپوليس و استقالل 

با  محمدى»  «عزيز  شد.  خواهد  برگزار  شده  اعالم  زمان  در 
اشاره به مخالفت 2 باشگاه پرسپوليس و استقالل براى انجام 
بازى در روز 15 فروردين اظهار داشت: باشگاه پرسپوليس 
و استقالل براى خود داليلى دارند اما ما نمى توانيم به خاطر 
داليل آنها برنامه بازى هاى ليگ را تغيير دهيم. وى افزود: 
دربى 64 قطعًا در همان روز اعالم شده يعنى 15 فروردين 
87 در ورزشگاه آزادى انجام خواهد شد و بازى هاى ليگ 

نيز براساس برنامه قبلى انجام خواهد شد.

تحليل چرچ سرمون از تيم ملي ايران

فوتبال ايران آرزوهايش را 
به تعصب دايي وصله كرد 

چرچ سرمون در مقاله اي تحليلي به بررسي حضور علي دايي 
در تيم ملي فوتبال ايران به عنوان سرمربي پرداخته است.  

خارج از همهمه ايجاد شده و در حالي كه مردم در انتظار يك 
مربي بزرگ بودند، علي دايي به ناگاه آستين باال زد و كنترل 
را  كلمنته  ديده  آسيب  پروژه  تا  گرفت  دست  در  را  ملي  تيم 
احيا كند. شاخصه علي دايي به عنوان يك ايراني مربي بدون 
كارنامه ملي، اما با شرح حالي درخشان و برجسته در اروپا 

است. 
شك ندارم كه دايي در اين سال ها تالش مي كرد تا فوتبال 
علمي را بياموزد و تحت تعاليم اوتمار هيتسفيلد راه مربيگري 
نوين را درك كند. او مي كوشد تا تيم ملي ايران همان تيمي 
كه سال ها به خاطرش با تمام وجود تالش كرده را به سمت 

جلو حركت دهد و به وعده هاي خود عمل كند. 
علي دايي خيلي خوب مي داند كه تيم ملي را با علم به روز 
از  كه  كساني  بدهد.  سوق  روشن  اي  آينده  به  جهان  فوتبال 
نزديك با فوتبال ايران آشنايي دارند، مي دانند كه تا چندي 
پيش اين سازمان از برخي امور غيرورزشي در خود رنج مي 
برد؛ اما اكنون اين فرصت فراهم شده تا فوتبال ايران رشد 
كند. خيلي سخت مي شود باور داشت و معتقد بود به اين كه 
كسي به غير از علي دايي از اليه هاي تو در توي فوتبال ايران 
در قرن بيست و يكم بيايد و تيم ملي را نجات بدهد. او هميشه 
و  داشت  ملي  تيم  رختكن  در  را  مديريت  و  احاطه  بيشترين 

امروز اين قدرت را به طور كامل در دست دارد. 

شكست بهترين تيم آسيا از 
االتحاد سوريه 

تيم فوتبال سپاهان در نخستين ديدار خود در ليگ قهرمانان 
آسيا برابر االتحاد سوريه 2 بر صفر شكست خورد.  

اين مسابقه در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان و در حضور 
حدود 12 هزار تماشاگر برگزار شد. 

مركادو گومز در دقيقه 20 از روي يك ضربه كاشته و وائل 
ايان در دقيقه 87 دروازه سپاهان را باز كردند. 

نيمه اول ديدار يك مسابقه خشن و پربرخورد بود. ويليام 
در  را  سپاهان  از  بنگر  محسن  استراليايي  داور  بنجامين، 
دقيقه 20 از ميدان اخراج كرد. حسين پاپي و فرشاد بهادراني 
گومز،  مركادو  آل آقا،  عبدالفتاح  حميدي،  عمر  و  سپاهان  از 
اخطار  االتحاد  از  ايان  وائل  و  الراشد  ياحيا  المنا،  محمود 

 ليفلت ها و آگهى هاى خود را به همراه 
هفته نامة پرشين پخش نماييد. 
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شوهرش را رقم زد 
 

اطراف  هاي  بيابان  در  شوهرش  جسد  اينكه  از  بعد  ساعت  جوان، 72  زن  شهره  خيانت  راز 
قزوين پيدا شد توسط ماموران پليس برمال شد.چندي پيش ماموران گشت پليس قزوين در 
يك منطقه بياباني جسد مردي جوان را پيدا كردند كه دست و پايش با طناب بسته شده بود 
و به نظر مي رسيد وي خفه شده است چراكه دهان او نيز با پارچه بسته شده بود.با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني و بررسي مشخصات افرادي كه نامشان در ليست مفقودي ها بود 
مشخصات فردي به نام احمد به دست آمد كه شباهت زيادي به جسد داشت. بنا بر اين خانواده 
احمد از جمله همسرش شهره براي شناسايي هويت جنازه به پزشكي قانوني فراخوانده شدند 
و تاييد كردند جسد متعلق به احمد است. نحوه قتل احمد ظن كارآگاهان نسبت به اين موضوع 
كه وي به دست همسرش كشته شده است را برانگيخت و به همين خاطر شهره زير نظر گرفته 
شد. او سپس وقتي در برابر سواالت پليس قرار گرفت با گفته هاي ضد و نقيض اش شك 
كارآگاهان را دوچندان كرد. در نهايت با توجه به مدارك به دست آمده، شهره بازداشت شد 
و در بازجويي هايي فني - پليسي از خيانت به شوهرش پرده برداشت و عامالن قتل احمد را 
معرفي كرد. وي گفت؛ ماه ها پيش با مرد همسايه رابطه برقرار كردم وي كه حسين نام دارد 
خيلي نسبت به من ابراز عالقه مي كرد. من و شوهرم فيلمبردار مجالس هستيم و حسين در 
مراسم مختلف اعضاي خانواده اش از من مي خواست وظيفه فيلمبرداري را برعهده بگيرم. 
من سه فرزند داشتم و زندگي ام خوب بود، اما حسين آنقدر نسبت به من ابراز عالقه كرد 
كه اغفال شدم. او به من گفت براي اينكه بتوانيم با هم ازدواج كنيم بايد از احمد جدا شوم اما 
نگران بچه هايم بودم و در نهايت حسين تصميم به قتل احمد گرفت.وي ادامه داد؛ روز حادثه 
حسين به بهانه اينكه مهماني خانوادگي دارد از احمد خواست تا همراهش برود، شب كه شد 
مرد همسايه برگشت و به من گفت شوهرم را كشته است.با اعتراف اين زن، پليس حسين را 
دستگير و اين مرد به قتل احمد اعتراف كرد. وي گفت؛ از ازدواج با همسرم راضي نبودم و 
به همين خاطر هم عالقه يي به او نداشتم تا اينكه شهره زن همسايه را ديدم و به او دل بستم. 
شهره فيلمبردار مجالس بود و من براي چند مجلس خانوادگي كه داشتيم او را دعوت كردم 
و اين طور بود كه ارتباط ما بيشتر شد. فكر مي كردم واقعًا عاشق او شده ام و بدون شهره 
نمي توانم زندگي كنم، به وي اصرار مي كردم از همسرش جدا شود و طالق بگيرد اما وي 
قبول نمي كرد و گفت نمي تواند از بچه هايش جدا شود. به همين خاطر تصميم گرفتم احمد 
را بكشم تا بتوانم با شهره ازدواج كنم.مرد متهم ادامه داد؛ روز قبل از قتل ابتدا نقشه ام را با 
يكي از دوستانم و يكي از اقوامم در ميان گذاشتم. شب حادثه به بهانه فيلمبرداري احمد را به 
بيرون از خانه كشاندم و بعد سوار ماشين شديم، در راه من به جاده خاكي پيچيدم و در اين 
هنگام به همراه دو همدستم دست و پا و دهان احمد را بستيم و وي را خفه كرديم.با اعترافات 
اين مرد همدستانش نيز دستگير شدند و پرونده با قرار بازداشت شهره، حسين و همدستانش 

براي تحقيقات بيشتر به اداره آگاهي فرستاده شد. 

 جوان اصفهاني در نقش كارگردان 

هلندي، دختري را اغفال كرد 
چندي قبل دختري جوان به نام مرضيه به دادسراي اصفهان مراجعه كرد و طي شكايتي گفت؛ 
مدتي قبل مردي كه خودش را كارگردان سينما و تبعه كشور هلند معرفي مي كرد با من تماس 
گرفت و گفت به من عالقه مند شده است.من ابتدا به حرف هاي او توجهي نكردم ولي وي به 
تماس هايش ادامه داد و با اين ادعا كه بدون من نمي تواند زندگي كند به تدريج مرا فريب داد. 
او مي گفت قصد دارد با من ازدواج كند و مرا همراه خودش به خارج از كشور ببرد.مرضيه 
ادامه داد؛ كارگردان هلندي باعث شده بود در روياي زندگي تازه يي فرو بروم و منتظر بودم 
من  از  وي  نيفتاد.  اتفاق  اين  اما  بيايد  ام  خواستگاري  به  زودتر  چه  هر  اش  وعده  طبق  او  تا 
خواست مالقات حضوري با يكديگر داشته باشيم. وقتي با اين پيشنهاد مخالفت كردم لحن و 
طرز صحبت كردن كارگردان سينما تغيير يافت و رنگ تهديد به خودش گرفت. هر چند ابتدا 
قصد نداشتم به ديدار وي بروم اما زماني كه با تهديدهاي اين مرد مواجه شدم و از طرفي او 
يك آتليه عكاسي را براي اين ديدار انتخاب كرد، دست از مخالفت برداشتم. تصورم اين بود كه 
آتليه عكاسي محلي پر رفت و آمد است و مشكلي برايم پيش نخواهد آمد، ولي وقتي به آنجا 
مراجعه كردم تازه متوجه شدم در چه دامي افتاده ام. كارگردان هلندي در واقع يك پسر جوان 
اصفهاني بود كه با وعده و وعيدهايش مرا فريب داده و قصد سوء استفاده داشت. او به زور 
مرا مورد تعرض قرار داد و به خواهش و التماس هايم توجهي نكرد. آن جوان پس از اينكه 
به هدفش رسيد باز هم مانع خروج من از آتليه شد و اين بار مرا به باد كتك گرفت و از دو 
دوستش كه در آنجا حضور داشتند، خواست آنها نيز به من تعرض كنند. در اين لحظات بود 
كه براي فرار از دست اين جوانان و كمك گرفتن از مردم شروع به داد و فرياد كردم اما هيچ 
كس صدايم را نشنيد تا اينكه آن سه نفر رهايم كردند.پس از طرح اين شكايت پرونده در اختيار 
پليس امنيت اخالقي اصفهان قرار گرفت و ماموران بعد از آنكه با راهنمايي مرضيه نشاني 
آتليه را به دست آوردند، به آنجا رفتند و هر سه متهم را بازداشت كردند.به گزارش پايگاه 
اطالع رساني عبرت پس از انتقال متهمان به پليس امنيت اخالقي، آنها به جرم خود اعتراف 
كردند و متهم اصلي به نام محسن پذيرفت با جعل عنوان كارگردان هلندي مرضيه را فريفته 
است. او گفت شماره تلفن اين دختر را از طريق يكي از دوستانش به دست آورده است. بنا بر 

اين گزارش هم اكنون تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

قتل منشى مطب هاى پزشكى
دختران  پزشكى  هاى  مطب  از  دزدى  جريان  در  كه  ساله  تبهكار 33 
و زنان منشى را به قتل مى رساند، از سوى بازپرس پرونده مجرم 
شناخته شد. بدين ترتيب پرونده عامل قتل هاى سريالى نيز با صدور 
قرار مجرميت و كيفرخواست براى رسيدگى به دادگاه ارجاع شد. به 
گزارش خبرنگار ما و براساس محتويات پرونده، ساعت 3 بعدازظهر 
يك  دفتر  به  مراجعه  با  نام «جواد»  به  مردى  سال 85  شهريور  دوم 
شركت بيمه در خيابان شمس تبريزى هنگام سؤال از منشى، ناگهان 
با كارد به طرف او حمله كرد. مرد مهاجم پس از مجروح كردن زن 
جوان و سرقت پول ها و طالهاى وى به تصور اين كه قربانى اش 
دو بعدازظهر 23 شهريور  ساعت  كشته شده از آنجا گريخت. متهم 
نيز به مطب يك پزشك عمومى در خيابان شهيد مفتح رفت، او به بهانه 
اين كه بيمار است از منشى مطب وقت معاينه خواست. اما منشى گفت: 
از  پس  متهم  ترتيب  بدين  آيد.»  مى  مطب  به  ديگر  ساعت  چند  «دكتر 
اطمينان از اين كه پزشك در مطب نيست با كارد به منشى مطب حمله 
كرد و با تهديد چاقو پول و طالهاى او را دزديد. سپس يك دستمال 

بزرگ دور گردن دختر جوان پيچيد و دو سر آن را محكم كشيد كه 
قربانى بيهوش روى زمين افتاد. متهم به خيال اين كه دومين قربانى اش كشته شده است از مطب گريخت. اما 
پس از ساعتى دختر به هوش آمد و مأموران پليس 110 را در جريان قرار داد.تحقيقات كارآگاهان جنايى در 
اين باره ادامه داشت كه شش روز بعد 29 شهريور آنها در جريان قتل منشى يك مطب دندانپزشكى در خيابان 
شمس تبريزى قرار گرفتند. در اين ماجرا مريم حضرتى، منشى مطب جان باخته بود. شواهد نشان مى داد 
مرد تبهكار پس از سرقت پول و طالهاى مريم - 21 ساله- با دستمال گردن او را خفه كرده است. وى هنگام 
خروج، ناگهان با ام كلثوم شهابى، منشى 22 ساله مطب ديگرى كه در همان ساختمان كار مى كرد مواجه شد، 
جانى فرارى براى مخفى ماندن رازش او را نيز با تهديد به اتاق ديگرى كشاند، با دستمال خفه اش كرد و پس 
از سرقت پول و طالهاى وى از آن جا فرار كرد.كارآگاهان در تحقيقات علمى، تخصصى سه فرضيه طراحى 
كردند. نخست آن كه قاتل به اتهام ديگرى بازداشت شده است يا اين كه بر اثر حادثه اى كشته شده و يا فهميده 
كه پليس در تعقيبش است. سرانجام در نخستين گام، پرونده افراد سابقه دار و يا افرادى كه به تازگى بازداشت 
شده بودند را تحت بررسى قرار دادند. در نتيجه 20 تن را شناسايى كردند، از اين تعداد نيز 9 تن را به عنوان 
مظنون اصلى جنايت ها تحت بازجويى قرار دادند. سرانجام دو زن نجات يافته كه قاتل تصور مى كرد آنها نيز 
كشته شده اند پس از مواجهه حضورى، جواد ـ مرد تبهكار ـ را شناسايى كردند.يحيى ميرزامحمدى دادستان 
تبريز در اين باره به خبرنگار ما گفت: جواد ـ متهم ـ وقتى دريافت راز جنايت هايش از سوى دو منشى نجات 
يافته فاش شده است، لب به اعتراف گشود و جنايت هايش را پذيرفت. وى گفت: به خاطر اعتياد، براى تأمين 
هزينه موادمخدر، مجبور به اين كار شده است. بنابراين در ساعت هاى خلوت به مطب هاى پزشكى مراجعه 
كرد: «وقتى  اعتراف  همچنين  كرد.متهم  مى  سرقت  را  طالهايشان  و  پول  ها،  مطب  منشى  قتل  از  پس  و  كرده 
دريافتم كارآگاهان در تعقيب قاتل دختران و زنان هستند شيوه خود را تغيير دادم. بنابراين پس از مدتى به 
اتهام كيف قاپى توسط مأموران دستگير و زندانى شدم. كارآگاهان پس از تحقيق درباره زندگى متهم دريافتند 
انقالب  و  عمومى  دادسراى  شش  شعبه  بازپرس  گفت:  وى  برخوردارند.  خوبى  مالى  وضعيت  از  وى  خانواده 
تبريز پس از تفهيم اتهام با صدور قرار بازداشت، متهم به قتل را به زندان فرستاد. پرونده وى نيز با صدور 

قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارجاع شد.
  

