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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

نوروز جشن آفرينش

گفت وگو 
با محسن 
چاووشي 

حال و هواى 
نوروزى در لندن
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ماندانا زنديان
ماندانا زنديان ، شاعر و نويسنده ، در فروردين 1351 در شهر 

اصفهان متولد شد .
  نخستين شعرش را در 
قالب  در  سالگى  دوازده 
از  پس  و  سرود  غزل 
تجربه  و  تمرين  به  آن 
گوناگون  هاى  قالب  ى 
فارسى  كالسيك  شعر 

پرداخت.
با  اش  آشنايى  نخستين 
در  فارسى  نوين  شعر 
هفده سالگى و با كشف 
سهراب  كتاب  هشت 

سپهرى اتفاق افتاد . 
سه  زنديان  ماندانا  از 
نام  به  شعر  مجموعه 

هزارتوى   ” و   (1380 / ايران   – پژوهه  (نشر   ” آبى  نگاه   ” هاى 
ايران / 1383) و ” وضعيت قرمز ” (  سكوت ” ( نشر پژوهه – 

شركت كتاب / لس آنجلس / 1384) ، در دست است .
زويا  هاى  ترانه  تنظيم  و  آورى  جمع  به   ،1381 درسال  ماندانا 
زاكاريان پرداخت و گزينه اى از آن آثار را با نظارت شاعر در 
 / ايران   – پژوهه  نشر   )  ” مغرب  از  طلوع   ” نام  به  اى  مجموعه 

1381) منتشر كرد.
حسام  نقاشى  آثار  بررسى  و  نقد  و  بيوگرافى   ، مقدمه  نوشتن 
 Expression of  Love “   Studio ” ابريشمى ، در كتاب نفيس
دستاوردهاى  ديگر  از   ،  1384  /Fine Arts – Los Angeles

اوست.

هوا سرد است
و پنجره بوى مِه مى دهد
من خانه ام را گم كرده ام

و شهرم را
 و سرزمينم را

و نوروز ، تنها پلى ست
كه هنوز پشت قدم هايم جارى ست

فردا بوى سفر مى دهد
من ماه را به شاخه مى آويزم

و دستماِل ترى بر پيشانى خورشيد مى گذارم
و شعر مى شوم

 تو آسمان را نگاه مى كنى
و تا عكس يادگارى روى ميز

َپر مى كشى
مى دانم كه خورشيد بيدار خواهد شد

و روزهاى دستپاچه را
در تقويم سال نو
 خواهد پاشيد
 بوته هاى ياس

 سالم هاى سفيدشان را
از طاقچه ى مهتاب
 پس خواهند گرفت

ومن در آينه خالصه خواهم شد
و فكر خواهم كرد  :

 چرا پنجره ها اين قدر خيس اند . . .
. . . سفر شعله مى كشد

من چشم هاى بهار را قرض مى گيرم 
و قول مى دهم جاى هردويمان

سبز گريه كنم
 . . . سفر سرخ مى شود

تو مى روى
وباز هم زردى من ، از من مى ماند
حاال من و ماه و چهارشنبه و سور

بايد خيس از پل نوروز بگذريم.

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
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

كرده ولي در ويرايش
 آنها آزاد است
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 هفته نامه پرشين درقبول يا 
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سرآغاز

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

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

چه اصالتى مى باشيم.

سرمقاله
نيست؛  دلشكستگى  و  دلتنگى  از  صحبت  نيست؛  شكوه  و  ازگاليه  صحبت 
صحبت از اندوه و آزردگى نيست؛ صحبت از شادى است؛ صحبت از رفاقت 
لطافت  از  صحبت  است؛  رفاقت  از  صحبت  است؛  همدلى  از  صحبت  است؛ 
و طراوت بهار است. صحبت از رستن و سبز زيستن است. نوروز است 
تحويل  و وقت نو زيستن؛ نو نگريستن؛ نو انديشيدن و نو شكفتن. لحظه 
سال، لحظه فراموش كردن گذشته ها و آغوش باز كردن براى آينده است. 
لحظات  اين  در  است.  ايرانيان  ما  زندگى  لحظات  ترين  مبارك  و  شادترين 
بايد ذهن را از هر كدورتى پاك كرد و به نيكى ها انديشيد و به زيباييها 
دلبست. بايد خوشبينانه به افق هاى دور چشم دوخت و به آينده اميدوار 
بود هر چند دردها پيوسته جان را بكاهند. بايد زمان را لحظه اى متوقف 
كرد و با مهر نگاه در نگاه يكديگر سال نوى زندگى را از دل و جان تبريك 
گفت. سال نويتان مبارك. اگرچه در آخرين لحظات خبردار شديم كه عده 
اى از هموطنانمان در اقدامى تروريستى در عراق جان باختند. سال نويتان 
مبارك اگرچه از گوشه و كنار دنيا اخبار خوشايندى درباره كشورمان به 
گوش نمى رسد. سال نويتان مبارك اگرچه در غربت و دور از خانواده، 
لبخند به تلخى بر چهره مى نشيند. سال نويتان مبارك اگرچه، اگرچه هاى 
بسيارى هميشه شادى هايمان را مشروط مى كند. بايد راست قامت ايستاد؛ 
بايد سربلند بود؛ بايد شادمانه لبخند زد؛ بايد اندوه را به ريشخند گرفت و 
بر هرچه سياهى و نيستى پا سفت كرد. اين اولين نوروزى است كه هفته 
نامه پرشين بى پروا از پيچ و خمهاى راهى كه آغاز كرده است، دوشادوش 
هموطنان مى ايستد و سفره هفت سين خود را با همگان تقسيم مى كند. 
تبريك صميمانه ما را به مناسبت فرارسيدن سال نو پذيرا باشيد. نوروزتان 

چون همه روزتان پيروز و خجسته باد.
بر و بچه هاى پرشين
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نوروز و جشن نورزى يك آيين كهن و همگانى و مربوط به نو شدن و 
جوان شدن طبيعت است. در اقوام مختلف جهان و بوميان ايران، پيش از 
آمدن آريايى هاى به ايران، نوروز از مهم ترين اعياد بوده است. مهرداد 
آيين  النهرين  بين  و  ايران  فرهنگ  در  همگانى  جشن  يك  را  نوروز  بهار 
نوروزى را يك سنت كهن و محتمال رايج از هزاره سوم پيش از ميالد و 
در منطقه مى داند و مى نويسد: ” اين آيين يا همراه با كوچ بوميان نجد 
ايران به بين النهرين به آن سرزمين رفته، يا هم زمان در سراسر منطقه 

وجود داشته است. 

زمان  ترين  كهن  از  نيز  سامى  اقوام  در  منطقه  هاى  فرهنگ  در  نوروز 
دوره  عرب  هاى  جامعه  مردم  از  بسيارى  در  نيز  بود.  شده  شناخته  ها 
جاهليت آن را جشن مى گرفتند. در اوستا به نوروز اشاره اى نشده است 
و مهرداد بهار اشاره نكردن به نوروز را در اوستا به علت زردشتى نبودن 
اين جشن و مرسوم نبودن چنين آيينى در شرق ايران احتمال داده است. 
در نوشته هاى پهلوى و مانوى از نوروز، جشن اول سال نو بسيار گفته 
شده است. در تخت جمشيد نيز كه يك مركز آيينى – دينى بوده، مراسم 

نوروز برگزار مى شده است. 
زمان  را  پيشدادى  دوره  ايران  اى  افسانه   – اى  اسطوره  روايات  بيشتر 
پيدايى نوروز و جمشيد، چهارمين پادشاه پيشدادى را بنيانگذار نوروز و 

آيين نوروزى به شمار آورده اند. 
بنا بر پژوهش هايى كه روى آثار سنگ نگاره ها و كتيبه هاى مانده از 

دوره هخامنشيان انجام شده، مردم آن زمان به درستى با نوروز آشنا 
بوده اند و نوروز را به عنوان آيينى كهن به هنگام گردش سال جشن 

مى گرفته اند. 
مخصوص  و  مقدس  محلى  كه  جمشيد  تخت  از  هخامنشى  پادشاهان 
نيايش بود، به هنگام نوروز براى برگزارى آيين هاى ويژه نوروزى 
خوزى،  بابلى،  عيالمى،  مادى،  مختلف  اقوام  نمايندگان  از  استقبال  و 
ملى خود ،  ...با پوشاك قومى –  آشورى، هندى، تونسى، آفريقايى و 
در تخت جمشيد گرد مى آمدند و نوروز و نوشدگى سال را در كاخ 
آپادانا، در برابر شاه جشن مى گرفتند و هديه هاى خود را به پادشاه 

ايران اهدا مى كردند. 
در دوران اشكانيان (250 پ م تا 226 م ) و ساسانيان (224 تا 652 م 
) مردم نوروز را بنا بر سنت هاى فرهنگى رايج در فرهنگ مردم ايران 
در آغاز سال نو جشن مى گرفتند. نوروز و جشن نوروزى در ميان 
ايرانيان، چنان اهميت داشت كه برخى از جشن هاى مهم را به شمار 
روزهايى كه تا نوروز فاصله داشت، مى خواندند. ايرانيان نوروز را 

هم چون نياكان خود جشن مى گرفتند. 
در برگزارى آيين هاى نوروزى در آغاز بهار، سخت مى كوشيدند. در 

سرزمين هاى اسالمى، سه گونه عيد در آغاز سال وجود داشت. 
1) آغاز سال ايرانى يا شامى كه مصادف با اوايل بهار بود. 