راننده تريلر نمى دانست جسد جوانى را حمل مى كند
آويزان شدن پاى يك انسان از سقف تريلر «كانتينر دار» در حال حركت، تعجب رانندگان عبورى را برانگيخت 

و پاى پليس را به ميان كشيد.
بعد از ظهر دوشنبه، رانندگان خودروهايى كه در بزرگراه افسريه در حال حركت بودند قسمتى از پاى يك مرد 
را ديدند كه از سقف تريلر در حال حركت آويزان بود. آنها به گمان اين كه كمك راننده باالى كاميون خوابيده و 
در حال سقوط است با بوق هاى پى درپى تالش كردند راننده را با خبر كنند. اما وقتى با بى تفاوتى راننده مواجه 
شدند موضوع را به پليس اطالع دادند. دقايقى بعد هم مأموران گشت كالنترى 156 افسريه تريلر را متوقف كرده 
و از راننده خواستند درباره پاى آويزان از سقف توضيح دهد.اما زبان راننده با مشاهده اين صحنه بند آمد. 
لحظاتى بعد وى با اظهار بى اطالعى از موضوع به همراه مأموران پليس روى سقف خودرو رفت. دقايقى بعد 
نيز آنها با جسد مردى جوان مواجه شدند.مأموران كالنترى نيز موضوع را به بازپرس ويژه قتل اطالع دادند. 
دقايقى بعد نيز بازپرس روشن پس از حضور در محل حادثه با مشاهده جسد پسر جوان دستور داد تا لباس 
هاى او را با دقت بازرسى كنند. مأموران در جيب شلوار او يك تكه كاغذ پيدا كردند كه روى آن نوشته بود: «من 
خودكشى كرده ام و كسى در اين ماجرا مقصر نيست.»با دستور بازپرس جنايى مأموران از طريق تلفن همراه 
پسر جوان خانواده او را شناسايى و به محل حادثه احضار كردند.با حضور آنها و بررسى ها و تحقيقات الزم 
مشخص شد پسر جوان از روى يكى از پل هاى هوايى خود را پائين انداخته است اما قبل از سقوط در خيابان 
روى سقف تريلر افتاده است.پس از انجام تحقيقات تكميلى و اثبات بى گناهى مرد راننده او آزاد شد و جسد 

براى تشخيص علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شد.

قتل در جنوب تهران
جسد پيرمرد چند روز پس از قتل در خانه اش پيدا شد.به گزارش خبرنگار جنايى ما، بعد از ظهر دوشنبه پيرزن 
صاحبخانه كه متوجه غيبت چند روزه مستأجر پيرش شده بود به اتاق او رفت. اما ناگهان با پيكر متعفن و 
طناب پيچ شده مرد مواجه شد. ساعتى بعد مأموران كالنترى 116 مولوى و باز پرس جنايى در محل حادثه 
حاضر شده و به تحقيق در اين باره پرداختند.نخستين بررسى ها نشان داد «اسماعيل» چند روز قبل به قتل 
رسيده است.در حال حاضر تحقيقات براى شناسايى و دستگيرى عامل يا عامالن قتل و افشاى انگيزه جنايت 

ادامه دارد. 
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حلقه ازدواج دردسرساز
آتش نشانان تهرانى پس از 45 دقيقه تالش، حلقه ازدواج زن جوان را پس از برش با دستگاه مخصوص 

از دستش درآوردند.
به گزارش خبرنگار ما، نيمه شب دوشنبه، زن و مرد جوانى خود را به ايستگاه آتش نشانى خيابان 

رسانده  تهران  شمال  در  «دزاشيب» 
از  ازدواج  حلقه  كردن  خارج  براى  و 
دست زن كمك خواستند. زن در حالى 
كه از شدت درد بى تابى مى كرد، گفت: 
«در خانه مشغول كار بودم كه متوجه 
شدم حلقه ازدواج در انگشتم گير كرده 
ساعتى  از  پس  كه  آن  اميد  به  است. 
خود به خود از دستم خارج مى شود، 
اما  كردم.  استراحت  وضعيت  همان  با 
به خاطر درد شديد از خواب پريده و 
با انگشت متورم و كبود مواجه شدم. 
همراه  بالفاصله  وضع  اين  مشاهده  با 
اما  رفتيم.  طالفروشى  يك  به  شوهرم 
دهند.  انجام  كارى  نتوانستند  هم  آنها 
بنابراين هراسان خود را به بيمارستان 
سازمان  به  را  ما  آنها  اما  رسانديم. 

آتش نشانى معرفى كردند.»
بدين ترتيب پس از حضور در ايستگاه 
آتش نشانى به دستور شجاعى پور ـ 
يكى از فرماندهان ايستگاه - گروهى از 

متخصصان آتش نشانى پس از بررسى هاى دقيق و به خاطر ضخامت حلقه طال و تورم بيش از حد 
انگشت، سرانجام با دستگاه مخصوص عمليات بسيار حساس برش انگشتر را آغاز كردند. از آنجا كه 
هر لحظه بيم قطع انگشتان دست زن وجود داشت مأمور آتش نشانى با فداكارى، 2 انگشت دست چپ 
خود را در اطراف تيغه برش قرار داد تا بدين ترتيب از دست زن حادثه ديده محافظت كند. سرانجام 

پس از 45 دقيقه عمليات نفسگير حلقه بريده شد.

قدم به قدم در تعقيب قاتل 
كوپن فروش ميليونر

قتل  به  را  فروشى  كوپن  مرد  قبلى  نقشه  طرح  با  كه  پسرى   
رسانده بود، هنگام خروج از كشور دستگير شد. به گزارش 
خبرنگار ما، صبح 14 اسفند زنى با مراجعه به پليس آگاهى 
كرج از ناپديد شدن مرموز همسرش خبر داد. او گفت: همسرم 

«گل حسين» ديروز در حالى كه 35 ميليون تومان تراول چك 
داشت از خانه بيرون رفت و ديگر بازنگشت. با طرح اين شكايت 

، مأموران در تجسس ها دريافتند مرد گمشده آخرين بار سوار 
به  با  است.  شده  ديده  حميدرضا  نام  به  پسرى  «رنو»ى  خودروى  بر 
آغاز  «حميدرضا»  دستگيرى  براى  تحقيقات  سرنخ  اين  آمدن  دست 

شد. تحقيقات در اين باره ادامه داشت تا اين كه جسد مرد ناشناسى در 
محمدشهر كرج پيدا شد. سرهنگ رحمانى، رئيس دايره ويژه قتل پليس آگاهى كرج به سروان 
اين  درباره  تا  داد  مأموريت  جنايى  كارآگاهان  خدادادى  سروان  و  صفايى  سروان  شجاعى، 
جنايت تحقيق كنند. مأموران پس از حضور در آنجا با پيكر مرد جوانى داخل چمدان روبه رو 
شدند. پزشك جنايى نيز پس از معاينه جسد اعالم كرد، مقتول بر اثر شليك گلوله به قتل رسيده 
است. در ادامه بررسى ها نيز مشخص شد جسد متعلق به «گل حسين» مرد كوپن فروش است. 
هاى  بررسى  در  كارآگاهان  شد.  جديدى  مرحله  وارد  پرونده  به  رسيدگى  روند  ترتيب  بدين 
بعدى، خودروى «رنو» را پيدا كرده و در بازرسى آن دو ميليون تومان تراول چك هاى متعلق 
به قربانى جنايت كشف كردند. در ادامه تجسس هاى ويژه پليسى كارآگاهان دريافتند متهم به 
قتل فرارى به يكى از شهرهاى مرزى كشور گريخته و قصد خروج از كشور دارد. بالفاصله 
گروهى از كارآگاهان جنايى پليس كرج خود را به مخفيگاه حميدرضا رسانده و او را دستگير 
كردند. متهم به قتل در بازجويى ها ضمن اعتراف به جنايت گفت: در جريان كوپن فروشى با 
گل حسين آشنا شدم. پس از مدتى پى بردم او پول زيادى همراه دارد. به همين خاطر نقشه 
قتلش را طراحى كردم. روز حادثه به بهانه اى او را به خانه ام كشانده در فرصتى مناسب با 
شليك گلوله وى را به قتل رساندم. بعد هم جسدش را داخل چمدان گذاشته در محمد شهر 

رهايش كردم. پس از بازجويى ها، متهم با قرار بازداشت روانه زندان شد.
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بازخوانى  يك پرونده

جنون 
عاشقى

 
فهيمه صابرى

زندانى ديار شبم كه زير اين سقف پراضطراب، با هر نفس بوى مرگ 
را به خوبى و با تمام وجود استشمام مى كنم.

غم با دلم عجين شده است.
مثل  كند.  مى  حكايت  گورستان  از  تنها  هم  زندان  شبانه  هاى  قصه 
شمعى نيمه جان، بى رمق در آستانه مرگ مى ايستم. از داخل سلول 
سنگين  ديوار  اين  پشت  شمرم.  مى  را  پنجره  هاى  ميله  هميشه  مثل 
ديگر هيچ صدايى مرا نمى خواند و صداى تنهايم نيز با من از فاصله 
كه  است  ديرى  انگار  ام.  برده  ياد  از  را  آسمان  رنگ  گويد  مى  ها 
مرده ام. وقتى باران مى بارد، دلم ذره ذره نمناك مى شود. آنقدر 
كه احساس مى كنم مى توانم به اندازه تمام ابرهاى آسمان بگريم. 

چراكه من زندگى را بارها و بارها گريسته ام.
مرگ  براى  زندانيان  ديگر  از  دور  تنهايى،  سلول  در  است  روز  سه 
در  تصوير  هزار  ام.  كرده  گم  را  ها  ساعت  كنم.  مى  شمارى  لحظه 

خيالم صف كشيده است.
ترياك  كننده  مشمئز  بوى  و  دود  ميان  در  ام  كودكى  شيرين  دنياى 
رنگى  مداد  و  كودكستان  بى  ام  كودكى  هاى  سال  و  شد  تباه  پدرم 
مادرم  كه  اين  تا  شد.  سپرى  فقير  اى  محله  خاكى  هاى  كوچه  در 
با  هميشگى  هاى  جدال  به  دادن  پايان  براى  ناگهانى  تصميم  يك  در 
پدر، تصميم به جدايى گرفت و بدون خداحافظى از من و سه برادر 
شب  آن  رفت.  و  كرد  رها  را  ما  تاريك  و  سرد  شبى  در  كوچكترم 
سخت، با تصورات كودكانه ام فكر كردم مادر در تاريكى گم شده 
است. روزها پشت سر هم مى آمدند اما هر روز نگاه منتظرمان مادر 
را جست وجو مى كرد. روزهاى تنهايى مان بدون درس و مدرسه با 
پرسه زدن در كوچه و خيابان ها مى گذشت و تنها تفريح مان هم آب 
تنى در رودخانه حاشيه يك پارك جنگلى بود كه پدرم اغلب مواقع 
براى استعمال موادمخدر به آنجا مى رفت. خوب به خاطر دارم كه 
در 10 سالگى ام و در غروب يك روز جريان آب برادران كوچكترم 
را با خود برد. هنوز دست و پا زدن هاى آنها و تالششان براى زنده 
ماندن را به ياد دارم. تا شب همراه پدرم طول رودخانه را براى يافتن 
جان  بى  جسد  تنها  بعد  روز  صبح  اما  كرديم،  وجو  جست  برادرانم 
شان را كه در اثر برخورد با سنگ هاى كف رودخانه زخمى شده 
بود، يافتيم. جسدهاشان را هم در دورافتاده ترين گورستان شهر به 
خاك سپرديم. بعد از آن من ماندم و يك دنيا تنهايى! كم كم طعم تلخ 
و گزنده سيگار برلبم نشست و خيلى زود موادمخدر هم اضافه شد. 
براى تأمين هزينه هاى اعتياد خود و پدرم ناچار به فروش موادمخدر 
رو آوردم، همه مرا به عنوان خرده فروش مواد مخدر مى شناختند 
و در بين مشتريانم روابط نزديكى با دو برادر معتاد داشتم. تا اين 
كه خورشيد عشق در آسمان بخت سياهم تابيد. زيبايى خيره كننده 
جو  و  پرس  كمى  از  پس  و  كشاند  خود  دنبال  به  مرا  جوان  دخترى 
متوجه شدم او خواهر همان دو برادرى است كه خريدار مواد هستند 

و به تازگى از شوهرش جدا شده و به خانه پدرى برگشته است.
شادترين  گرفت.  ديگرى  هواى  و  حال  «ساناز»  و  من  ديدار  كم  كم 
روزهاى زندگى ام در ديدارهاى پنهانى با او و يا در انتظار ديدنش 
شكل مى گرفت. چهره اش در ذهنم مانده و فكرم را به خود مشغول 
كرده بود. او با دستانش به تنهايى ام نور مى پاشيد، من هم هميشه 
از اضطراب، نگرانى و قصه هاى بى كسى ام برايش مى گفتم. آمدنش 
طعم زيبايى داشت. به او قول دادم تا زنده ام سينه ام بستر عشق او 
باشد. براى آن كه عالقه ام را ثابت كنم، در يك مشاور امالك مشغول 
كار شدم. به هواخواهى از او و خانواده اش در محل برمى خاستم 
خدمتى  خوش  دانستم  مى  كردم.  مى  حمايتشان  هم  مالى  نظر  از  و 
هايم به دل آنها نشسته و بزودى زندگى ام سروسامان مى گيرد. اما 
ناگهان باد نويد قصه اى شوم را برايم آورد. بال قاصدك شكست. 
خواستگارى  به  پولدارى  ميانسال  مرد  آورد  خبر  برايم  شوم  پيك 

اند،  كرده  اعالم  را  شان  موافقت  هم  اش  خانواده  كه  رفته  «ساناز» 
آمده  بند  نفسم  و  نماند  صورتم  به  رنگ  موضوع  اين  از  اطالع  با 
و  تاريك  هوا  كنم.  باور  ام،  شنيده  را  آنچه  توانستم  نمى  هنوز  بود. 
روشن بود كه با عجله به سوى خانه شان رفتم. نگاه پرالتماسم را 

به چشمانش دوختم. هنوز از پشت پرده اشك مى توانست در آيينه 
اين  در  مرا  خواستم  او  از  ببيند.  را  محبت  با  آميخته  غمى  چشمانم 
از  را  تو  اگر  «ساناز  گفتم:  او  به  نگذارد؛  تنها  مضطرب  هاى  لحظه 

دست دهم، ديگر به چه اميد زنده باشم »
كشيده  پر  ديگرى  بام  به  دلش  مرغ  گويا  نشنيدم.  جوابى  او  از  اما 

بود.
با تن خسته و لب هاى كبود افتان و خيزان برگشتم. نمى دانستم درد 
دلم را با كه بگويم. زندگى و آينده ام را ويران شده مى ديدم. آنقدر 
بى قرار بودم كه نمى خواستم كسى را ببينم. خانه برايم حكم جهنم 
را داشت. نمى دانستم چه چيز احساس او را نسبت به من تغيير داده 
است. درد مى كشيدم و در فشار بى رحم افكار درهم و آشفته ام 

صداى خرد شدن استخوان هايم را مى شنيدم.
دو روز بعد «ساناز» بى خبر به ديدنم آمد و با صدايى بغض آلود 
آهنگ  در  لرزيد،  مى  گريه  از  هايش  شانه  شكست،  را  اتاقم  تاريكى 
صدايش نوعى نگرانى بود و ته چشمانش هاله اى از غم موج مى زد. 
او هنوز به من عالقه مند بود به همين دليل حاضر نبود به يك ازدواج 

تحميلى رضايت دهد، غوغاى عجيبى در سرم بود.
به  اسلحه  خريد  براى  و  گرفته  را  تصميمم  ناگهان 
روستايى در غرب كشور رفتم. در يكى از مسافرخانه 
اى  اسلحه  او  كمك  با  و  شدم  آشنا  اى  راننده  با  ها 
روز  دو  و  دادم  راننده  به  هم  تومان  هزار   20 خريدم. 
بعد برگشتم. براى امتحان اسلحه به بيابان هاى حاشيه 
شهر رفتم و تيرى شليك كردم سپس به سراغ يكى از 
به  دادم.  دستش  به  را  اسلحه  و  رفتم  برادران «ساناز» 
او گفتم يا مرا بكش، و يا من هم خودم و هم «ساناز» را 
حتى  رفتم،  اش  خانواده  سراغ  به  بار  چندين  كشم.  مى 
تهديدشان هم كردم. براى به دست آوردن «ساناز» به 
نقشه فرار هم فكر مى كردم. براى فرار به يك ماشين 
احتياج داشتم ساعت 9 يكى از شب هاى پائيز از راننده 
يك پيكان مسافربر خواستم تا به صورت دربستى مرا 
جاده  يك  در  مسافتى  طى  از  پس  برساند.  اى  محله  به 
تاريكى  در  ناگهان  كند.  توقف  خواستم  او  از  خاكى 
سر  بى  خواستم  او  از  تهديد  با  و  كشيدم  اسلحه  شب 
و صدا ماشين را ترك كند. بعد هم پياده شدم تا روى 
صندلى راننده بنشينم. اما مرد راننده بالفاصله خود را 
به فرمان رساند و با سرعت زياد سوار ماشين گريخت. 
با عصبانيت گلوله اى شليك كردم اما فايده اى نداشت. 

آرزوهايم را بر باد رفته مى ديدم.
دلم مثل بادبانى پاره غصه هايم را به خاطرم مى آورد. 
بودن  بين  مبهوت  و  گيج  و  بودم  شده  بيزار  زندگى  از 
و نبودن دست و پا مى زدم. به خانه برگشتم و براى 
«ساناز» پيغام فرستادم. اما چند روز بعد او در مراسم 

مفصلى با مرد ميانسال نامزد شد.
آن شب تا صبح در حياط خانه هزار بار مردم و زنده 
حوض  در  ماه  قرص  شكسته  هاى  تكه  از  چشم  شدم. 
برنداشتم و به چشم هاى او فكر مى كردم كه مثل بخت 

من به خواب رفته بود. درگير بحران سختى شده بودم. نمى خواستم 
باد  باشد.  باران  عمر  اندازه  به  او  با  ام  خوشبختى  عمر  كنم  باور 
مى  «ساناز»  سراغ  به  بايد  من.  مثل  بود،  كرده  خم  را  درختان  كمر 
رفتم. سرچشمه همه دلشوره هايم او بود و هنوز دوستش داشتم. 
خاطر  به  اش  خواهرزاده  درآوردم.  صدا  به  را  برادرش  خانه  زنگ 
دوستى با برادر ساناز مرا مى شناخت و «عمو» صدايم مى زد. با 
من دست داد و همراه او وارد خانه شدم. آثار جشن ديروز به طور 
كامل وجود داشت. همگى به خاطر خستگى شديد درخواب سنگينى 
فرورفته بودند. خانه خلوت بود و سراغ «ساناز» را گرفتم. شنيدم در 
اتاق خواب تنهاست. بچه را به بهانه خريد بستنى بيرون فرستادم و 
بى خبر وارد اتاق شدم. به چهره رنگ پريده اش خيره ماندم. بغض 

گلويم تركيد و از او پرسيدم «چرا با زندگى من بازى كردى »
ازدحام  از  و  آورده  هجوم  مغزم  به  فراوان  پاسخ  بى  هاى  پرسش 
اين همه سؤال گيج بودم. نگاه خسته ام بار ديگر به سوى «ساناز» 
برگشت، اما اين بار در يك لحظه چشمانم را بستم و تيرى به طرفش 
محل  در  روز  چند  تا  و  گذاشتم  فرار  به  پا  درنگ  بى  كردم.  شليك 
آفتابى نشدم. روزها در پارك ها پرسه مى زدم و شب ها در كوه 
ها سرگردان به انتظار صبح مى نشستم تا اين كه تصميم گرفتم در 
مراسم شب هفت «ساناز» بر سر قبرش بروم، چند شاخه گل روى 
ْآن بگذارم و همان جا با شليك يك تير به زندگى خودم پايان بدهم. 
را  او  سراغ  و  برگشتم  محل  به  روز  هفت  از  پس  تصورات  اين  با 
گرفتم. اما در كمال ناباورى شنيدم او زنده است و فقط حنجره اش 
آسيب ديده است. با شنيدن خبر زنده بودن «ساناز» از خوشحالى در 

پوست خود نمى گنجيدم اما اين همان آغاز فاجعه شد.
چند روز در اطراف خانه اش به كمين نشستم. عصر يك روز پسر 
جوان ناشناسى را سوار بر پيكانى ديدم كه خانواده «ساناز» را مقابل 
منتظر  راننده  ولى  شدند  خانه  وارد  آنها  كرد.  پياده  شان  خانه  در 
راه  به  و  شد  ماشين  همان  سوار  ساناز  برادر  بعد  دقايقى  ايستاد، 
افتادند. من هم بالفاصله يك ماشين دربستى كرايه كردم و به تعقيب 
شان پرداختم . آنها مقابل يك طالفروشى توقف كردند. با ديدن اين 
صحنه با خود گفتم راننده به طور حتم همسر آينده «ساناز» است كه 
با آمدنش در زندگى من آشوبى به پا كرده است. چند دقيقه بعد راننده 
تنها حركت كرد. من هم به راننده ماشينى كه كرايه كرده بودم، گفتم: 
«راننده آن ماشين تمام زندگى مرا باال كشيده و از من كالهبردارى 
كرده است.» بنابراين از او خواستم هر طور شده ماشينش را متوقف 
كند. او هم جلوى ماشين پيكان پيچيد و من سريع پياده شدم. كرايه 
را پرداختم و به راننده گفتم اگر من همراه راننده پيكان رفتم، تو هم 
پريدن  محض  به  بمان.  منتظر  جا  همين  وگرنه  برو  كارت  دنبال  به 
داخل ماشين با تهديد اسلحه از راننده خواستم به طرف اولين فرعى 
تحت  را  رفتارم  زده  وحشت  و  بود  ترسيده  حسابى  او  كند.  حركت 
نظر داشت. به عنوان اولين جمله به او گفتم: «من همان عاشق ساناز 
هستم، مرا مى شناسى » اما همين كه دهان باز كرد تا حرفى بزند 
تيرى به پايش شليك كردم. او را از ماشين بيرون انداختم و پشت 

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

او  داشتم  فرار  قصد  وقتى  اما  نشستم.  فرمان 
ناگهان  شد.  درگير  من  با  و  برخاست  جا  از 
پيچيد.  فضا  در  تير  چند  پياپى  شليك  صداى 
جوان راننده نقش زمين شد و من هم سوار بر 
ماشينش فرار كردم. اما ماشين در بين راه پس 
از برخورد با جدول خيابان متوقف شد. همان 
موقع نيز در تاريكى هوا پا به فرار گذاشتم. تا 
اين كه روز بعد شنيدم جوانى را كه با تير زده 
ام مرده. در عين حال متوجه شدم او دانشجو 
كودكى  دوران  در  و  پيش  ها  سال  و  بوده 
براى  بنابراين  است.  داده  دست  از  را  پدرش 
تأمين هزينه هاى دانشگاه و تأمين معاش مادر 

پيرش به ناچار مسافركشى مى كرده است.
مى  هم  خودم  سايه  از  بودم.  شده  تنها  تنهاى 
ها  خيابان  در  سرگردان  و  نااميد  ترسيدم. 
پدرم  رو  پياده  كنار  در  گاهى  زدم.  مى  پرسه 
را از دور مى ديدم. اين مرد الغر و استخوانى 
مثل هميشه تنها در گوشه خيابان مى خوابيد 
و به كارتن پاره اى قانع بود. دلم مى خواست 
دهد.  پناهم  كوچك  اى  خانه  و  روشن  چراغى 
اما به خانه هر كدام از فاميل كه مى رفتم، مرا 

راه نمى دادند و با نفرت بيرونم مى كردند.
دلم  در  كه  آتشى  كاش  «اى  گفتم:  مى  خود  با 
خانواده  و  «ساناز»  جان  به  كشيد،  مى  شعله 

اش هم مى افتاد.»
به ناچار به يكى از شهرهاى جنوبى فرار كردم 
كارگاه  يك  در  كارگرى  با  سال  يك  وحدود 
آهنگرى مخارجم را تأمين كردم. اما بهار كه از 
راه رسيد، نسيم با خود بوى عشق كبوترهاى 
ديدن  هواى  در  من  دل  و  آورد  را  وحشى 

«ساناز» دوباره بى تاب شد.
به  داد.  مى  عذابم  او  دورى  گشتم.  برمى  بايد 
گرفتم  تصميم  است.  همين  مرگ  گفتم  خود 
به  رفتن  از  قبل  بنابراين  برگردم.  شهرمان  به 
خاك  زير  از  را  آن  و  رفته  ام  اسلحه  سراغ 
در  و  كردم  تميزش  بود.  زده  زنگ  درآوردم. 
يكى از شهرهاى غربى كشور 24 تير جنگى هم 
حاال  كردم.  شليك  تيرى  امتحان  براى  خريدم. 