2) آغاز سال قبطى (مصر) كه به آخر اوت (نهم شهريور) مى افتاد. 
3) و باالخره آغاز سال هجرى قمرى كه هر سال تفاوت مى كرد. بر اين 

عيدها بايد آغاز سال ايرانى قديم را كه آغاز تابستان بود نيز افزود. 
مردم ايران و حكومت هاى ايرانى محلى در دوره عباسيان و حكومت 
هاى توانمند ايرانى پس از عباسيان به ويژه سامانيان (261 تا 389) 

در خراسان بزرگ و بوئيان (320 تا 348) در ايران جنوبى و عراق در 
زنده و پويا نگه داشتن نوروز و آيين هاى نوروز در ميان جامعه مسلمان 
نقش بسيار مهمى داشتند. در دوره صفوى، جشن و آيين هاى نوروزى 
با برخى از آيين هاى و آداب اسالمى درآميخت و رنگ دينى گرفت. براى 
اعتبار بخشيدن به رفتارهاى مسلمانان در آيين هاى نوروزى و شرعى و 
رواداشتن آنها، مجموعه اى حديث و ورايت در چگونگى پيدايش نوروز و 
ارزش و اعتبار و تقدس آن نقل و گردآورى كردند. اين حديث ها و روايات 
شان و منزلت نوروز و آيين هاى مربوط به آن را نزد شيعيان ايرانى بيش 

از پيش باال برد و به آنها اهميت بخشيد. 
برخى نسبت هاى مردمى و مراسم نوروزى 

مقدمه نوروز چنين است كه در ميدان هاى عمومى، با نقاره و شيپور و 
سنج از نيمه شب تا ظهر نوازندگى مى كنند. پس از آن مردم بالفاصله 
محل كار خود را ترك مى گويند و همه با هياهو و خوشحالى به مساجد، 
ميدان ها و ساختمان هاى عمومى روى مى آورند و همه به هم تبريك 
مى گويند. اسب دوانى، چوگان بازى، كشتى گرفتن، جامه نو پوشيدن، حنا 
بستن و... از جمله سنت هايى است كه هميشه در اين زمان از سال انجام 
مى شده . نوروز و آزادى زندانيان در زمان هخامنشيان انجام مى گرفته. 
جمشيد پس از پروزى بر ديوان و برقرارى حكومت داد و برابرى كه در 

نخستين روز نوروز انجام شد، زندانيان را آزاد كرد. 
شير سنگى 

در بسيارى از شهرها و روستاها شير سنگى وجود داشت كه در زمان 
هاى كهن نمادى از نيروى آناهيتا، فرشته بارورى و آب بوده اند. در اين 
گونه جاها، دوشيزگان به هنگام شب سورى آيين هاى نيايشى با تنديس 

شير داشتند. دختران بر روى شير مى نشستند و از زير دست و پاى آن 
چندين بار مى گذشتند و پشت و شكم آن شير را نوازش مى كردند و از 
آن مراد مى طلبيدند و فرزندان نيرومند مى خواستند . در تهران نمادى 
ديگر وجود داشت و آن توپ بود. دختران دم بخت از توپ مرواريد در 

اين شهر در زمان هاى پيشين ، حاجت مى طلبيدند. 
آوردن آب از آسياب ها و چشمه سارها 

پاى  آب  كه  بود  اين  بر  رسم  روستاها  از  برخى  در  ساسانيان  درزمان 
سفره هفت سين را مى بايستى دختران شوى ناكرده از چشمه سارها، به 
ويژه از زير آسياب ها بياورند، زيرا نوروز هنگام زايش و بارورى است و 

كوزه آب كه نمادى است از آناهيتا بايد در خوان نوروزى نهاده شود. 
هفت سين 

در زمان ساسانيان، قاب هاى زيباى منقوش و گرانبهايى از جنس كائولين 
بازرگانى  ارزشمند  كاالهاى  از  يكى  و  شد  مى  آورده  ايران  به  چين  از 
چين و ايران آورده مى شد و يكى از كاالهاى ارزشمند بازرگانى چين و 
ايران همين ظرف هايى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بود 
نامگذارى شد به نام «چينى» و به گويش ديگر به صورت سينى و معرب 

«صينى» در ايران رواج يافت. 
براى چيدن خوان نوروزى از همين ظرف ها استفاده مى شد آنها را به 
عدد هفت امشاسپند كه عبارتند از ارديبهشت، خرداد ، مرداد ، شهريور 
مى  نوروزى  هاى  خوان  سر  بر  اهورامزدا،  خود  و  اسپندارمذ   ، بهمن   ،
گذاشتند و از اين رو خوان نوروزى، به نام هفت سينى و يا هفت قاب نام 

گرفت و بعدها با حذف «يا» به شكل هفت سين درآمد. 
يكى از لوازم خوان نوروزى، كتاب مقدس بود و چون اين جشن ملى است، 
نوروزى  خوان  بر  را  خود  ويژه  مذهبى  كتاب  توانست  مى  خانواده  هر 
بگذارد. از ديگر خوراكى هايى كه در زمان ساسانى بر خوان نوروزى مى 

گذاشتند نان بود كه نمادى از بركت است. 
كوچك  اندكى  يا  دست  كف  يك  اندازه  به  هايى  نان  گرده  زمان،  آن  در 
مى  سين  هفت  سفره  سر  بر  و  ناميدند  مى  دون  را  آنها  و  پختند  مى  تر 
گذاشتند. شير تازه دوشيده شده در خوان نوروزى نمادى است از غذاى 
نوزادان گيهانى زيرا بنا بر اسطوره آفرينش انسان، در گهنبار همسپنتمدم 

، يعنى در سيصد و شصت و پنجمين روز سال آفريده شد. 
بنابراين در جشن زاديش آدميان، همانطور كه كودك نوزاد به شير نياز 
دارد، نوزادن گيهانى نيز به شير كه در دين ايران كهن بسيار مقدس است، 
نياز دارند. تخم مرغ بن مايه خوان نوروزى است و انواع سفيد و رنگين 
آن مى بايستى خوان هفت سين را زينت بخشد. زيرا تخم و تخمه نمادى 
است از نطفه و نژاد و در روز جشن تولد آدميان كه تخمه و نطفه پديدار 
مى گردد، تخم مرغ تمثيلى است از نطفه بارورى كه به زودى بايد جان 

گيرد و زندگى يابد و زايش گيهانى انجام پذيرد. 
پوست تخم مرغ خود نمادى است از آسمان و طاق گيهانى. آينه، سمنو، 
ماهى، سيب، انار و سكه از ديگر چيزهايى است كه خوان نوروزى به آنها 
مزين مى شود. روياندن سبزه و نگريستن به رويش و بالش دانه ها در 
دوازده روز و جشن نوروز از آيين هاى كهن ايرانيان بوده است. رشد 
بيشتر هر يك از دانه هاى كاشته شده را در گردش سال مظهرى از رشد 
خوب آن دانه هاى كاشته شده را در گردش سال مظهرى از رشد خوب 