آماده آماده بود...
دوروز به عيد نوروز مانده بود كه براى آرامش 
دلم تصميم گرفتم «عروسى خون» را به نمايش 
بگذارم. پس از رسيدن به شهرمان با كارگر يك 
ساختمان نيمه كاره طرح دوستى ريختم و از او 
خواستم دو شب به من پناه دهد. اما صبح روز 
پليس  مأموران  بودم،  خواب  كه  حالى  در  بعد 
بازداشتم كردند. ابتدا سعى كردم در اعترافات 
و  منحرف  را  تحقيقات  مسير  اى  كننده  گمراه 
خودم را با نام جعلى معرفى كنم، اما از آنجا 
اتهام  به  بود  داده  دستور  دادگاه  قاضى  كه 
راننده  يك  به  شليك  دانشجو،  جوان  عمد  قتل 
ها  روزنامه  در  عكسم  ساناز  كردن  زخمى  و 
چاپ شود بالفاصله هويتم فاش شد. پزشكى 
 27 متهم  كرد:  اعالم  گزارشى  در  هم  قانونى 
ساله با آن كه مبتال به اختالل شخصيتى شديد 
مسئول  حال  عين  در  اما  است،  ضداجتماعى 

اعمال و رفتار خود نيز مى باشد.
سوى  از  قصاص  درخواست  با  ترتيب  بدين 
مادر پير مقتول، حكم اعدام در مأل عام و در 
همان محل وقوع جنايت از سوى دادگاه جزايى 

كرج صادر شد.
9 ماه تمام روزها را بر روى ديوار سلول سرد 
و تاريكم چوب خط كشيدم و شب ها را به ياد 
شد.  آغاز  معكوس  شمارش  شمردم.  «ساناز» 
كاش «ساناز» مى فهميد اين عاشق در بند ناله 

ها مى كند هنوز! 
با  نفر  هزاران  چشم  مقابل  بزودى  دانم  مى 
در  ديشب  كرد.  خواهم  خداحافظى  زندگى 
خواب ديدم دست مرگ مرا به سراشيبى گور 
ديدم.  زده  ماتم  را  عزادارم  مادر  كشاند.  مى 
بى  ام.  ايستاده  زندگى  جاده  انتهاى  در  حاال 
دليل و به خاطر چند اشتباه بايد با زندگى وداع 

كنم. اينجا آخر خط است.

شكايت هاى جديد در پرونده 
فوتباليست متخلف

به  هواپيما  داخل  تلخ  حادثه  تشريح  با  خلبان 
در  سرميهماندار  طريق  از  گفت:  پرونده  بازپرس 
حفظ  براى  بالفاصله  گرفتم.  قرار  ماجرا  جريان 
امنيت و آرامش مسافران از كابين بيرون آمده و 
به مردم گفتم: نگران نباشيد، مسئله خاصى وجود 
ندارد و هيچ مشكل فنى هم هواپيما را تهديد نمى 
خواست  به  كه  دادم  اطمينان  آنان  به  سپس  كند، 
خداوند در كمال سالمت در مقصد فرود خواهيم 
آمد. وى در ادامه گفت: درحالى كه از اقدام ناپسند 
بودم،  عصبانى  و  ناراحت  بسيار  متخلف  مسافر 
در حضور مسئوالن باشگاه مزبور با او برخورد 
كرده و درباره عواقب اين شوخى بسيار خطرناك 

و مشكالت احتمالى اش جمالتى گفتم. فوتباليست متخلف هم وقتى پى برد شوخى او 

نگرانى جدى مسافران و خدمه هواپيما را در پى داشته، با ابراز شرمندگى از مسافران 
عذرخواهى كرد، اما كار او براى مدتى آرامش مسافران و امنيت پرواز را با اخالل و 
دلهره همراه كرد. سرميهماندار هواپيما نيز با تشريح جزئيات حادثه به بازپرس گفت: 
صبح شنبه 11 اسفند با پرواز شماره 713 شركت آسمان از تهران به شيراز در حركت 
بوديم. حدود 30 دقيقه پس از پرواز همراه ميهمانداران مشغول پذيرايى از مسافران 
شنيديم:  هواپيما  داخل  بلندگوهاى  از  را  وحشتناكى  و  عجيب  پيام  ناگهان  كه  بوديم 
«هواپيما در حال سقوط است، از مسافران عزيز مى خواهم خونسردى خود را حفظ 

كنند تا خلبان بتواند از بروز فاجعه جلوگيرى كند.»
با شنيدن اين پيام همه به وحشت افتادند. ما هم هراسان و با عجله خود را به كابين 
دست  در  ميكروفونى  كه  رضايى»  «شيث  با  نيز  موقع  همان  رسانديم.  ميهمانداران 
داشت، مواجه شديم. اين درحالى بود كه تعدادى از مسافران با شنيدن اين خبر ناگوار 
ضمن از دست دادن آرامش خود، دچار استرس و نگرانى شديد شده بودند. با كمك 
خلبان و خدمه و مسئوالن باشگاه به مسافران اطمينان داديم كه هيچ خطرى هواپيما و 
مسافران را تهديد نمى كند و اين پيام فقط يك شوخى بى جا بوده است. بر اساس اين 
گزارش، نماينده شركت هواپيمايى آسمان نيز با تسليم شكايتى عليه «شيث رضايى» 
و  رعب  موجب  جوان  فوتباليست  خطرناك  بسيار  شوخى  گفت:  پرونده  بازپرس  به 
وحشت مسافران و خدمه پرواز شده است. بنا بر اين خواستار مجازات قانونى مسافر 
از  بازپرسى،  شعبه  به  مراجعه  با  نيز  پرونده  اين  جانباز  مسافر  يك  هستيم.  متخلف 

فوتباليست متخلف شكايت كرد.
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ماهي گردپيج 

مواد الزم:
ماهى سفيد بزرگ=1 عدد

سبزى هاى معطر=نعناع, خنش(خلواش), 
چوچاق _ يك دسته ( خلواش و چوچاق 

فقط در شمال كشور مي رويد پس در 
اختيار همه نيست و بجاي آنها ميتوان 

فقط از نعناع استفاده كرد . )
رب انار=2 قاشق غذاخورى

مغزگردو =200 گرم
نمك و فلفل و گلپر =به اندازه كافى

طرز تهيه:
مغزگردو را با سبزىمىسائيم يا چرخ 

مىكنيم, مغزگردو و سبزى را با رب انار و 
گلپر و نمك و فلفل مخلوط مىكنيم. آنگاه 
روى سطح ماهى كمى كارد مىكشيم. باله 

هاى ماهى را با قيچى مىگيريم, داخل 
گوش هاى ماهى را خالى مىكنيم. شكم 

ماهى را يك چاك كوچك ميدهيم, محتويات 
شكم ماهى را خارج مىكنيم. بعد ماهى 

را تميز مىشوئيم و مىگذاريم در صافى 
بماند تا آبش برود. سپس داخل شكم 
ماهى را از مايه مغزگردو و سبزى كه 

حاضر كرده ايم پر مىكنيم. دو لبه شكم 
ماهى را جفت مىكنيم و با نخ و سوزن 

بخيه ميزنيم. سپس سر و دم ماهى را 
بهم مىآوريم وماهى را گرد كرده در يك 

قابلمه مناسب قرار مىدهيم و زير و روى 
آن آتش زغال ريخته و ماهى را در حرارت 

ماليم مىپزيم. امروزه اين خوراك ماهى 
را نيز مىتوان در فر به طريق آسان تر 
طبخ نمود. يعنى بعداز آنكه شكم ماهى 
را پر كرديم و دوختيم سينى فر را كمى 

چرب مىكنيم, كمى آرد مىپاشيم و ماهى 
را از پهلو روى سينى قرار ميدهيم. در 
طبقه وسط فر با حرارت 350 درجه به 

مدت يكساعت و نيم مىپزيم. در اين 
فاصله مقدارى سس متشكل از آب انار و 

يك قاشق كره آب كرده و زعفران روى آن 
ميدهيم تا ماهى خوشرنگ شود.

«شكالت» زندگى
راز و رمز شيرين زندگى كردن خيلى سخت نيست . فقط مى بايست بدانيم چگونه زندگى كنيم.

 آرى مشكالت و ناكامى هاى مسير زندگى، مواد خام شكالت زندگى هستند. زندگى ما همواره با 
مشكالت و سختى ها معنا پيدا مى كند و ما آمده ايم تا مسائل زندگى را حل كنيم و لذت حل 

مسائل و مشكالت را بچشيم.
  از مشكالت و رنج هاى زندگى نهراسيم و با اقتدار در ميدان زندگى وارد شويم و 

اينگونه از مشكالت و ناكامى هاى مسير بهترين «شكالت» زندگى مان را تهيه كنيم و 
از طعم آن لذت ببريم.

 براى تهيه «شكالت» زندگى مى بايد به نكات مهم و دستورالعمل ذيل دقيقا توجه 
داشت تا طعم «شكالت» زندگى، دلچسب همه اطرافيانمان باشد :

 باور كنيم كه بهترين تهيه كننده ايم 
باورهاى بسيار مثبت آغاز مى  انسان هايى كه فعاليت و امورشان را با نگرش و 
كنند، دستاوردهاى مثبتى به دست مى آورند. آنها چون اعتقاد دارند كه موفق مى 

شوند، پس قطعا به پيروزى مى رسند. انسان هاى برنده ابتدا در ذهن خود برنده مى 
شوند و سپس اين پيروزى و موفقيت را در صحنه ى زندگى نمايان مى سازند. برندگان 

هميشه مثبت مى انديشند و از ناماليمات مسير هراسى ندارند و با اعتقادى راسخ نگاهى 
بايد باور داشته  متعالى به اطراف خود دارند. آرى براى خلق يك زندگى عالى و مطلوب  
ترين  شيرين  زيبا  باور  اين  با  سپس  داريم،  را  زندگى  زيباترين  آفريدن  توانايى  كه  باشيم 

لحظات را براى خود و اطرافيان مهيا سازيم. 
از كاه كوه نسازيم 

براى تهيه شكالت زندگى بايد تجربه كسب كنيم. بنابراين اگر عزممان را جزم كرده ايم تا زندگى 
شيرينى را رقم زنيم مى بايست از اشتباهات گذشته اندوهگين نباشيم و ناكامى هاى گذشته را در 

ن ذهنمان مرور نكرده و بى جهت از كاه كوه نسازيم. انسان هاى موفق فقط از گذشته درس مى گيرند و در  ما ز
براى حال زندگى مى كنند و همواره آينده اى زيبا را در ذهنشان ترسيم مى نمايند. راز شاد زيستن، صبر و شكيبايى  است. 

هاى لذت بردن از زندگى مى بايست براى اتفاقاتى كه هنوز رخ نداده است، نگران نباشيم. ديل كارنگى، روانشناس بزرگ مى گويد:«  نگرانى  98درصد 
مردم براى چيزهايى است كه هنوز اتفاق نيفتاده است.» پس بياييم با توكل به خداى مهربان در فراز و نشيب هاى زندگى با صبر و حوصله به انتظار زيباترين 

و خوشمزه ترين لحظه هاى ناب زندگى باشيم و از اكنون لذت ببريم و از گذشته عبرت بگيريم و آينده اى زيبا را تصور نماييم. 
تدبير و تفكر 

زندگى با تدبير وتفكر زيبا مى شود. براى هر اقدامى فكر كنيم و افكارمان را بر روى برگه اى سفيد بنويسيم و چندين بار تفكراتمان را مرور كنيم. انسان هايى 
مى توانند لحظات شيرينى در زندگى شان خلق نمايند كه زمانى آن لحظه را تصوير و براى آن تدبير نموده باشند. تفكر راه هاى بى شمارى را براى رسيدن به 
موفقيت در مسير انسان قرار مى دهد و انسان هاى هوشمند عالوه بر اينكه خود مى انديشند از تجارب و افكار انسان هاى ديگر نيز استفاده مى كنند و ميانبرهاى 
رسيدن به موفقيت و زيبايى را كشف مى نمايند. انديشيدن انسان ها را رشد مى دهد و آنها را از مسيرهاى بحرانى به سالمت عبور مى دهد و رازهاى آرامش 
و نشاط را براى آنان به ارمغان مى آورد. هر روز دقايقى را در خلوت براى انديشيدن قرار دهيم و آنچه را كه پس از تفكر و تدبير و مشورت با انسان هاى 

صادق به دست مى آوريم با اقتدار در صحنه زندگى جارى نماييم. 
منتظر خبرهاى خوب باشيم 

انتظار زيباترين مفهوم زندگى است. انسان هايى كه در انتظار خوبى ها مى نشينند، خوبى ها را به دست مى آورند، چرا كه انسان ها جذب كننده ى انتظاراتشان 
مى باشند. قانونى در اين عالم وجود دارد به نام قانون افزايش كه اين قانون بيان كننده ى اين مفهوم است كه هر چيزى را كه حرفش را بيشتر بزنى و به آن 
بيشتر بيانديشى براى تو محقق مى شود. مواظب باشيم براى تحقق يك زندگى شيرين، منتظر تلخ كامى ها و شكست ها نباشيم و هر روز صبح كه از خواب 

بيدار مى شويم پس از يك مناجات عارفانه، منتظر خير و بركت هاى بيكران در زندگى باشيم.
 همواره سعى كنيم با دوربين ذهن مان، زيبايى ها را ببينيم و صحنه هاى جذاب زندگى را شكار كنيم. از مهربانى ها و عطوفت ها بگوييم و همواره شاكر خداى 

مهربان باشيم تا بركات و نعمات الهى براى ما گسترده شود. 

من غذا نميخورم!
بعضى از بچهها هنگام غذا خوردن تبديل ميشوند به بزرگترين مصيبت خانگى! 

بچههايى هستند كه بهراحتى و حتى با هزار زور و زحمت هم حاضر به غذا خوردن نيستند. حتى در 
مواردى اين دسته از كودكان با گريه و قهر ميز غذا را ترك ميكنند.

در سنين پايينتر كار تربيتى براى اين كودكان نميتوان انجام داد بهترين روش براى سنين پايين اين 
است كه غذاها را به شكلى تزئين كنيد كه كودكتان به خوردن غذا تشويق شود. تزئين غذا در سنين 
دو سالگى تا پنج سالگى تاثير زيادى در غذا خوردن آنها دارد. وقتى كودك بد غذاى شما در اين سن 
است ميتوانيد غذاها را به شكل عروسك تزئين كنيد. يا اينكه از رنگهاى شاد براى تزئين آن استفاده 
كنيد. مثال مايع كتلت را با قالبهاى مخصوص به شكل عروسك، توپ يا ... درآوريد. از ژلههاى رنگى 

هم ميتوانيد براى خوشرنگ شدن غذا استفاده كنيد.
بازى كردن سر ميز غذا هم بسيار تاثيرگذار است اگر پسربچه داريد با او جنگ بازى كنيد و به طور 
مثال ميتوانيد به جاى اسراى اين جنگ به يكديگر لقمه غذا بدهيد و اگر دختربچه داريد بهترين راه 
براى غذا خوردنش همان خالهبازى قديمى است. او را صاحب خانه كنيد و به خانهاش برويد و در 
جريان بازى او را غذا خور بكنيد.اما در سنين باالتر به شما پيشنهاد ميكنيم كه روشهاى ديگرى را 

انتخاب كنيد. 
در سنين 7 تا 10 سال بهترين راه اين است كه غذاهايى را كه دوست دارد انتخاب كنيد. براى حضور سر ميز غذا زمان تعيين كنيد و از روش تنبيهى يا تشويقى 
استفاده كنيد، اما به خاطر داشته باشيد كه اين كار بايد با ظرافت انجام شود. كودك شما نبايد احساس كند در ازاى انجام وظيفهاش پاداش ميگيرد. در اينگونه 

موارد دخالت شخص سوم بسيار موثر است مثال از مربى يا معلمى كه به او عالقه داريد بخواهيد تا به طور غيرمستقيم با او صحبت كند. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

خانه تكانى به سبك 
ِفنگ شويى

همانطور كه مى دانيم فنگ شويى در لغت به معنى باد و آب هنر 3000ساله چين باستان است كه هدف آن برقرارى 
هماهنگى و تعادل ميان انرژى هاى پيرامون ما است.

اولين قدم براى فنگ شويى، خانه تكانى و پاكسازى مكان است. تاثيرات بى نظمى را نمى توان ناديده گرفت. بى نظمى نه 
تنها شما را از حركت باز مى دارد بلكه جريان انرژى هاى مثبت را نيز متوقف مى كند.

كارى،  هر  از  قبل  است  الزم  دليل  همين  به 
هرچيز  و  كنيد  خانه  پااليش  به  شروع 
معيوب و بى استفاده را جدا كنيد، مگر اينكه 
مى  درد  به  واقعا  كه  باشيد  مطمئن  كامال 
اضافى  هاى  لباس  شامل  اصل  اين  خورد. 
هاى  لباس  خواهيد  مى  اگر  شود  مى  نيز 
داريد  نگه  شدن  الغر  اميد  به  را  شده  تنگ 
هرگاه واقعا الغر شديد، خريدن لباس هاى 
بود.  خواهد  شما  براى  هديه  بهترين  جديد 
براى  لباسى  «هيچ  باشيد  گفته  بارها  شايد 
پوشيدن ندارم» در حالى كه كمدتان آنقدر 
را  ديگرى  چيز  توانستيد  نمى  كه  بوده  پر 
بايد  اصل  در  كه  حالى  در  بگذاريد  آن  در 
بگوييد «هيچكدام از لباس هاى داخل كمدم 

را دوست ندارم بپوشم».
طراحى نظم

را  ها  آستين  بايد  خانه  ساماندهى  براى 
باال بزنيد و كمدها و گنجه ها را خالى كنيد 
سپس  و  كنيد  رضايت  احساس  دوباره  تا 
كه  وسايلى  و  ها  لباس  با  را  آنها  مجددا 
پر  هستند  شما  كنونى  احتياجات  با  مطابق 

نماييد.
اگر نمى دانيد با لباس هاى اضافه چه كنيد آنها را به موسسات خيريه بدهيد تا افراد نيازمند استفاده كنند به اين ترتيب 
عالوه بر اهداى لباس، سخاوتمندانه انرژى هاى مثبت را نيز پراكنده ساخته ايد و به زودى متوجه خواهيد شد كه با جدا 
كردن همه اين موانع قديمى شما نيز آزاد مى شويد چون بدون اينكه بدانيد انرژى راكد و منفى اين اشيا شما را محاصره 

مى كند و مانع پيشرفت شما مى شود.
در روند زندگى ايجاد تغيير بسيار ضرورى است حتى در طبيعت نيز تغيير و دگرگونى وجود دارد. بنابراين طبيعى است 
كارى كنيم كه محيط پيرامون ما نيز تغيير كند. هر وسيله اى كه زمانى بسيار دوست داشتيم ولى امروز بى فايده به نظر 

مى رسد بايد از خود جدا كنيم تا بتوانيم پيش برويم، مانند بادكنكى كه بايد بند آن را رها كرد تا در آسمان باال رود.
خانه را نبايد تبديل به موزه اشياى يادگارى كرد. هيچ كس دلش نمى خواهد تمام عمرش را در اتاق كودكى اش زندگى 
كند، چرا كه مايه نگرانى خواهد بود عمل دور ريختن اشياى زايد نه فداكارى و نه بى قيدى است بلكه فقط يك تغيير 

موضع الزم حتى اساسى است كه ما را به طرف آينده اى پررونق و شكوفا سوق مى دهد.
بسيارى از مردم فكر مى كنند فنگ شويى يعنى اضافه كردن اشياى ساخت چين به لوازم خانه. آنها اشتباه مى كنند. 
نصب آيينه پاكوآ يا زنگوله هاى بادى اوضاع را عوض نمى كند. با اضافه كردن چنين اشيايى، نه تنها وضعيت دگرگون 
نمى شود، بلكه برعكس گاهى اوضاع وخيم تر مى شود. به همين دليل است كه براى آغاز كار فنگ شويى بايد آماده شد 

و با ژرف انديشى به اين مسئله نگاه كرد.
پس همانگونه كه ذكر شد اولين قدم جدا شدن از انواع خرت و پرت ها و خرده ريزهايى است كه در طول زمان در خانه 

جمع شده اند.
توجه داشته باشيد اين امر به معنى جدا شدن از گذشته خود نيست بلكه جدا شدن از چيزى است كه ديگر به آن احتياجى 

نداريد. پس اگر خانه تان مملو از اشياى به دردنخور است همين االن شهامت بيرون ريختن آنها را پيدا كنيد.
اصال نترسيد: همين كه شروع به خانه تكانى كرديد، متوجه مى شويد كه بسيار آسان تر از آن بود كه فكرش را مى 
كرديد. به عالوه، اين خانه تكانى يك تجديد انرژى براى شما ايجاد مى كند كه به كمك آن مى توانيد طرح ها و برنامه 

هاى جديد را شروع كنيد.
به كارتان تداوم بخشيد و خانه را به معناى واقعى كلمه پااليش كنيد. هر آنچه مانع جريان آزاد انرژى مى شود از خانه 
خود جدا كنيد تا احساس رضايت و آرامش كنيد.هر چيزى كه جلوى دست و پا را مى گيرد و جا را بيهوده اشغال مى 
كند از سر راه برداريد، پشت درها چيزى نگذاريد درها بايد بتوانند آزادانه و به طور كامل باز شوند. راهروهاى ورودى 

را خلوت كنيد، زير تختخواب ها چيزى نگذاريد و به طور كلى هيچ جا را به حال خود رها نكنيد.
فنگ شويى نور

يك بار كه همه چيزهاى زيادى بيرون ريخته شد، شما آن مكان را بسيار روشن تر مى يابيد. پس احتياجى به گفتن ندارد: 
بايد به روشنايى هم نظم بخشيد.

جريان هاى منفى دوست دارند در مكان هاى تاريك النه كنند. بنابراين اتاق هاى شما بايد حتما روشن، نورانى و دلباز 
باشند تا همه بتوانند احساس خوبى داشته باشند.

از افزودن روشنايى در جاهايى كه الزم است واهمه نداشته باشيد. بدن، چشم ها و ذهن شما به نور نياز دارند. هنگامى 
كه به اندازه كافى از نور آفتاب بهره مند شويد به خوبى درمى يابيد كه نور آفتاب چگونه شما را سرحال مى كند.

البته فراموش نكنيد كه نور زيادى نيز مناسب نيست و براى ايجاد روشنايى هميشه تعادل و صرفه جويى را رعايت 
كنيد.

 زيبايى خود را با تتوى 
ابرو چند برابر كنيد.

07938754435

غذا درمانى

استفاده از غذا براى پيشگيرى از بيماريها، حفظ تندرستى، طول عمر مطلوب و درمان 
بيماريهاى پديد آمده را غذا درمانى ميناميم.

تاثير  شهرى  جوامع  بويژه  جوامع  در  شايع  بيماريهاى  به  ابتال  در  غذايى  مواد  نوع 
بسيارى دارند. بيماريهايى مانند سرطان روده بزرگ، فشار خون، سكته قلبى، بواسير، 
آپانديسيت، رايورتيكولر كولون و مرض قند ناشى از تغذيه نادرست است. با كاهش 
آماده  غذاهاى  مصرف  شكر،  مصرف  افزايش  روزانه،  غذاى  در  گياهى  فيبرهاى 
قلبى،  سكته  مانند  بيماريهايى  و  حيوانى  چربى  و  قرمز  گوشت  كارخانههاى  مصرف 

سرطان روده، فشار خون، نقرس، يبوست مزمن ايجاد ميشود.
مناسب  غذايى  رژيم  بايد  كنيم  مقابله  پيامدهايى  چنين  برابر  در  بتوانيم  اينكه  براى 
داشته باشيم. در يك رژيم غذايى مناسب بايد از انواع غذاها استفاده كرد. استفاده از 
انواع غذاها فوايد زيادى براى مصرفكننده دارد كه مهمترين آن اطمينان از تامين انواع 

ويتامينهاى مورد نياز بدن است.
در حال حاضر دانشمندان و محققان در حال بررسى انواع غذاها و تاثير آنها روى 
زندگى و سالمت افراد هستند. با وجود آنها خودشان مكملهاى غذايى را وارد بازار 
غذايى  مواد  جاى  نميتوانند  وجه  هيچ  به  محصوالت  اين  معتقدند  هم  باز  ولى  ميكنند 
طبيعى را بگيرند. به عقيده آنان اين مواد ميتوانند كمبود ويتامين و پروتيين را در بدن 
جبران كنند. نكته جالب درباره اين مكملها آن است كه آنها در صورتى جواب ميدهند 

كه همراه مخلوطى از غذاهاى موجود در طبيعت استفاده شوند.
از  يكى  كنيد  مى  مصرف  كه  غذايى  ميزان  كنترل  ماندن،  سالم  براى  ديگر  سوى  از 
عوامل مهم به شمار مى آيد. سعى نكنيد بخاطر صرفهجويى در هزينهها، خودتان را 

چاق كنيد. 
امروزه متداول شده كه مردم بستههاى غذايى بزرگ را با هزينه كمترى خريدارى كنند. 
اين غذاها به دليل مواد افزودنى ميتواند بر ارگانيزم بدن تاثير سوء بگذارد. بهترين راه 
براى كنترل ميزان مصرف اين است كه كم بخوريد اما وعدههاى غذاييتان را افزايش 
دهيد. ميزان غذاى مورد نياز خود را از قبل تعيين كنيد و مطمئن شويد كه هر 3 ساعت 
يك بار ميان وعده سالمى را ميخوريد. به خاطر داشته باشيد بايد تعادل را در مصرف 
مواد مورد نيازتان برقرار سازيد. به ذايقه خود اهميت دهيد، ورزش كنيد و بدن خود 

را به فعاليت وا داريد، تا هميشه سالم باشيد.  
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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

Ballards lane, N12 8NR  -  020 8446 6292 - 079 3031 5175 281  :آدرس 
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فال هفته

متولدين فروردين: به خاطر هيچ و پوچ يعني 
به خاطر هر مسئله بي اهميتي اين همه حساسيت به 
خرج ندهيد. ابتدا فكر كنيد كه در نهايت چه نتيجه اي 
از كار خود خواهيد گرفت، آن وقت تصميم بگيريد. در 
اين هفته با يك خوشحالي بزرگ مواجه خواهيد شد. 
شما  توانايي  و  شايستگي  موضوعي  روي  زودي  به 
خواهد  ثابت  نزديكان  به  بزرگ  كارهاي  انجام  براي 
هاي  داوري  پيش  بعضي  شد  خواهيد  موفق  و  شد 

منفي را نسبت به خودتان تغيير دهيد.

متولدين ارديبهشت: يك نوآشنا و يا تازه    
وارد نقش مهم و مثبتي در كارتان بازي خواهد كرد. 
يك برخورد و مالقات غيرمنتظره خواهيد داشت و يا 
يك خبر غافلگيركننده خواهيد شنيد. بهتر است بعضي 
به  نكنيد.  بازگو  هر كسي  نزد  را  خود  امور شخصي 
يا  و  تان  روزانه  امور  در  چشمگير  گشايشي  زودي 
درآمدتان پيش خواهد آمد . با شنيدن يك خبر بعضي 
تغيير  آشنايان  از  يكي  مورد  در  شما  نظرهاي  نقطه 
منصرف  بوديد،  گرفته  كه  تصميمي  از  يا  و  كند  مي 

خواهيد شد.

دردسري  وپر  شلوغ  هفته  خرداد:  متولدين 
كالفه  حسابي  امور  بعضي  پيچيدگي  داريد.  پيش  در 
را  شما  كه  آيد  مي  پيش  موجباتي  كرد.  خواهد  تان 
ناچار به اخذ تصميم تازه اي مي كند. در رابطه شما 
با يكي از دوستان تغييراتي اساسي رخ مي دهد. يك 
اختالف به نفع شما تمام مي شود و موفق خواهيد شد 
از زحمات خود بهره برداري كنيد. در ضمن مواظب 

سالمتي خود باشيد.

  متولدين تير: يك تغيير اساسي در كارتان 
ديگران  از  بيش  را  شما  خود  كه  آمد  خواهد  پيش 
هستيد.  بزرگي  خريد  فكر  در  كرد.  خواهد  خوشحال 
اگر كمي دودلي را از خود دور كنيد موفق به انجام 
آن خواهيد شد. در يك مسئله خانوادگي ، شريك نوع 
براي  را  خود  ميشود.  برداشته  شما  سر  از  مزاحمت 
امضاء و يا عقد قراردادي آماده كنيد. نگران نباشيد. 
به  رفت  خواهد  پيش  شما  مراد  وفق  بر  چيز  همه 

شرطي كه بعضي بدبيني ها را كنار بگذاريد.