آن دانه در سال نوى زراعى مى پنداشتند. 
معتقد  و  دانستند  مى  جمشيد  زمان  از  را  روياندن  سبزه  كهن،  ايرانيان 
از  را  بركت  كه  پيروانش،  و  اهريمن  سركوب  از  پس  جمشيد  كه،  بودند 
مردم روى زمين گرفته بودند و باد را نمى گذاشتند كه بوزد و درختان 
برويند، به زمين بازگشت. در اين روز كه نوروزش ناميدند، هر چوب و 
و  مردگان  يادآورى  شد.  سبز  و  روييد  باز  بود  شده  خشك  كه  درختى 
بزرگداشت روان درگذشتگان در آخرين روزهاى پايان سال، به ويژه در 
آخرين شب جمعه سال كهنه، بازمانده از آيين هاى نياپرستى در جامعه 
هاى دوران ايران باستان است. روز عرفه (آخرين پنج شنبه سال) كه در 
معروف  حور»  بى  بى  به «روز  خراسان  مانند  ايران  ديگر  جاهاى  برخى 
در  مردگان  هاى  روان  كه  دارند  باور  و  پندارند  مى  مردگان  روز  است، 
نزد  را  روز  آن  تا  آيند  مى  فرود  زمين  به  آسمان  از  و  آزادند  روز  اين 

كسانشان بگذرانند. 
اسطوره سيزدهم فروردين 

به  را  روز  آن  و  فروردين  سيزدهم  روز  در  خانه  از  رفتن  بيرون  رسم 
شادى و تفريح گذراندن از روسوم ديرين ايرانى است و آخرين قسمت از 

جشن هاى نوروزى است. 
در اساطير ايرانى عمر جهان هستى 12 هزار سال است و عدد 12 از بروج 
دوازده گانه گرفته شده است و پس از اين دوازده هزار سال و عدد 12 از 
بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از اين دوازده هزار سال عمر 
جهان بسته مى شود و انسان هايى كه در جهان هستى وظيفه آنها جنگ 
در برابر اهريمن است، پس از اين دوازده هزار سال، پيروزى نهايى بر 

اهريمن مى يابند. 
از آن پس ديگر جهان مادى وجود نخواهد داشت و آدميان به جايگاه ابدى 
خويش به عالم مينو باز مى گردند. با دانستن اين موضوع مى توان گفت 
كه اولين دوازده روز جشن زايش انسان گويا تمثيلى از اين 12 هزار سال 
زندگى انسان ها است و روز سيزدهم تمثيلى از هزاره سيزدهم، مى تواند 
باشد كه آغاز رهايش از جهان مادى است و از اين رو روز سيزدهم مى 
تواند روز بازگشت ارواح به مينو و روز بزرگ رامش گيهانى باشد. در 
متون كهن فارسى به بيرون شدن از خانه ها و به صحرا رفتن در روز 
سيزدهم فروردين اشاره اى نشده است. توجيه ديگرى كه براى مراسم 
نوروز شده اين است كه، روز سيزدهم سال نو گويا در دوران هاى كهن 

روز ويژه طلب باران بهارى براى كشتزارهاى نودميده بوده است. 
روزهاى ماه در ايران قديم نامى ويژه داشت و هر يك متعلق به ايزدى بود 
و روز سيزدهم متعلق به ايزد تير يا «تيشترى» بود، كه ايزد باران است. 
براى اينكه اين ايزد پيروز باشد، الزم بود كه همه مردمان در نماز از او 

نام برند و او را بستايند و از او طلب باران كنند. 
روز سيزدهم نوروز گويا روز رسمى همه مردم براى طلب باران، براى 
سبزه  افكندن  و  آمده  اوستا  در  كه  است  بوده  ايران  هاى  سرزمين  همه 
هاى تازه دميده نوروزى به آب روان جويبارها تمثيلى است از دادن فديه 
به ايزد آب در آناهيتا و ايزد باران و جويبارها «تير». در اين روز مردم 
همه به دشت و صحرا مى روند و از بامداد تا شامگاه به شادى و سرور 

مى پردازند. 
� ناخجستگى شماره سيزده و روز سيزده 

حادثه هاى بزرگ گيهانى در روزگاران كهن، بارها فالكت و بالهاى بسيار 
براى دنياى خاكى ما پديد آورده اند. از اين حادثه و باليا در متون كهن نام 
برده شده است. در بعضى كتب مذهبى مانند اوستا، ودا، تورات، انجيل و 

كتاب هاى پهلوى و ... اشاره اى به اين حادثه ها شده است. 
زمين لرزه و سيل و طوفان بسيار اتفاق افتاده است، اما همواره بدترين 
سهمگين  هاى  حادثه  از  يكى  است.  مانده  پايدار  مردمان  خاطر  در  آنها 
گيهانى كه ذكر آن در تورات آمده است، در روز سيزدهم سال نو مصرى 
كه مانند جشن فروردين ايرانى به هنگام تعادل بهارى خورشيد گرفته مى 
شد به وقوع پيوسته و موجب مرگ عده زيادى از انسان ها شده است. 
اين روز مصادف با روز سيزدهم ماه ايرانى است . در آن روز سيزدهم 
به  است  درخشيده  زمين  فضاى  در  دار  دنباله  اى  ستاره  گويا  نو،  سال 
طورى كه در افق ايران نيز آن را ديده اند. بر اثر برخورد اين ستاره با 
سهمگين  اى  لرزه  زمين  و  اند  كرده  آتشفشانى  آغاز  ها  آتشفشان  زمين 
روى داده است و كاخ ها ويران گشته اند اين حوادث، اين انديشه را در 
ذهن مردم پديدار كرد كه هر چند هزار سال يك بار واقعه اى اينچنينى 

رخ خواهد داد. 
روز  هنگام  به  سال  هر  در  سنتى  طور  به  مردم  كه  است  رو  همين  از 
سيزدهم فروردين منتظر واقعه اى سهمگين بوده اند، از اين جهت خانمان 
خود را رها مى كردند و در اين روز زير سقف و بام نمى ماندند، تا اگر 
زمين لرزه اى رخ دهد در امان بمانند. رفته رفته روز سيزدهم سال و در 
همه  در  مردم  و  گرفت  ناخجستگى  و  نحس  رنگ  سيزده،  شماره  آن  پى 
جاى دنيا از عدد سيزده پرهيز كردند و عدد سيزده يك ترس و وحشت 

براى همه ايجاد كرد. 
در حال حاضر در ايران، اروپا و آمريكا شماره خانه هايى كه به 13 مى 
رسد را به صورت 12+1 مى نويسند. در تمام دنيا عدد 13 بدشگون و 
بديمن است. مانند عدد هفت كه مقدس ترين شماره در ايران بوده و هست 
و به اديان ديگر هم رفته است . مانند آرامگاه كوروش بزرگ كه بر طبقه 

هفتم سنگى سترگ بنا شده است و يا هفت آسمان و . . .
بن مايه : 

برومند سعيد، جواد، «نوروز جمشيد»، انتشارات توس، چاپ اول 1377، 
 ،  1380  ، فرهنگى  هاى  پژوهش  دفتر  «نوروز»  على،  بلوكباشى،  تهران 

تهران  
فره فروشى ، بهرام ، «جهان فرورى» انتشارات كاريان، 1364، چاپ دوم، 

تهران هنر درخشان ايران زمين 

فرهنگ ايرانى

نوروز جشن آفرينش
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

امنيت ملى
ولم كن ميرم به همه ميگم ... ول كن ميگم ... رفتى همه 

رو خبر كردى؟ االن به همه ميگم ...
رفته  فرستاديم  رو  يارو  اين  گفتم  پيش  دفعه  اين  آقا 
جار  جا  همه  رفتن  دزديده،  طرفم  كفشاى  بعد  نقاشى 
اول  دزديده.  مارو  كفشاى  ويكلى  پرشين  اين  كه  زدن 
دو تا آجان اومد دم در، بعد از MI5 زنگ زدن. بعد سه 
ديديم  نفر از CIA اومد. تا اومديم به خودمون بجنبيم 
SWAT ريخت از در و ديوار دفتر سرباز سياه پوسته 
كه باال ميره ! خالصه گاز اشك آور زدن و ساختمون 
هاى  بچه  از  تا  چند  با  گرفتن  دبيرمونم  سر  شد،  تخليه 
تحريريه. مسئول وب سايتمون هم كه تير خورد بردنش 
بيمارستان. خالصه اوضاع تا دلت بخواد قاراشميش شد 
رو  طرفو  كفشاى  شد  مجبور  سردبير  باالخره  اينكه  تا 
كنه، پس بده به صاحابش، سرويس هاى اطالعاتى دنيا 
كفشكن  تو  كه  برم  وطن  قربون  بكشن.  راحتى  نفس  يه 
مسجدش كفشاى خود آخونده رو هم كه ميبردى، يكى 
جفت  يه   ... ها  مملكتيه  عجب  ابروئه.  چشت  باال  نميگفت 
كفش هم نميشه دزديد. بابا جنبه داشته باشين. با تو ام 

برادر ... يقه رو ول كن !!

عيدى
شاشش؟  به  ماشاهللا  نميده،  شير  ما  گاو  ميگن  شنيدين 
چى  ما  عيدى  كه  رئيسو  خر  چسپيديم  پيش  ماه   2 از 
عيدى  هم  سر  آخر  دووند،  سر  دووند  سر  هى  ميشه؟ 
كه نداد هيچى، تازه گفت مسافرت هم نميخواد بريد، كار 
نشد  روش  كنم  فكر  ديگه  زمين!  رو  ميمونه  نامه  هفته 
بگه دو كيلو تخمه ژاپنى هم بخرين واسه خونه ما! بنده 
هم كه مسافرت ميرم بايد بشينم اونجا ستون پياز داغ 
شما هارو بنويسم بفرستم چاپ شه. حاال يه هفته پياز 
پايين؟  ميومد  خونتون  داغ  پياز  نميشد؟  نميخوندين  داغ 
زنگ نزنين پياز داغ نباشه نميشه و اين حرفا، اين رئيسو 
و  الواتى  برن  ميخوان  ملت   ... ها  من  جون  به  بندازين 
عياشى منم بشينم اونجا ستون بنويسم واسه دلخوشى 

شماها ... الهى كارد به شيكمتون بخوره!

عيد نوروز
اوال كه عيد همگى مبارك، دمب تك تكتون هم سه چارك! 
جا داشت، بيشتر! بيا يه ماچم به عمو پياز داغ بده ... به 
به ... اما بعد، خدايى نه كريسمس به قاعده داريم، نه عيد 
نوروزمون درست درمونه. فاستونى سرمه اى ميگيرى 
خروسخون  ميشى  پا  بدوزن؟  شلوار  و  كت  برات  بدى 
واسه سال تحويل؟ عيدى دو تومنى پهلوى از آغاجون 
خرخره  تا  بابابزرگت  خونه  ميرى  بعدش  ميگيرى؟ 
شيرينى و آجيل بخورى؟ پس عيدت واسه چيه؟ مژگان 
و استيو ميخوان بيان عيد ديدنى؟ استيو مياد عيد ديدنى 
حاج غالمحسين؟ اين شد عيد االن؟ مسخره كردى؟ يه 
روز مرخصى بگير بشين خونه تا خرخره عرق بخور، 
نفهمى چى به چيه، گور پدر ذكرياى رازى. اينم از عيد 

نوروزت. 

از گوشه و كنار

طوطى فضول، خيانت 
عشقى را فاش كرد

صاحب يك طوطى وقتى از خيانت 
نامزدش باخبر شد كه پرنده دست 

آموزش گفت «عاشقتم گرى.» 
طوطى هاى خاكسترى سخنگو كه 
در آفريقا، زيست مى كنند باهوش 
ترين اين گونه پرندگان به شمار مى 
روند و ممكن است گاهى خبرچين 

و فضول؛ لقب بگيرند. 
در  كه  30ساله  تايلر»  «كريس 
است  رايانه  نويس  برنامه  انگليس، 
كالينز»  «سوزى  با  پيش  سال  يك 
چيز  همه  و  شد  نامزد  ساله   25

براى ازدواجشان آماده بود.
نام  به  سخنگويش  طوطى  از  خود  اتاق  در  مردجوان  اما  روز  يك 

«زيگى» شنيد كه «عاشقتم گرى.»
«كريس» ابتدا توجهى نكرد اما شكش وقتى بيش تر شد كه «زيگى» 

هنگام گفت و گوى تلفنى «سوزى» گفت:«سالم گرى.»
«سوزى»  و  خواست  توضيح  خود  نامزد  از  عصبانيت  با  «كريس» 
كه دستش را رو شده مى ديد به رابطه پنهانى با يكى از همكاران 

نامزدش اعتراف كرد. 
به دنبال افشاى اين راز، قول و قرار عروسى به هم خورد و «كريس» 
را  نام «گرى»  مدام  چون  فروخت؛  را  آفريقايى  ساله  هشت  طوطى 

تكرار مى كرد.
شكست خورده عشق گفت:من از ترك «سوزى» متاسف نيستم اما 

جدايى از «زيگى» واقعا غمگينم كرد.  
    

مرد كوماندو «زن» شد!
به  را  خودش  بود  شده  خسته  خود  جنسيت  از  كه  انگليسى  مرد    

جراحان سپرد و زن شد. 
نيروى  بازنشسته  كوماندوى  ساله،   64 پرسون»  مك  «مالكولم 

دريايى انگليس است و پيش تر مربى ارتش پادشاهى عمان بود. 
شمالى  ايرلند  در  را  عمرش  دوران  ترين  سخت  گويد  مى  وى 
گذراند:«پس از بازنشستگى به بلغارستان رفتم و يك ويال خريدم 
تا زندگى بدون دردسرى را شروع كنم اما خيلى زود با همسايگانم 
همان  به  وقتى  پيش  ماه  افزايد:پنج  كردم. «مالكولم»مى  خداحافظى 
خانه برگشتم هيچ كس مرا نشناخت چون جنسيتم را تغيير داده و بانو 

شده  پرسون»  «مك 
بودم. 

در  درست  وى 
تولدش،  سالروز 
تن به جراحى تغيير 
اين  و  داد  جنسيت 
بهترين هديه برايش 
جنسيت  از  بود:« 
شده  خسته  مرد، 
بودن  زن  بودم؛ 
و  زيباست  بسيار 
دنياى ديگرى دارد.»

هيچ  تا  گذاشته  پا  بيگانه  كشور  يك  به  بريتانيا  پيشين  كوماندوى 
دوست و آشنايى به خاطر تغيير جنسيت، گزندى به او نرساند.  

 
موشي كه بيمارستان را به هم ريخت  

  
:AP يك عمل جراحي به دليل بوي تعفن ناشي از جسد يك موش 
يك موش  در بيمارستان كويين اليزابت دوم به تعويق افتاد. ظاهراً 
در سقف بيمارستان گير افتاده و مرده و بوي تعفن آن بخش هايي 

از بيمارستان را در برگرفته بود. 
بيمارستان  مقامات  حال  اين  با 
جراحي  نوبت  در  كه  را  بيماري 
كردند.  آماده  عمل  براي  بود 
ضمن  يي  بيانيه  در  بيمارستان 

خارج  حيوان  اين  كرد  اعالم  نامطبوع  بوي  منشاء  كردن  مشخص 
نمي  ايجاد  عمل  تحت  بيمار  براي  خطري  و  بوده  جراحي  سالن  از 

گفتند  بيمار  به  عفونت  كنترل  متخصصان  اينكه  رغم  به  اما  كند. 
گرفت  تصميم  بيمار  ندارد،  قرار  عفوني  خطر  نوع  هيچ  معرض  در 
گفت  مطبوعات  به  ساله   19 كوپر  كند.  موكول  بعد  به  را  جراحي 
يازده ماه در انتظار نوبت براي اين عمل بوده و پزشكش گفت به 
«اما  افزود؛  وي  برود.  جراحي  عمل  زير  تواند  مي  تعفن  بوي  رغم 
هنگامي كه گفتم اگر شما به جاي من بوديد، اين كار را مي كرديد؟ 
پزشكم جواب داد؛ نه،» وي از اينكه چنين اتفاقي در بيمارستاني با 
اين اعتبار مي افتد و يك موش مي تواند برنامه هاي آن را به هم 

بريزد به شدت ناراضي است.  

اشعه مرموز  
پرواز  داده اند حين  خلبان كانادايي گزارش  رويترز؛ دست كم 33 
اشعه هايي پرنور شبيه به ليزر به چشم هايشان تابانده شده است. 
به گزارش وزارت حمل و نقل كانادا اين شكايات از سال 2005 آغاز 
شده اند و در ميان شاكيان خلبانان و خدمه هواپيماهاي مسافربري 
بزرگ هم ديده مي شوند. سخنگوي وزارت حمل و نقل اين كشور 
كه  است  اين  داريم  ما  كه  اطالعاتي  «تمام  گفت؛  گودنات  كريستين 
اشعه هاي نوري به درون اتاقك خلبان تابانده شده اند و اين بسيار 
خطرناك است. اما مطمئن نيستيم اين اشعه ها واقعًا ليزر بوده باشند 
و اينكه منشاء اين نورها چه و كجاست نامعلوم است، در نتيجه ما 
مشغول بررسي قضيه هستيم.» هيچ يك از خلبانان در اين حادثه 

آسيب نديده اند و پروازها نيز با مشكل جدي مواجه نشده اند.  