طوالني  نسبتأ  انتظار  يك  مرداد:  متولدين   
تمام ميشود. قولي كه يكي به شما داده بود، باالخره به 
انجام خواهد رساند. منتظر اضافه درآمد و يا پاداش 
باشيد. تغييراتي در امور شغلي شما پيش خواهد آمد 
كه ابتدا مورد رضايت شما قرار نمي گيرد، اما بعدأ به 
آن عادت خواهيد كرد و يا منافعي از آن متوجه شما 
ميشود. متأهالن متولد اين ماه خبر خوشي از شريك 
منتظر  هستيد،  مجرد  اگر  شنيد.  خواهند  خود  زندگي 
زناشويي  زندگي  تشكيل  با  رابطه  در  خوش  اتفاقي 

باشيد.

متولدين شهريور: يك سوء تفاهم در محيط 
كار ويا در فضاي خانواده برطرف ميشود. به زودي 
ابرهاي تيره اي كه بر كار و يا زندگي تان افتاده بود، 
شما  اقبال  و  بخت  آسمان  و  رفت  خواهند  كناري  به 
صاف و درخشان خواهد شد. يك كار و يا يك برنامه 
كه حركتش متوقف و يا دچار سكته شده بود ، دوباره 
با سرعت بيشتري به جريان خواهد افتاد. از زحمات 
يك كار اداري رهايي خواهيد يافت . اين روزها روي 

حرف و قول بعضي ها اطمينان نكنيد.

پيش  در  پرمشغله  هقته  يك  مهر:  متولدين 
داريد. بعضي امور آن طور كه پيش بيني كرده بوديد، 
تحرك  بر  شويد  مي  ناچار  افتاد.  نخواهد  جريان  به 
و تالش خود بيفزائيد. در مورد يك انتخاب احساس 
از  را  خود  مواقع  گونه  اين  در  كرد.  خواهيد  ترديد 
مسافرت  يك  به  ندانيد.  نياز  بي  ديگران  با  مشورت 
يك  ماه  اين  متولد  آموزان  دانش   . شويد  مي  دعوت 
موفقيت و يا يك خوشحالي بزرگ در راه دارند. يك 

امر نوميد كننده به اميدواري كامل منتهي مي شود.

متولدين آبان: خبر جالب و شگفت انگيزي به 
شما مي رسد. اين خبر مي تواند براي شما سرنوشت 
ساز شود. در مسائل خانوادگي سعي كنيد در اموري 
كه به شما ارتباطي ندارد ، وارد نشويد و حتي اظهار 
نظر نكنيد، چون خيلي زود با آن درگير خواهيد شد. 
در اين هفته از ناسپاسي و يا بدقولي يكي از نزديكان 
حال  هر  در  شد.  خواهيد  عصبي  و  دلخور  حسابي 
مسائل  و  باشيد  مسلط  خود  اعصاب  بر  كنيد  سعي 

پيش آمده را بيش از پيش آشفته نكنيد.

 متولدين آذر: بر اثر اتفاقي به قول معروف 
امور  در  گشايشي  افتاد.  خواهد  روغن  توي  نانتان 
شغلي و يا تحصيلي و يا خانوادگي شما پيش خواهد 
صادقانه  خدمتي  يا  و  مهرباني  نوآشنا  يك  از  آمد. 
خواهد  جريان  به  شده  متوقف  كار  يك  ديد.  خواهيد 
افتاد و مقداري پول نطلبيده به دست شما مي رسد. 
خواهيد  خوبي  اوقات  اينكه  ضمن  ميهماني  يك  در 
يك  يا  شنيد  خواهيد  هم  بخشي  مسرت  خبر  داشت، 

آرزوي ديرين به تحقق مي پيوندد.

اتفاق  بعضي  به  هفته  اين  در  دى:  متولدين   
موجباتي  نباشيد.  توجه  بي  اهميت،  كم  ظاهرأ  هاي 
به  را  هايتان  برنامه  از  يكي  بتوانيد  تا  آيد  مي  پيش 
به  را  بزرگ  نسبتأ  معامله  يك  بگذاريد.  اجرا  مرحله 
قضاوت  يا  و  سنجش  امر  يك  در  رسانيد.  مي  انجام 
را  خود  و  نشويد  زدگي  احساسات  دچار  كنيد  سعي 
به جاي طرف مقابل مقابل بگذاريد و منافع او را نيز 
در نظر بگيريد. يك گرفتاري و يا تنگناي مالي برطرف 

مي شود.

قلبتان  و  چشم  ديداري  با  بهمن:  متولدين   
و  دوستان  از  بعضي  تجربه  از  شد.  خواهد  روشن 
آن  ببريد.  را  ها  بهره  بيشترين  توانيد  مي  نزديكان 
دسته از متولدين اين ماه كه در كارهاي علمي فعاليت 
يابيد.  مي  دست  چشمگيري  هاي  موفقيت  به  دارند، 
بهتر  ها  اختالف  يا  و  ها  مخالفت  بعضي  بروز  هنگام 
است به جاي مشاجره صبر و تحمل را پيش بگيريد تا 

هيجان و تب ناشي از آن فروكش كند.

با  و  موثر  افراد  از  يكي  اسفند:    متولدين   
از  مشكلي  و  آمد  خواهد  شما  كمك  به  خانواده  نفوذ 
قوت  كار  اين  با  كرد.  خواهد  حل  را  شما  مشكالت 
در  مالي  مشكل  يك  كرد.  خواهيد  پيدا  بيشتري  قلب 
شرف حل شدن قرار مي گيرد. اين روزها به حرف 
ها و بعضي بگومگوهاي دور و بر خود زياد حساس 
خيالي  بي  را  خود  آدم  كه  است  الزم  گاهي  نباشيد. 
بزند تا از درگير شدن با بعضي امور كه موجب تشنج 

اعصاب مي شود، خودداري كند.

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

جواب هفته قبل
Kc6 (or Kc5)   Ka4    - Bc2+                Ka5 
b4                     mate 

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

Be6+    Ke8              جواب هفته قبل
Rg8#

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
فرشته اورنگ

پنجره ها را باز كنيد
ويران  اين  از  من  نسيم  همانند  بگذاريد 

دور شوم
نور  از  پر  جديدى  دورانه  به  بگذاريد 

شوم
پنجره ها را باز كنيد

بگذاريد كه من درون باغچه
مثل نيلوفر پر از نور شوم

پنجره ها را باز كنيد
بگذاريد كه عطر گل ياس

مرا مدهوش كند
مرا ديوانه و بيهوش كند

پنجره ها را باز كنيد
بگذاريد كه قلب من
سوى او بگريزد

بگذاريد همچون آهو
در دل جنگل عمر

به جست و خيز برخيزد
پنجره را باز كنيد

بگذاريد كه من و او پر از نور شويم
بگذاريد كه ما پر از روح شويم.

بگذاريد از نهال عشق
امروز جوانه اى برخيزد

بگذاريد كه عشق رشد كند
بگذاريد كه عشق بهاران را آغوش كند

پنجره ها را باز كنيد
پنجره ها بسته است
من هوا مى خواهم

من نفسهاى او را مى خواهم
من صداى او را
من نگاه او را

من وجودش را
من او را مى خواهم
پنجره ها را باز كنيد

بگذاريد كه من سوى او بگريزم.

 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.

خدمت سر دبير هفته نامه پرشين،
به  نامه  هفته  سايت  وب  كه  است  مدتى 
شهر  در  چون  من  است.  نشده  روزرسانى 
ديگرى زندگى مى كنم متاسفانه دسترسى 
ممكن  اگر  لطفا  ندارم.  را  شما  روزنامه  به 
برسانيد  روز  به  مرتبا  را  سايت  وب  است 
و اگر برايتان مقدور نيست لطف بفرماييد و 
علت به روز نشدن وب سايت را بفرماييد. 

با تشكر
مهرداد از داربى

مهرداد عزيز
با توجه به اينكه وب سايت اين نشريه در 
حال برخى تغييرات مى باشد، لذا به محض 
ايجاد اين تغييرات وب سايت نشريه به طور 
مرتب به روز خواهد شد. با تشكر از دقت 

و توجه شما

 ايميل هاى شما رسيد:
ساسان از لندن - مرتضى از بيرمنگام - فرشته 
از  تيرانداز   - شفيلد  از  محسن   - سارى  از 

ردينگ- كيان از لندن - فروغ از ايلينگ 
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شماره تلفن هاى 
ضرورى در لندن
اورژانس          999

كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 

HEATHROW 08700000123  اطالعات پرواز
HEATHROW    02085649806دفتر ايران اير

آژانس هاى هواپيمايى 
پال مال                                  02089055005 
اريا تراول                                02079382271 
اژانس حج عمره                                      02072861111 
اژانس سرورى برادران                             02082573547
شيراز تراول                                           02077309787

گردش ياران(تورهاى سياحتى زيارتى)        02084923991 

مراكز اموزشى
اموزش اواز                                            07946490575 
اموزش گيتار                                          07944185139   
اموزش خوشنويسى و نقاشى ايرانى             0207080707  
اموزش پيانو                                           07904249447   
اموزش نقاشى                                         02072748482
اموزش فيلمسازى                                   02082038227
اموزش رانندگى پارس                           02087521244
اموزش رانندگى بابك                          07862726458
اموزش رانندگى زيبال                         02074492114
اموزش رانندگى قرن جديد                        01704535038
اموزش رانندگى هدف                               02088963020

اموزش رانندگى فرح                                 07951653838     

مراكز درمانى
كلينيك بيماريهاى مزمن دكتر مسعود ناصرى       08456026120

كلينيك پزشكى ايرانى                               02088680555   
كلينيك دكتر جهانگير تقى پور                  02084291333

خدمات حمل و نقل 
حمل و نقل مرسوالت بين المللى                 02089338261
حمل و نقل مرسوالت بين المللى سعيد افشار         02072248387

خدمات عروسى
 موسسه پذيرايى گلچين                            07723093078 
خدمات عروسى ليلى و مجنون                   07966195716
سفره عقد سميرا                                      02079164341

سفره عقد آذين                                        07931137874
خدمات گل ارايى ياسمن                            07930865666
طراحى كيك عروسى                                02082483111 

مدارس  ايرانى
دبستان البرز                                           02084555314 
مدرسه رستم                                          02083619251 
مدرسه مهر                                             02083177940
مدرسه ايران زمين                                   02083994315
دبستان و MOT  كالج             02083407575

گروهاى موزيك
گروه موزيك اتش                           07809720331

گروه موزيك سورنا                                07951064001 
گروه موزيك طپش                                  07932950649 
گروه موزيك هنرى ژيرار                         07980286433

هتل ها
Bickenhall  Hotel                              02079353401
Caspian                                              02089973524
Kew Garden Hotel                           02089402220
The Bridge Hotel                             02075931300

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

رستوران حافظ(2)                                   02074314546     
رستوران ددى                                         02076021211
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919
رستوران شيراز                                      02073716553

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  

سوپر ماركت ها 
اران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 
سليمان                                                    02076242957 
سهند                                                  02083433279 
سرور                                               02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 
مازندران                                    02088405912
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

صرافى ها 
صرافى آسان                              02075867888 
صرافى پارس                                 02074331434 
صرافى پرارا                              02076036222 
صرافى راوندى                         02074995455 
صرافى سامان                          02085790500

صرافى حافظ                          02072722546
صرافى ظفر                              02088408585                      
صرافى فرديس                         02088616187

صرافى  برادران سرورى              02082573547                   
صرافى على بابا                            07940334510                   
صرافى بابلى                                  02076023141                                  
 شركت صرافى                              02083813334
خدمات ارزى سعيد                           02076246646

خدمات ارزى و بازرگانى وكيلى               02085797878  

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

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

رستوران براى اجاره
 A3 يك رستوران با اجازه ى
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

Pizza shop for Sale
£30,000

Currently Closed
07956223876 - 
02089623444

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 Kebab Shop in
Wigan for Sale
با 22 سال قدمت
Rent: £153 p/w
Rate: £1100 p/y

Taking: £3000 p/w
Lease: Open
07855023960
07801969914
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

ميرزا محمدعلي 
خان تربيت

ميرزا محمدعلي خان تربيت، 
فرزند  صادق،  ميرزا  فرزند 
ميرزا  فرزند  جواد،  ميرزا 
متولد  تبريز  در  محسن 
آزاديخواهان  از  وي  گرديد. 
فضالي  از  و  معروف 
آذربايجان  روشنفكر 
قبل  رود.  مي  شمار  به 
تبريز  در  مشروطيت  از 
تربيت  نام  به  اي  كتابخانه 
آن  نام  كه  كرد  تأسيس 
نام خانوادگي  كتابخانه بعداً 
روشنفكران  گرديد.  او 
زاده  تقي  جمله  من  عصر 
اعتمام  خان  ميرزايوسف  و 
تربيت  كتابخانه  در  الملك 

كردند.  مي  صحبت  سياست  و  جديد  كتب  درباره  و  شدند  مي  جمع 
فنون“  نام ”گنجينه  به  اي  مجله  عده  اين  سال 1320  در  يعني  بعدها 

منتشر كردند و مطالب علمي و ادبي را در دسترس عموم گذاشتند. 
سر و كار داشتن با كتاب و خريد و فروش آن او را در فن كتابشناسي 
كه خود علمي محسوب است ماهر كرد و در اين امر چنان متبحر شد 
و  خطي  هاي  نسخه  به  او  اندازه  به  كسي  حال  تا  گفت  توان  مي  كه 
چاپي زبان فارسي احاطه نيافته است. بيشتر عمر او در خارجه در 

كتابخانه هاي اسالمبول، برلين، لندن گذشته است. 