انتخاباتي بدون راي دهنده  
 

مي  برگزار  مردم  گسترده  حضور  با  ها  انتخابات  از  بعضي   AP:  
شوند و در بعضي ديگر تعداد كمي شركت مي كنند. اما اگر مطلقًا 

انتخابات  در  كس  هيچ 
اين  چطور؟  نكند  شركت 
مقامات  كه  است  مشكلي 
شهر «تاماراك» در اياالت 
شده  مواجه  آن  با  متحده 
شوراي  انتخابات  اند.در 
چهارشنبه  روز  در  شهر 
هيچ يك از شهروندان براي 
ريختن راي به صندوق ها 
حاضر  راي  اخذ  حوزه  در 

نشدند. از 200 نفر ساكن اين منطقه 68 نفر واجد شرايط راي دادن 
اين  در  نشدند.  حاضر  انتخابات  در  آنها  از  يك  هيچ  كه  اند  بوده 
انتخابات حتي اگر يكي از شهروندان پاي صندوق حاضر مي شد، 
راي او تعيين كننده سرنوشت منطقه مي شد. هزينه برپا نگه داشتن 
يك حوزه اخذ راي به مدت 12 ساعت بالغ بر 25 هزار دالر است.  

باند رانندگان تاكسي در چين 
 

چايناديلي؛ پليس يك باند رانندگان تاكسي را در چين دستگير كرد. 
اين رانندگان با استفاده از ناآگاهي مسافران خارجي مبالغ بااليي 
پول از آنها به سرقت مي بردند. به گزارش رسانه هاي محلي در 

بابت  موارد  از  يكي 
آن  كرايه  كه  مسيري 
است،  بوده  دالر   7
هزار دالر از مسافري 
از  نفر   8 گرفتند.  پول 
سازمان  رانندگان 
تاكسي هاي شانگهاي 
 13 تهديد  اتهام  به 

 7 دزديدن  و  مسافر 
هزار دالر دستگير شده اند. آنها مسافران را از ايستگاه قطار سريع 
السير سوار مي كردند تا به مقصدشان در شهر برسانند. شكايات 
از  شد.  مطرح   2006 سال  در  نخست  بار  براي  باند  اين  مورد  در 
جمله شاكيان مردي بود كه به پليس اعالم كرده بود راننده يي بابت 

مسافتي 7 دالري هزار دالر از او كرايه گرفته است. 

اخراج جناب كشيش فوتباليست  
  

لباسش  اينكه  خاطر  به  بوركينافاسو  اهل  فوتباليست  كشيش  يك   
فوتبال  مسابقات  از  بود،  كرده  پرت  ايتاليايي  داور  سمت  به  را 
درون كليسايي اخراج شد. اين اتفاق هنگام برگزاري مسابقات كاپ 
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كه  باشد  آمده  پيش  شما  براي  تحصيل  دوران  در  شايد  يا  حتمًا 
هنگام امتحان وسط سال يا آخر سال و از آن بدتر امتحان كنكور، 
شيطان رجيم شما را وادار كرده باشد به برگه امتحان بغل دستي 
خود، ناخنك چشمي بزنيد. البته اين عمل از آن جهت كه باعث و 
باني آن شيطان بوده، گناهي براي شما محسوب نمي شود. چون 

غيرارادي اين عمل را انجام داده ايد يا دچار عسر و حرج بوده ايد!
خوردن  نان  از  را  شيطان  خوب،  كردار  با  ما  نيست  درست  اين 
بيندازيم! شيطان هم بايد كار كند، واال مجبور است خودش را به 
معرفي  مي شود،  افزوده  تعدادشان  بر  روز  هر  كه  بيكاران  خيل 
كند. تازه بايد اعوان و انصار او را هم به حساب آورد. ما گرچه 
اجاره  نبش  دو  خانه  يك  جهنم  در  خود،  براي  اعمال  اين گونه  با 
مي كنيم، اما در عوض شيطان و اعوانش را از معضل بيكاري نجات 

داده ايم!
وقتي كه تمام اين مسائل را به جان و دل خريديم، در جلسه امتحان 
مي كنيم.  خود  دستي  بغل  امتحاني  برگه  به  زدن  ناخنك  به  شروع 
بدون اينكه بدانيم طرف درسش را بلد است يا نه. هنگام تقلب، يا 
ناخنك زدن سه مشكل ممكن است براي ما پيش بيايد كه نتوانيم از 

قدرت ناخنك زني خود استفاده بهينه يا نابهينه كنيم! 
ترس،  باشد،          -2  بيغ تر  خودمان  از  طرف  است  ممكن   1-
از  هم  چشمانمان  كه  آن قدر  باشد،  گرفته  فرا  را  ما  وجود  تمام 
عرق شرم يا ترس پر شده باشد. -3 ما اصًال سواد خواندن برگه 
طرف را نداشته باشيم، براي همين هرچه او مي نويسد، ما جابه جا 

مي نويسيم!
بعضي اوقات يك مورد از اين موارد كار دست ما مي دهد و گاهي 
هم تمام اين موارد شامل حال ما مي شود. بنابراين وقتي كه براي 
دلخواه  نمره  مي شويم  متوجه  مي كنيم،  مراجعه  خود  نمره  گرفتن 
ما را پس از اين همه سختي و گرفتاري و آتش جهنم را به چشم 

ديدن، به ما نداده اند.
اينجاست كه از كوره          در مي رويم و به زمين و زمان فحش 
يا اگر مؤدب باشيم، ناسزا مي دهيم! گاهي هم از شدت عصبانيت 
گريبان خود و يا گريبان كساني كه به ما اين نمره ناحق را داده اند، 
جر مي دهيم! در اين لحظه چون خون جلو چشمان از حدقه بيرون 
آمده ما را گرفته است، ديگر به اين موضوع توجه نداريم كه آيا 
سابقه  كه  ناخنك  صاحب  ناحق.  يا  بوده  حق  به  شده  داده  نمره 
طوالني در اين گونه موارد دارد، نمره داده شده را ناحق مي داند! 
چرا كه طرف الاقل زحمت خود را كشيده و كلي ناخنك زده! اين 
دور از انصاف است زحمات او را به حساب نياوريم و آفتابه روي 
او بگيريم! به نظر ناخنك كه هيچ وقت هم به حساب نمي آيد، يعني 
عددي نيست، مسؤوالن امر بايد براي اين موضوع فكري اساسي و 
عاجل بكنند تا خداي نكرده حق كسي پايمال نشود. اگر مسؤوالن، 
براي زحمت كشيده نمره اي قائل شوند، مصرف پيراهن هم كاهش 

پيدا كرده و به اقتصاد مملكت كمك شايان توجهي مي شود!
ساالن  و  سن  هم  براي  (البته  گذشته  زمان  آن  از  سال ها  اينكه  با 
من، نه براي جوجه هاي تازه از تخم بيرون آمده!) باز هم اين عادت 

خود را فراموش نكرده و شايد فراموش نخواهيم كرد.
گويا اين امر همه جا كاربرد دارد و كار راه انداز است. چون در 
از  هم  داريم  را  آن  با  همكاري  افتخار  فعًال  كه  مطبوعات  جامعه 
دست  روي  از  هم  آنان  يعني  مي افتد.  اتفاق  شده  ذكر  موارد  اين 
يكديگر مي نويسند، بدون اينكه بدانند آن خبر صحيح است يا خير! 
و  حد  هم  اعتماد  اما  است،  خوب  مي كنند  اعتماد  ما  به  اينكه  البته 
تقش  و  زدند  ناخنك  مطالبمان  به  اينكه  از  بعد  تازه  دارد!  مرزي 
چرا  كه  مي كشند  شمشير  برايمان  بوده،  نادرست  خبر  كه  درآمد 
خبر  كذب چاپ كرده ايد، تا آبروي ما برود؟! اوًال مي خـواستيد از 
روي دست ما ننويسيد، ثانيًا دوست داريم اين كار را انجام دهيم، 
ثالثًا مي خـواستيم شما را سر كار بگذاريم كه گذاشتيم! به اين جمع 
روي  از  چرا  آنان  كنيد، نمي دانيم  اضافه  هم  را  خبرگزاري ها  بايد 

دست بقيه به قول امروزي ها «كپ» مي زنند؟
براي اينكه اين دوستان ناخنك زن مطبوعاتي خود را، امتحان كرده 
گذاشته ايم  چاپي  اشتباه  خود  خبرهاي  از  يكي  در  عمد  به  باشيم، 
تا آنان را امتحان كنيم. اگر خبر ما را صحيح كپي كردند، معلوم 
اين  متوجه  اگر  اما  هستند،  برخوردار  سوادي  كوره  از  كه  است 
 ... هيهات  هيهات...  گفت:  بايد  نشدند،  قبل  سري  مثل  چاپي  اشتباه 

هيهات ... . هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى
 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

كشيشان در آخر هفته گذشته صورت گرفت و باعث شد كشيشي 
شود.  اخراج  مسابقه  جريان  از  بود  رسول  پولس  كالج  عضو  كه 
قلب  در  كه  مسابقات  اين  بودند  اميدوار  ايتاليا  ورزش  مسووالن 
فوتبال  از  كه  خشني  تصوير  شود  باعث  شود،  مي  انجام  واتيكان 
شود. تصحيح  شده،  ايجاد  مردم  ذهن  در  ها  ايتاليايي  كردن  بازي 
و  شود  مي  برگزار  جهاني  صورت  به  كشيشان  جام  مسابقات 
به  حضور  آن  در  توانند  مي  كشيشان  و  الهيات  رشته  دانشجويان 
هم رسانده و با هم به رقابت بپردازند.هم اكنون 16 تيم از كالج ها و 
كليساهاي مختلف كاتوليك براي مسابقه دادن با هم به واتيكان آمده 
اند. محافظان سوئيسي جناب پاپ هم براي خود تيمي تشكيل داده 
اند و قصد دارند بقيه كشيشان را شكست داده و برتري خود را به 

ديگران نشان دهند.  

قديسي براي سگ ها  
 

يا  عروسك  لباس  به  ملبس  آنها  از  بسياري  كه  سگ  صدها   AP:  
نيكاراگوئه  در  مسايا  شهر  در  بزرگي  جشن  در  بودند  دلقك  لباس 
شركت داده شدند. در اين مراسم ساالنه صاحبان سگ ها به همراه 

براي  و  كنند  مي  پيدا  حضور  آنها 
طول  و  بيماري  بهبود  يا  سالمتي 
كنند. مي  دعا  هايشان  سگ  عمر 
در  ها  كاتوليك  از  درازي  صف 
به  را  هايشان  سگ  كه  حالي 
كليساي  مقابل  در  داشتند  همراه 
كوچكي در 30 كيلومتري پايتخت 
شد  تشكيل  ماناگوا  نيكاراگوئه 
قديس  يك  تصوير  مقابل  از  تا 
رد  شده  نصب  كليسا  اين  در  كه 
شوند و دعا كنند تا سگ هايشان 
سالم بمانند. آنها از قديس مزبور 
را  هاشان  سگ  كنند  مي  خواهش 

شفا بدهد. اهالي منطقه عقيده دارند اين رسم به زمان حمله اسپانيايي 
ها به منطقه و مستعمره بودن نيكاراگوئه بازمي گردد.  

 

يا بازيافت زباله يا رفتن به جهنم  
 

داشت  بيان  امسال  كبيره  گناه  هفت  فهرست  تعيين  از  پس  واتيكان 
اگر مردم از اين پس آشغال هاي خود را تفكيك نكنند از جهنم سر 
آلوده  داشت  بيان  پاپ  معاون  گيروتي  فرانكو  آورد.جان  درخواهند 
كردن محيط زيست يكي از اين هفت گناه كبيره يي است كه انسان به 
خاطر آن وارد جهنم خواهد شد. او به خبرنگاران گفت گناهان سال 
گذشته كه عبارت بودند از حسادت، شهوت، خشم، غرور، حرص و 
تنبلي همه تاثير مستقيم بر فرد گناهكار داشتند و جامعه را چندان 
متاثر نمي كردند.گناهان هفتگانه كبيره يي كه امسال تعيين شده اند 
به دنبال نشان دادن اين حقيقت به مردم هستند كه گناهان آنها بر 
«گناهان  گفت؛  گيروتي  بود.  خواهد  تاثيرگذار  نيز  جامعه  و  ديگران 
خودشان  بر  مستقيم  طور  به  اينكه  بر  عالوه  امروزي  هاي  انسان 
گذاشت.»بر  خواهد  باقي  منفي  تاثيرات  نيز  ديگران  بر  دارد  تاثير 
اساس شريعت كليساي كاتوليك گناهان كبيره نقض فرامين خداوند 
همراه  به  نكنند،  توبه  آنها  از  كه  افراد  براي  را  ابدي  مرگ  و  بوده 
خواهند داشت. اين گناهان نسبت به گناهان صغيره كه انسان را از 
راه رسيدن به تعالي دور مي كنند، تاثير بسيار مخرب تري خواهند 

داشت.  

قطاري مثل هتل 
 

گروه ترجمه؛ چين قصد 
قطار  ترين  لوكس  دارد 
به  را  پكن  كه  جهان 
مي  وصل  تبت  پايتخت 
اين  با  كند.  افتتاح  كند 
استفاده  هزينه  وجود، 
كارش  كه  قطار  اين  از 
را از اول سپتامبر آغاز 
مي كند، سه برابر بيشتر 

براي  را  دالر   280 معادل  يي  هزينه  و  بوده  معمولي  قطارهاي  از 
تبت  آهن  راه  خطوط  مسوول  مينگوري  دارد.زو  دربر  مسافرانش 
پنج  هاي  هتل  استاندارد  اساس  بر  قطار  اين  داخلي  «تزئينات  گفت؛ 
لوكس  به  اندازي  راه  از  پس  قطار  اين  است.  گرفته  صورت  ستاره 
ترين قطار جهان بدل خواهد شد. اين قطار تنها براي 96 نفر صندلي 
دارد و قيمت بليت آن 20 برابر قطارهاي معمولي است. سفر با اين 
قطار حتي گران تر از سفر با هواپيما درمي آيد.»در هر هشت روز 
اين  قطار  اين  مسافران  ولي  رود  مي  تبت  به  پكن  از  قطار  سه  تنها 
تبت  به  را  خود  بار  يك  روز  پنج  هر  كه  داشت  خواهند  را  فرصت 
برسانند. هر قطار مي تواند خودرو 12 مسافر را در خود جاي دهد. 
مسافران هنگام استفاده از اين قطار خود را در هتلي مجلل احساس 
هاي  حمام  هتل  هاي  اتاق  مانند  درست  قطار  اين  زيرا  كرد  خواهند 

درجه يك و تختخواب هاي گرم و نرم دارد.
ساخت اين قطار براي سفر به بلند ترين نقطه جهان در جوالي سال 
2006 آغاز شد. مسووالن چيني اين خط آهن 710 مايلي را ابزاري 
مهم براي توسعه تبت مي دانند. تبت از سال 1950 جزء مستعمرات 

چين درآمده است.
مخالفان احداث اين قطار بر اين باورند كه ورود اين قطار مدرن به 
تبت باعث مي شود چيني ها دسته دسته به سمت اين كشور هجوم 

آورده و فرهنگ بومي مردم آن را نابود كنند. 
كمتر خوردن تنها راه مبارزه با گراني  

 
گروهي از مردم براي گرفتن سهميه روزانه نان خود در كنار نانوايي 
كه در خيابان خاكي ايمبابا در حومه قاهره قرار دارد، صف بسته 

اند.
كه  حالي  در  نانوايي  كارگر 
سبدي پر از نان هاي داغ كه تازه 
دارد  دست  در  درآمده  تنور  از 
شروع  و  آيد  مي  دخل  پشت  به 
ميان  در  آنها  كردن  پخش  به 
مردمي كه در صف هستند، مي 
كند. ساعت 9 صبح است و زنانه 
كه  دولت  كارمندان  و  دار  خانه 
از سر كار خود دررفته اند براي 

گرفتن نان ارزان در صف اين نانوايي ايستاده اند تا بتوانند با بردن 
اين نان هاي ارزان به خانه شكم فرزندانشان را سير كنند.