پس از اعالن مشروطيت به آن نهضت كه خود از بنياد نهندگان آن 
اتحاد  نام  به  هفتگي  نيز  اي  روزنامه   1326 سال  در  پيوست.  بود، 
كه ارگان انجمن اتحاد بود تأسيس كرد. اين روزنامه تا 25 شماره 
انتخاب  نمايندگي  به  تبريز  از  مجلس  دوم  دوره  در  گشت.  منتشر 
گرديد و در مجلس به حزب دمكرات كه تحت رياست تقي زاده ”برادر 
مستشرقين  با  و  رفت  اروپا  و  عثماني  به  بعداً  شد.  وارد  بود  زنش“ 

عاليقدر مالقاتها نمود.
و  شد،  آذربايجان  معارف  رئيس  مدتي  اروپا  از  بازگشت  از  پس 
آن  به  تام  دلبستگي  خود  كه  ايالت  اين  معارف  به  گرانبها  خدماتي 
داشت انجام داد، من جمله كتابخانه تربيت را كه امروز (سال 1327 
همه  اين  نمود.  تأسيس  دارد  كتاب  هزار  از 15  متجاوز  خورشيدي) 
خواست،  اعانه  كند.  جمع  توانست  زياد  فداكاريهاي  اثر  در  را  كتاب 
تحفه قبول كرد، منت ها پذيرفت تا موفق گرديد. مثًال براي تحصيل 
يك كتاب كمياب در فصل زمستان چند بار به منزل يكي از اعيان رفت 
تا آن كتاب را براي كتابخانه تحصيل نمود، سپس وقتي كه آقاي تقي 
زاده وزير ماليه بود، چند هزار تومان از محل حق االمتياز كارخانه 
كبريت سازي ممتاز تبريز به اين كتابخانه اختصاص داده شد تا محل 

فعلي آنكه آبرومند است بنا گرديد. 
در  يافت.  مأموريت  تغيير  گيالن  معارف  رياست  به  باالخره  تربيت 
رشت نيز يك كتابخانه تأسيس كرد تا به رياست بلديه تبريز منصوب 
گرديد. با بودجه حقير بلديه اقدام در عمران تبريز نمود.  قبرستان 
گجيل را به باغ گلستان تبديل كرد. خيابان فردوسي و تربيت را ايجاد 
نمود. به قدري در عمران شهر زحمت كشيد كه رضا شاه پهلوي در 
را  مرد  اين  مجسمه  بايد  كه  گفت  تبريز  به  خود  مسافرتهاي  از  يكي 

تبريزيها بريزند و در باغ گلستان بگذارند. 
مجلس  وكالت  به  بلديه،  رياست  سال  چند  از  پس  وي  حال  هر  در 
در  درگذشت.  دي 1318  در 26  تا  بود  مجلس  در  و  گرديد  انتخاب 
مجلس، بيشتر وقت خود را در كتابخانه مجلس مي گذراند. در آن ايام 
كتاب ”دانشمندان آذربايجان“ را تمام كرد و به چاپ رسانيد. مرحوم 
تربيت در 1316 قمري كتابي به نام ”زاد و بوم“ نوشته و وجه تسميه 

مراغه را در آن كتاب مذكور داشته است. 
يكي از بهترين آثار تربيت ”تاريخ مطبوعات ايراني و فارسي“ است 
كرده  ترجمه  انگليسي  به  آنرا  انگليسي،  مستشرق  برون،  ادوارد  كه 
است. متأسفانه اصل كتاب تا حال به زبان چاپ نشده است. فقط يك 
فصل از آن در روزنامه كاوه چاپ برلين انتشار يافته است. اين كتاب 
يكي از بهترين تأليفات است و در اين رشته تا حال نظير آن نوشته 

نشده است. 
اثر مهم ديگر تربيت، ”دانشمندان آذربايجان“ است.

زبان 
باستان 
آذربايجان

   احمد كسروى  -  قسمت اول
 

و  قفقاز  و  تهران  هاى  روزنامه  در  گفتارها  رشته  يك  پيش  سال  اند  و  بيست 
استانبول در پيرامون مردم آذربايجان و زبان آنجا نگارش مى يافت. در عثمانى 
در آن زمان دسته “اتحاد و ترقي” به روى كار آمده و آنان به اين مى كوشيدند 

كه همه تركان را در هر كجا كه هستند با خود 
همدست گردانند و يك توده ترك بسيار بزرگى 
انديشه  از  پيروى  نيز  قفقاز  در  و  آوردند  پديد 
ايشان مى نمودند. و چون آذربايجان در جنبش 
خود  از  بسيار  شايستگى  خواهى  مشروطه 
نموده و در همه جا بنام شده بود، نويسندگان 
قفقاز و استانبول آن را از ديده دور نداشته، و 
از اينكه زبان تركى در آنجا روان است دستاويز 
و  آذربايجان  درباره  پياپى  گفتارهاى  يافته 

خواست خود مى نوشتند.
اين گفتارها در آذربايجان كارگر نمى افتاد. زيرا 
نيك  را  آنها  نويسندگان  خواست  آذربايجانيان 
آذربايجان  كه  جانفشانيهايى  با  و  دانستند  مى 

توده  پيشرفت مشروطه از خود نموده و جايگاهى كه براى خود ميان  در راه 
ايران ياز كرده بود هيچ نشايستى كه پيروى از انديشه ديگران نمايد. اين است 

مردم در آنجا كمتر ارجى به آن نگارشها مى نهادند.
لكن در تهران روزنامه ها به جوش آمده به پاسخ مى كوشيدند و چيزهايى مى 
نويسندگان  خواست  از  نه  اينان  زيرا  بودى.  بهتر  ننوشتندى  اگر  كه  نوشتند 
چگونگى  نه  و  كوشند،  آن  از  جلوگيرى  به  راهش  از  كه  بودند  مى  آگاه  تركى 
كه  دانستند  مى  تاريخ  و  دانش  روى  از  را  آذربايجان  زبان  و  مردم  داستان 
اينان  نوشتند  مى  بيپاى  سخنان  آنان  اگر  دهند.  ايشان  به  درستى  پاسخهاى 
سال  چند  هر  كشاكش  و  پيكار  اين  و  دادند،  مى  پاسخ  ديگرى  بيپاى  باسخنان 

يكبار تازه مى گرديد و هياهو از سرگرفته مى شد.

گرديده،  جدا  آن  از  زمانى  كمتر  و  بوده  مى  ايران  از  بخشى  هميشه  آذربايجان 
با اينهمه زبانش تركى مى باشد، و اين خود چيستانى شده و به دست روزنامه 
به  بايست  مى  كه  را  چيزى  كه  شگفت  اين  بود.  افتاده  ايران  و  عثمانى  نويسان 
جستجو از راه تاريخ به دست آورند هر كس با گمان و پندار سخن ديگرى بيرون 
مى داد. چنانكه يكى از روزنامه هاى تهران مى نوشت:“مغوالن چون به ايران آمدند 
با زور و فشار تركى را در آذربايجان رواج دادند.” اين است نمونه اى از پاسخهايى 
كه به نويسندگان ترك داده مى شد و شما چون بسنجيد چندين نادرستى در آن 
صد  با  مغوالن  و  نشده  نوشته  تاريخى  هيچ  در  چيزى  چنين  زيرا   . است  پديدار 
خونخوارى و بيدادگرى از اين بيداد به دور بوده اند كه زبان مردم را ديگر سازند. 
و آنگاه زبان مغوالن تركى نبوده تا آن را با زور روان گردانند. زبان مغولى جز از 
تركى است و دورى در ميانه بسيار است. گذشته از اينها مغوالن كه به همه ايران 
چيره بودند پس چه شد كه تركى را تنها در آذربايجان رواج دادند؟... پس از همه 
اينها ما خواهيم ديد كه در زمان مغوالن هنوز در بيشترى از شهرهاى آذربايجان 
به ويژه در تبريز زبان ديرين آنجا سخن گفته مى شده و اين پس از زمان ايشان 

است كه تركى در آنجا رواج گرفته.

در هيجده سال پيش كه من به تهران آمدم اين گفتگوها بازار گرمى مى داشت و 
چون سخن از آذربايجان و مردم آنجا مى رفت و من برخاسته از آذربايجانم بر 
آن شدم چگونگى را از راهش جستجو كنم و به نتيجه روشنى رسانم ولى در آن 
زمان دسترس به كتابهايى نداشتم و سپس نيز تا چند سال در مازندران و زنجان 
و  فرصت  چون  و  بازگشتم  تهران  به  سال 1304  در  تا  گرديدم  مى  خوزستان  و 
كتاب هردو را داشتم به جستجو پرداختى و خرسندم كه به آسانى توانستم آذرى 
آذربايجان را پيدا كنم و نمونه هايى از آن به دست آورم، و نيز  يا زبان ديرين 
چگونگى رواج تركى را در سرزمين از راه تاريخ بشناسم. اين است دفترى به نام 
آذرى يا زبان باستان آذربايجان پديد آوردم كه در همان زمان به چاپ رسانيدم 
و پراكنده گردانيدم كه اگر چه نادانانى به زباندرازيها برخاستند ليكن دانشمندان 

از ارجشناسى باز نايستادند.

آن  پيرامون  در  انگليسى  به  گفتارى  احمد  محمد  آقاى  ما  دانشمند  دوست  نخست 
را  دفتر  همو  سپس  و  نوشتند    The Times of Mesopotamia روزنامه  در 
آن  اندامهاى  از  خود  كه    The Royal Asiatic Society لندن  آسيايى  انجمن  به 
نام  به  دانشمند  شرقشناس  و  نموده  ارجشناسى  انجمن  و  كردند  پيشنهاد  بودند 
سردنيس راس آن را با اندك كوتاهى به انگليسى ترجمه و در مهنامه انجمن به 
چاپ رسانيدند. سپس نيز ايرانشناس دانشمند روسى ميلر آن را به روسى آورده 

و چاپ كردند.

بدين سان دفترچه در زمان اندكى در ميان شرقشناسان اروپا شناخته گرديد و 
پندارهاى نابجايى كه بسيارى از ايشان درباره زبان و مردم آذربايجان داشتند از 
ميان رفت و نام آذرى به معنى درست خود1 در نگارشها به كار رفت، و از همان 
هنگام پيوستگى ميانه من با دانشمندان اروپا پيدا گرديد و با پيشنهاد آقاى محمد 

احمد به چندين انجمن بزرگى در اروپا و آمريكا راه يافتم2.
ليكن هنگامى كه من آن دفتر را نوشتم دانش درباره “زبانشناسى” نداشتم و اين 
است زمينه را تنها از راه تاريخ دنبال كردم و درباره زبان آذرى و پيوستگى آن با 
زبانهاى ديگر ايران چيزى ننوشتم و به اين ناآگاهى خويش در آن دفتر خستوان 
شدم. ولى پس از پراكندن آن، دو سه سال به “زبانشناسى”پرداختم، بدين سان 
كه زبان پهلوى را نيك آموختم و زبان باستان ارمنى(گرايار) را ياد گرفتم و به 
زبان كهن هخامنشى نزديك رفتم. نيز از راههاى ديگرى به “زبانشناسي” كه خود 
يكى از دانشهاى پررنج است پرداخته و در آن باره نيز به نتيجه هاى سودمندى 
رسيدم. پيداست كه در اين ميانه زمينه آذرى هم روشن گرديد و من پى به جايگاه 
او ميان زبانهاى ايران برده و پيوستگى آن را با اينها دريافتم. از آن سوى پس 
از پراكندن دفتر “آذرى يا زبان باستان آذربايگان” كسانى نامه هايى از تبريز و 
خلخال فرستادند و آگاهى دادند كه در پاره اى از ديههاى آذربايجان از گلين قيه 
و زنوز و خلخال و مانند اينها زبان باستان بازمانده و هنوز با آن سخن گفته مى 

شود و هر يكى نمونه هايى را از زبان يك جايى فرستادند.
اينها مرا واداشت كه در سال 1309 به هنگامى كه چند ماهى بيكار بودم و فرصت 
داشتم يادداشتهاى ديگرى در پيرامون زبان آذربايجان پديد آوردم و آن دفتر را 
به گونه ديگرى انداختنم ليكن چون فرصت چاپ نيافتم همچنان بازماند. سپس نيز 
يك بار از آن راه بيرون افتاده و به كوششهاى ديگرى برخاستم و كمتر يادى از 
آن گونه نگارشها مى كردم. تا از دو سال پيش كه كسانى آن دفتر را مى خواستند 
و چون از نسخه هاى آن هيچ باز نمانده، پياپى خواستار شدند كه دوباره آن را به 

چاپ برسانيم و نتيجه آن خواهشهاست كه اينك به چاپ اين دفتر مى پردازيم. 
 

گفتار يكم
مردم و زبان باستان آذربايگان

جستجوهاى  از  و  آشنايند،  تاريخ  به  كه  كسانى   – تاريخ  آغاز  در  آذربايگان 
هاى  نتيجه  از  و  گرفته  انجام  تاريخ  پيرامون  در  باز  سال  صد  از  كه  دانشمندانه 
گرانبهايى كه بدست آمده آگاهند، اين مى دانند كه در سه يا چهار هزار سال پيش، 
مردمانى به نام آريان يا ايران از ميهنى كه در آن مى زيسته اند كوچيده و در آسيا 
و اروپا پراكنده شده اند، و هر گروهى از ايشان به هر كجا كه رسيده اند و در آن 
نشيمن گرفته اند بر بوميان ديرين چيره آمده و بنياد فرمانروايى گذارده اند، و از 
اين رو در تاريخ بنام گرديده اند. چنانكه يونانيان و روميان، كه بنياد زندگانى اروپا 
از ايشان است و در آن همه جاى بزرگى براى خود باز كرده اند، وگرمنان(ژرمن) 
كه روم غربى را برانداخته و با جوش و جنب خود دور نوينى (سده هاى ميانه) در 
تاريخ اروپا پديد آورده اند همگى از آن مردمان بوده اند، همچنين دسته هايى از 
آنان كه به پشته ايران رسيده و در اينجا نشيمن گرفته اند، سه تيره از آنان، كه ماد 
و فارس و پارت باشند، هر يكى به نوبت خود بنياد فرمانروايى گذارده اند كه هر 

كدام بزرگترين و يا نيرومندترين فرمانروايى در آسيا بوده است.
و  اروپا  در  ايشان  شدن  پراكنده  و  خود  باستان  ميهن  از  ايران  كوچيدن  اگرچه 
آسيا پيش از زمان تاريخ رخ داده و نوشته اى از آن زمان در دست نيست، ليكن 
رهنمونهايى كه از اوستا و از ديگر جاها در اين باره در دست است و جستجوهايى 

كه از راه دانش انجام گرفته آن را بسيار روشن گردانيده.
يخبندان  سرزمينهاى  در  كوچ  از  پيش  ايران  يا  آريان  كه  دانيم  مى  نيك  امروز  ما 
شمالى مى زيسته اند كه اوستا آن را آثريا ويجو (در كتابهاى پهلوى ”ايران ويچ“)

مى نامد و چنين مى گويد كه ده ماه در آنجا زمستان بود و تنها دو ماه تابستان 
مى شد.