همه اين مردم از موج گراني اخير در مصر بي نهايت ناراحت هستند. 
كارميا محمد كه مادر پنج فرزند است، مي گويد؛ «گراني كه در مصر 
يك  قيمت  است.  داده  قرار  تاثير  تحت  شدت  به  را  ما  زندگي  آمده 
بطري روغن نزديك به دو دالر است و دولت به جاي اينكه به فكر 
چيز  همه  دهد.  مي  افزايش  را  غذايي  مواد  قيمت  مرتب  باشد،  مردم 
روزبه روز گران تر مي شود در حالي كه حقوق كارمندان دولت هيچ 
افزايشي پيدا نمي كند. قيمت بعضي از مواد غذايي از اوايل امسال 

سه تا چهار برابر افزايش داشته است.»
از  شدت  به  كنند  مي  زندگي  منطقه  اين  در  كه  فقيري  هاي  خانواده 
بحران جهاني افزايش قيمت موادي مانند گندم، برنج، روغن خوراكي 
و لبنيات متاثر شده اند. بعضي از خانواده هاي فقير مدعي شده اند 
كفايت  وعده  دو  خوردن  به  تنها  روز  در  غذا  وعده  سه  جاي  به  كه 
نان  نكرده  پيدا  افزايش  مصر  در  آن  قيمت  كه  كااليي  اند.تنها  كرده 
است كه با سوبسيد به فروش مي رسد. هر روز ميليون ها مصري 
براي تهيه اين نان در صف هاي طوالني به انتظار مي ايستند. اين 
نان كه قيمت آن كمتر از 10 سنت امريكا است هم اكنون به غذاي 
ملي مصري ها تبديل شده است. وفا مادر پنج فرزند كه كارمند اداره 
ماليات است، مي گويد؛ «نان براي ما ارزش زيادي دارد. من تا جايي 
شكم  بتوانم  طريق  اين  از  تا  كنم  مي  تهيه  نان  نانوايي  از  بتوانم  كه 
مجبوريم  ما  غذايي  مواد  شدن  گران  علت  به  كنم.  سير  را  فرزندانم 
غذاهايي را كه از نان تهيه مي شوند، مصرف كنيم.»نان سوبسيددار 
مصر كه كيفيت خيلي مرغوبي ندارد در مناطق ثروتمند به قيمت 13 
ميليون  شكم 80  بتواند  اينكه  براي  رسد.دولت  مي  فروش  به  سنت 
نان  اين  تهيه  براي  را  توجهي  قابل  يارانه  كند،  سير  را  جمعيتش 
جهان  در  گندم  واردكننده  ترين  بزرگ  مصر  است.  داده  اختصاص 
است و ساالنه 850 ميليون دالر بابت تهيه نان سوبسيددار پرداخت 
جمعيت  پنجم  يك  جهاني  بانك  سال 2005  آمار  اساس  بر  كند.  مي 
مصر در زير خطر فقر زندگي مي كنند و تنها 13 درصد از مردم اين 

كشور زندگي قابل قبولي دارند.  
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قلم تراش

اسالم فارغ از تاريخ جوامعش، فتواى مراجعش و عملكرد معتقدينش، 
يك انديشه است. متاسفانه درباره ضعف و توان اين انديشه مجال 
حكم  وطن  از  خارج  هموطنان  غالب  چراكه  نمانده  باقى  گفتگويى 
شك  بى  هنر،  اما  اند؛  پيچيده  را  وطومارش  صادر  پيش  از  را  آن 

هميشه در بردارنده انديشه اى است كه اين انديشه گاه مستقيم و 
بى پيرايه بيان مى شود و گاه در قالب نمادهاى فرهنگى يا شيوه 
زندگى مردمان. رقص باله اى كه هفته پيش در لوگان هال لندن به 

روى سن رفت، مثالى بر اين مدعاست.
پرده اول گشوده مى شود و صحنه از سرزمين فيروزه اى آغاز مى 
شود؛ با آزينى از فرش هزار رنگ ايرانى و كوزه هاى شكل گرفته از 
خاك خردمندان تاريخش. پنج لعبت شوخ شيرين كار شهرآشوب، 
با زلفهاى تابيده و پرنيان سرخ و زرد و سبز و سپيد و فيروزه اى 
در بر، به كنايه از فيروزه و مرواريد و زمرد و الماس و ياقوت، به 
جلوه درمى آيند و روح تماشاگران را به رقص درمى آورند. گويى 
ايران،  باغهاى  از  تحفه  به  انگور،  و  ترنج  و  سيب  و  انار  از  طبقى 
قرآن  مينايى  گنبد  زير  به  مست  حافظ  و  اند  كرده  عشاق  پيشكش 
هاى  بارقه  در  بالرين  دختران  طنازى  است.   كرده  آغاز  خواندن 
خاص رقص ايرانى با فراز و نشيب رنگ ضربى مشكاتيان در مى 
آميزد و طربى وصف ناشدنى مى آفريند. لرزش شانه ها، ظرافت 
رقص پا و جست و خيزهاى پروانه اى به روى نوك پنجه ها همراه 
كند.  مى  خيره  را  بيدلى  هر  چشمهاى  سنتور،  مضرابهاى  ريز  با 
گويى مينياتورهاى فرشچيان از قابهاى منقوش هبوط كرده اند و 
زمين را به ملكوت برده اند. رقصهاى انفرادى به رقصندگان صحنه 

شخصيت مى دهد؛ پريوشان كه رقصنده مرد را به دنبال خود مى 
كشند و به تقليد حركات خود دعوت مى كنند، مفهوم پيام رسانى و 

آموزش را به خوبى مصور مى سازند.
بانوى انگليسى كه هنگام آمدن به  روى صحنه مجرى گرى، رژه 
دقيقتر  تريبون،  پشت  جايگيرى  براى  را  ايرانى  بانوى  با  متقارن 
انجام مى دهد و پوششى ايرانى تر هم دارد، گاه كه نامهاى فارسى 
مى  خنده  به  را  حضار  راند،  مى  زبان  به  اش  انگليسى  لحجه  با  را 
اندازد. متن دوزبانه گويندگان با جمله «اسالم رقص را ممنوع مى 
كند» آغاز مى شود. پيش از پرده نخست هم، ضمن بيان تاريخچه 
اى از رقصهاى ايرانى، تلويحًا در مذمت اسالم و نه اسالميون، با 
اشاره به گناه بودن رقص در اين آيين، سخن مى رود. بدون شك 
متحجرانى كه به جاى ارتقاء فهم عوام براى درك دين، مفاهيم دين 
چهره  دادن  جلوه  زشت  در  اند،  داده  تنزل  عوام  درك  سطح  تا  را 
اسالم مسئولند اما كاش فارغ از اين جدالهاى بى سرانجام كفر و 
لزومى  ضرورتًا  مسندى  بر  كسى  نشاندن  براى  كه  بياموزيم  دين 

ندارد كه كس ديگرى را از مسندش فرو بكشيم. 
پرده دوم گشوده مى شود.  بالرين هاى سفيد پوش و زلف آشفته 
در حلقه صوفيان، رندانه سما مى گيرند. زخمه تنبور چنگ به جان 
مى زند و كوبه دف شراره به دل مى ريزد. در بى رنگى لباسهاى 
همشكل كه از عشق و شور و رقص و سما و عاشق و معشوق و 
فلك و سيمرغ با خط نستعليق نقش گرفته اند، جنسيت رقصندگان 
محو است. بالرينها يكايك و با هم در چرخش درجا يا دوار خود 
موالنا را به طواف شمس مى برند. گرد آمدن غنچه گونه رقصندگان 
و چون شكفتن گل، گسترانيدن حلقه رقص، زير پرتوهاى سرد و 
گرم نور صحنه، تنگناى جسم و فراخناى جان عاشق  را جلوه گر 
مى شود. تضاد حركت و سكون، نشسته و ايستا يا حركات خالف 
جهت، فراز و فرود عشق را مى نمايد و گستره دامان بالرينى كه 

ماهى صفت به ساحلى خشكيده فتاده، خاكسارى و عرض نياز به 
شهر  هفت  رقصنده،  سن،  چهارگوشه  از  دوست.  حضرت  آستان 
گويى  كه  حالتى  در  ميدان  ميانه  در  و  گردد  مى  را  عطار  عشق 
ساقى است و مى سبو به جام باده مى ريزد، مى ايستد و دور به 
ديگرى مى سپارد تا در ميان صحنه، كوره راه پر پيچ و خم سلوك 