اينها در تاريخ روشن است و جاى گفتگو نيست كه ايران يا مردم اير چون به پشته 
ايران آمدند دسته بزرگى از ايشان كه ماد ناميده مى شدند، شمال غربى ايران را 
كه اكنون آذربايجان و شهرهاى همدان و كرمانشاهان و قزوين و اسپهان و تهران 
شد  مى  خوانده  ماد  سرزمين  ايشان  نام  به  زمينها  اين  و  گرفتند  فرا  آنجاست  در 
كه آذربايجان ”ماد خرد“ و آن بخش ديگر ماد بزرگ بوده. مادان با آن كارهاى 
تاريخى بزرگى كه انجام داده اند (از برانداختن پادشاهى بزرگ آشورى و پيش 

رفتن تا سوريا و آسياى كوچك) نه كسانيند كه فراموش گردند.
پس چنانكه مى بينيد آذربايجان از آغاز تاريخ از رهگذر مردم و زبان، حال بس 
درباره آن نيست. آرى ما اين را نيز  دارد و جاى كشاكش و گفتگو  روشنى مى 
مى دانيم كه پيش از ايران بوميان ديگرى در آذربايجان مى نشسته اند و ايران 
چون به آنجا درآمده و بر آن بوميان چيره شده اند دو تيره به هم درآميخته اند. 
ولى اين در همه جا بوده است و ما در پى آن نيستيم كه بگوييم مردم آذربايجان 
يا مردم ايران تنها از ريشه اير بوده اند و هيچ آميختگى با ديگران نمى داشته اند. 
اين خود چيز بيهوده اى است و جدايى ميانه اين ريشه و آن ريشه گذاردن دور 

از خرد مى باشد.

دست  به  بوده،  كه  را  آنچه  خواهيم  مى  و  هستيم  راستى  پى  در  همه  از  پيش  ما 
آوريم. مى خواهيم بگوييم در آغاز تاريخ، كه سه هزار سال پيش بوده، مادان در 
آذربايجان و اين پيرامونها نشيمن داشته اند، و اگر كسى به تاريخ آشناست اين 
مى داند كه تا دو هزار سال پيش تركان از اين نزديكيها بسيار دور بوده اند و در 
كسانى  كه  است  عاميانه  بسيار  پندار  خود  اين  و  اند،  زيسته  مى  آسيا  هاى  ميانه 
گويند آذربايجان از نخست سرزمين تركان بوده، هيچ سودى از چنين گفته اى در 

دست نخواهد بود.

پيش از اين درباره ريشه و نژاد مردمان، هر كسى آنچه مى پنداشتى مى نوشتى. 
در تورات ايرانيان را با تازيان از يك ريشه شمارده، مسعودى و ديگران كردان 
را از بنى عامر نگاشته اند. ليكن اينها عاميانه است و ارجى به آنها نتوان نهاد. ما 
شناسيم.  مى  را  ايشان  زبان  توده  يك  نژاد  شناختن  براى  را  راه  بهترين  امروز 
درباره آذربايجان نيز گذشته از چيزهاى ديگر يك نمونه بسيار نيكى از زبان آنجا 
در آغاز تاريخ آنجا در دست است و آن اوستا مى باشد. زيراشت زردشت، چنانكه 
نوشته اند، برخاسته از آذربايجان بوده، و از آن سوى زبان اوستا خود مى رساند 

كه در شمال سروده گرديده است1.
اينها در آغاز تاريخ و در زمان مادان است. پس از آن چون به زمانهاى هخامنشيان 
و اسكندر و سلوكيان و اشكانيان و ساسانيان بياييم و يكايك را از ديده گذرانيم 
در هيچيكى پيشامدى در آذربايجان كه ديگر شدن مردم آنجا را در بر دارد رخ 

نداده است.
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Iran holds ‘Garments’ exhibition 

Iran’s Sa’dabad Cultural Complex has held an exhibition 
of tapestries and traditional clothing designed by Aza-
deh-Yasaman Nabizadeh. 
The five-day event called ‘Garments’, presents a stunning 
collection of Iranian brocade weaving, silk-embroidery 
and two-sided rugs called jajim. 
The exhibition, which will run until March 17, 2008, will 
also display traditional Iranian weaving and Mongol to 
modern era attire. 
Azadeh-Yasaman Nabizadeh is a designer and artist, who 
has held numerous individual and group exhibitions. 

Scots turn 
down friendly 
with Iran 
Scotland manager George Burley has announced 
that ‘the odds are very much against’ the friendly 

match with Iran at the end of May. 
“There have been a couple of different proposals 
for a game in May, Iran has approached the SFA but 
the odds are very much against it,” Burley said. 

Iran’s newly appointed coach, Ali Daei announced 
earlier he was planning internationals to prepare 
his squad for the 2010 World Cup qualifiers. 
Burley said that the proposed date, which would 
have paired the teams for the first time since the 
1978 World Cup in Argentina, would cause prob-
lems on the Scottish side. 

“We have a problem in May in that it looks as if 
the Old Firm are both going on tours so we could 
be missing six or seven players,” he said referring 
to the Glasgow-based soccer teams Rangers and 
Celtic.

Iran cultural week due in Netherlands
Spring Cleaning, an Iranian cultural festival will be held in Amsterdam, aiming to offer 
an innovative image of the rich Iranian culture. 
The Iranian cultural festival is to be held from March 12 to 18 in the Mediamatic cul-
tural institution in the Dutch capital of Amsterdam. 
The event is one of the very comprehensive festivals in Europe, which focuses on the 
poetry, cinema and culture of contemporary Iran. 
The festival will present short films made by Iranian directors and poetry recitals from 
100 years of modern Persian poetry along with traditional music and a photo exhibit. 
There will be a music section to introduce the country’s traditional dance and music. 
Persian poems will be another section of the 7-day program. 
The festival will include the ancient Persian tradition of Last-Wednesday-of-the-Year 
(Chaharshanbeh Souri) fireworks, consisting of a fire-party to observe the last Wednes-
day of the Iranian calendar year. 
The title ‘Spring Cleaning’ refers to the Persian tradition of preparations for the Iranian New Year, which celebrates the beginning of the spring and 
the renewal of Mother Nature. 

Indian Univ. 
holds Mowlavi 
seminar 

 
The Calicut University Chair for Islamic 
Studies and Research in India is holding a 
seminar on Iran’s 13th-century mystic poet 
Mowlavi. 
The two-day international seminar will be 
held on March 10 and 11, 2008, focusing on 
the spiritual aspects of Mowlavi poetry. 
The event will be attended by many interna-
tional scholars including Professor Anwar 
Jahan Zuberi and Faisal al-Rfouh. 
The world-renowned Persian poet, Jalal ad-
Din Mohammad Balkhi (Mowlavi) is known 
for his six-volume poem ‘Masnavi’, which is 
considered one of the greatest works of both 
Islamic mysticism and Persian literature. 

Tehran’s Book City to hold 
conference “In Praise of Attar”

Tehran’s Book City is to hold a conference with the theme “In Praise of Attar, Attar’s 
Works revised by Shafiei Kadkani” on April 8. 
“Book City is to begin its New Year’s activities with a conference in which the recent 
works of scholar Mohammadreza Shafiei Kadkani on the texts of the Persian poet At-
tar will be reviewed,” Book City’s cultural official Ali Asghar Mohammadkhani told 
Mehr News Agency. 
He added, “Several researchers and experts will be participating and making speeches 
during the event. Discussions will be held on Shafiei Kadkani’s revisions of the ancient 
texts of Attar’s Mantiq at-Tayr (The Conference of the Birds), Mosibat-nameh (The 
Book of Affliction), Elahi-nameh (The Book of God) and the Mokhtar-nameh.” 
Mohammadkhani also mentioned that Book City has held 45 book review sessions 
on Tuesdays in the fields of literature and philosophy during this Iranian year, and 
said that they had been much appreciated by critics, scholars and literary figures. 
“We also held a series of meetings to discuss the works of Molana Rumi and Fer-
dowsi, and these will continue into the next season. Book City has hosted over 20 
workshops on literature in general, novels, short stories, editing, films and theater, 
attracting over 500 participants over the past year,” he concluded. 

Iran shines at Finnish film festival
Finland’s 38th International Tampere Film Festival has granted its Diploma of Merit 
to the Iranian director, Rokhsareh Ghaem-maghami. 
The international jury, composed of judges from Finland, Germany, Jordan, South 
Korea and Sweden, awarded the festival’s Diploma of Merit to the Iranian director’s 
film Cyanosis. 
The jury believes the film uses an interesting mix of cinematic language to create a 
remarkable human story that comes from the heart. 
The 32-minute documentary tells the story of Jamshid Aminfar, a lonely Iranian 
painter who falls in love with a French girl.  Ghaemmaghami has masterfully depicted 
the inner world of Jamshid in her 10-minute animation, Cyanosis. 
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Parvin Etesami 
Foundation opens in 
Tabriz
The foundation was set up 
by the governor’s office of 
East Azarbaijan Province. 

It aims to promote wom-
en’s activities in society, 
to empower women to 
take a more active part in 
social and cultural affairs, 
and also intends to boost 
family relationships, gov-
ernor’s office official Nas-
rin Pirsemsari told IRNA 
on Tuesday. 

She went on to say that 
the institute will com-
mence its formal activities in the forthcoming Iranian year (begin-
ning on March 20). The foundation will annually present the Parvin 
Etesami award and hold meetings and workshops for women on 
various subjects including culture, religion and society. 
Etesami (1907-40) was brought up in a family which was well versed 
in literature, and her father, Mirza Yusef Etesami, played a major role 
in the formation of her character. 
She was one of the most prominent Persian poets of the 20th centu-
ry. Her first anthology of poems was published in 1935. Her works 
are themed on social, humanitarian and mystical concepts, and they 
contain no allusions to romantic love or feminine sentiments. 
She died from Typhoid fever in 1940 in Tehran and was buried near 
her father in Qom. 

Singapore Film Festival 
to host Iranian films
 A number of Iranian films are to be screened at the 21st Singapore International 
Film Festival which will be held from April 4 to 14. 
“Raami” by Babak Shirinsefat, “Children of the Prophet” by Sudabeh Mortezai, 
“The Sight” by Farshid Azari and “Those Three” by Naqi Nemati will be shown 
during the event. 
------“I Weight Heavy on 
the Earth” to be screened 
at IWFFIS 
 “I Weight Heavy on the 
Earth” directed by Ta-
hereh Hassanzadeh is to 
be screened at the 10th In-
ternational Women’s Film 
Festival in Seoul which 
will be held from April 10 
to 18. 
The film is to take part in 
the Asian Short Film and Video Competition Section of the gala. This year, over 
260 films from 13 countries were submitted to the festival. 
------Iranian photos to be displayed in Brussels 
An exhibit of photographic works by Iranian artist Parisa Amir Qasemkhani en-
titled “Life Plus...” is to be held from March 20 until April 3 in Brussels. 
The showcase will display about 40 works on the themes of social events, nature 
and culture. 
------“Iranologia I” published in Madrid 
The first volume of a collection of books on Iranology entitled “Iranologia I” has 
been published in Madrid. 
The book contains 15 articles on various subjects including Iran’s history and 
civilization, the Islamic Revolution and Iranian religions. 
The project is a collaborative effort undertaken by the Complutense University 
of Madrid and Iran’s cultural attaché’s office in Spain.. 

Persian treasure 
translated into Spanish 
Joaquin Rodriguez Vargas, renowned Spanish translator, has rendered 
Golestan by the great classical Iranian poet, Sa’di, into Spanish. 
Published by El Cobre publications, Vargas’s translation of ‘Golestan’ means 
to transmit the melodious composition of the book and the fine Persian cul-
ture it elegantly expounds to the Spanish speaking world. 
Vargas, an expert and specialist in Middle Eastern Studies, is one of the few 
Spanish speakers in the world who has 
mastered the Persian language to the 
point of being able to translate the 
language professionally into Spanish. 
Souvashun, a novel by Simin Danesh-
var, From City of World to World of 
City by the former Iranian president 
Mohammad Khatami and Minou-ye 
Kherad, a Zoroastrian text, are among 
Vargas’s known translations. 
Sa’di Shirazi (about 1194-1292 CE), 
composed Boustan (Orchard), an 
exquisite piece of didactic poetry, in 
1257. Within a year of the composition 
of Boustan, Sa’di authored another volume which he entitled Golestan (Rose 
Garden). The volume consists of a cycle of eight rhymed-prose partitions 
each interspersed with poetry.  Between 1226 and 1256, he traveled widely, 
visiting Ethiopia, Egypt, Maghrib (North Africa), Syria, Palestine, Armenia 
and Turkey to get acquainted with the culture and conventional wisdom of 
various peoples. The valuable experiences gathered during these extensive 
journeys are brilliantly reflected in his two famous works, Golestan and 
Boustan. 

Iran to name 
‘seven wonders’ 

The 
Secretary of Iran’s Arts Academy Bahman Namvar-Motlaq says Iran 
plans to identify and promote the country’s seven wonders. 
Iran has many unique historical sites. Unfortunately, none of them 
are recognized among the world’s seven wonders, Namvar-Motlaq 
said late Tuesday. 
The Arts Academy has decided to cooperate with Iran Cultural 
Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization (ICHHTO) to 
promote seven wonders of Iran itself, he explained. 
According to Namvar-Motlaq, the two organizations plan to review 
eight historical Iranian cities. 
Namvar-Motlaq also said they are preparing an architectural ency-
clopedia about Iran in cooperation with national and foreign scien-
tific and research centers.
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