را مى گشايند.
پرده سوم بيانگر دغدغه اى زنانه است در صده اخير جامعه ايران 
ابعاد  تمام  به  است،  گرديده  استنباط  و  اذعان  آنچه  رغم  على  و 
در  آن  مجال  كه  چرا  پردازد  نمى  زن  جنسيت  جهانى  و  تاريخى 
مقالى  بدان كوتاهى، نيست. گرايشهاى فمينيستى در برنامه اى  كه 
توسط زنان برنامه ريزى و اجرا مى شود دور از ذهن نيست و 
جاى گله مندى هم ندارد؛  اما نبايد فراموش كرد كه احقاق حقوق 
به  را  اى  ضايعه  شود،  تمام  مرد  حقوق  تضييع  بهاى  به  اگر  زن 
فاجعه اى ديگر بدل كرده است. در اين بازى االكلنگى اگر توازن 
نه  و  دهند  مى  دست  از  را  بازى  لذت  طرف  دو  هر  نشود  برقرار 
آنكه بر فراز است برترى مى يابد، نه آنكه در فرود است كاستى 

مى گيرد.
مرد نيمه عريان با شلوار مشكى و شالى قرمز كه بركمر بسته به 
قرمز  نور  زير  او  دارى  ميدان  و  ضمخت  حركات  آيد.  مى  ميدان 

به  طلب  جنگ  و  قلدر  اى  چهره  رزمى،  موسيقى  با  همراه  صحنه، 
مرد مى دهد. سوال و جوابهاى موزون مرد و زن رقصنده عاشقانه 
مى  حماسى  رنگى  موسيقى  است.   محسوس  مرد  سلطه  اما  است 
خود  و  راند  مى  عقب  به  را  او  زن  سينه  بر  دستى  با  مرد  گيرد. 
مى  دو  آن  جدال  آغاز  كه  حركت  اين  رقصد.  مى  او  پيشاپيش  در 
شود، نه فقط آنگونه كه غالبأ استنباط شد براى محدود كردن بلكه 
گرفته  صورت  زن  از  كردن  حفاظت  معناى  به  تواند  مى  همچنين 
بر  مسئوليتى  هميشه  زن  كه  است  تاريخى  واقعيت  يك  اين  باشد. 
عهده مرد بوده است و آزادى واقعى زن زمانى شكل مى گيرد كه 
از اين بار سنگين مسئوليت كاسته شود. كش مكش مرد و زن باال 
مى گيرد و موسيقى به زيبايى اين نكته را عيان مى دارد اما صداى 
تاكيد  كشاكش  آن  در  حتى  عشق  وجود  بر  همچنان  هارپ  بلورين 
مى كند.  مرد چادر را به زن تحميل مى كند؛ زن كه از رويارويى با 
مرد در مى ماند، چادر را در خلوت خود با خشم به زمين مى كوبد 
و بال مى گشايد. تشويق نا به جاى تماشاگران پرسشى گنگ را به 
ذهن متبادر مى كند؛ آيا اين كف زدن اعتراضى است به حجاب يا به 
تحميل آن و يا به خود مرد به عنوان تحميلگر؟ اين ابهام در موضع 
گيرى زن، حتى در سخنان سرپرست بنياد و برگذار كننده برنامه 
هم رخ مى نمايد؛ آنجا كه مى گويد:« نمى دانم زنى سنتى هستم يا 

سنت شكن!»
مرد در اين جدال بر زن چيره مى شود و او را پيچيده در پارچه 
سياه به باالى سر مى برد؛ صحنه در سكوت تاريك مى شود. در 
صحنه بعد، مرد در گوشه اى به آسودگى آرميده؛ به كنايه از بى 
اعتنايى به دردهاى زن و يا شايد فراغت از بار مسئوليتى كه صحيح 
يا غلط، نگاه عرف و حكم قانون، از قبال اين زن بر دوشش گذاشته 
سياه  پرده  زير  در  و  مرد  به  پشت  صحنه،  پيشانى  در  زن  است. 
چادر، رو به تماشاگران جلوه گرى مى كند. نيما كيان در اين صحنه، 
بسيار  را،  نيست  آن  در  باور  آنچه  هر  تحميل  ثمرى  بى  و  پوچى 
گويا بيان كرده است. استيالى نواى حزن انگيز ويولن بر موسيقى 

صحنه، تنهايى تلخ و فاصله ژرفى را بين زن و مرد فرياد مى زند.
در  پنجه  و  است  آغازگر  زن  بار  اين  گيرد؛  مى  باال  دوباره  تكاپو 
پنجه مرد مى اندازد. او قدرتمند تر ظاهر مى شود و شانه به شانه 
مرد مى سايد. در روند داد و ستدهاى رقص، زن هنوز به مرد تعلق 
خاطر دارد و به او عشق مى ورزد ولى ديگر از مواضع خود پايين 
برنمى  ميان  از  و  شكند  نمى  را  مرد  زن  آخر،  صحنه  در  آيد.  نمى 
اى،  مجادله  از  پس  بلكه  كند  نمى  پايمال  را  او  شخصيت  يا  دارد 
مشكل خود را با او حل مى كند و به تفاهم مى رسد. جميله خرازى 
مى  صحه  شده  حاصل  تفاهم  اين  بر  كيان  نيما  از  خود  تجليل  در 
گذارد:«مردى كه دردهاى من زن را به روى صحنه آورده است.» 
تحميل  آن  از  پيش  كه  همانگونه  به  را  زن  مرد،  پايانى  حركت  در 
سياه، بود - و نه برهنه تر از آن -  باال مى برد. اين نما با نماى 
مشابه پيش از آن كه زن را سياه پوش به فراز مى برد، مخاطب را 
در انتخاب چهره اجتماعى مناسب براى زن و آبرويى كه براى مرد 

به همراه مى آورد، به خود وا مى گذارد.
پرده آخر كه سيماى جان ناميده مى شود، زندگى عاميانه شاليكاران 
نيما  دهد.  مى  نمايش  ايران  شمال  شاليزارهاى  طراوت  همان  با  را 
با  باله  رقص  كه  دهد  مى  نشان  بود  گفته  نيز  خود  چنانكه  كيان، 
و  حفظ  براى  باشد  قدرتمندى  ابزار  تواند  مى  پذيرى  انعطاف  چه 
ارتقاء فرهنگها، از هر رنگ و جنسى كه باشند. تاريخ هزاران ساله 
با  كيان  نيما  همانند  عاشقى  دلهاى  كه  است  كرده  ثابت  نيز  ايران 
عشقباريهاى خود در حفظ فرهنگ و هنر و ادبيات يك ملت بسيار 
موفق تر از آنانى بوده اند كه با هر تب تند سياسى جامه درانيده اند 

و در هر باد بعد از آن كاله خود را چسبيده اند.
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اعطاي جايزه 
بريتيش ميوزيوم به 
سه هنرمند ايراني

جايزه  توانستند  مهر>  <ماه  هنري  موسسه  هنرمندان 
موزه ملي بريتانيا (بريتيش ميوزيوم) را از آن خود كنند. 
مژگان والي پور (مدير اين موسسه) در نشستي خبري كه 
روز گذشته به همين منظور برپا شد، گفت: <امسال موزه 
بريتانيا به پيشنهاد پرويز تناولي از موسسه ماه مهر به 
رقابت هاي  در  كه  كرد  دعوت  خارجي  مدرسه  يك  عنوان 
كه  كند  شركت  انگلستان  مدال سازي  دانشجويي  مسابقه 

15 هنرمند با 19 اثر در اين رقابت شركت كردند.>

به گفته والي پور، ياشار صميمي مفخم، ليال  خرازي و عادله 
به عنوان  كه  هستند  موسسه  اين  هنرمند  سه  هر  فرزين 
را  موزه  اين  جايزه  و  شدند  انتخاب  برگزيده  هنرمندان 
دريافت كردند. مراسم اختتاميه اين مسابقه روز 21 اسفند 
در لندن برگزار شد كه به علت عدم اخذ رواديد، حضور 
هنرمندان ايراني در اين مراسم منتفي شد و نهايتا شامگاه 
فرهنگي  رايزن  و  سفير  حضور  با  جايزه  اين  اسفند   21
درباره  ايران در تهران به برگزيدگان اعطا شد. والي پور 
عدم امكان حضور هنرمندان برگزيده در اين مراسم افزود: 
اين  رواديد،  اخذ  براي  فراوان  تال ش  وجود  با  <متاسفانه 
مسووال ن  حقيقت  در  بروند.  لندن  به  نتوانستند  هنرمندان 
سفارت انگليس با گذاشتن شرايط خاص مانع حضور اين 
در  والي پور،  گفته  به  شدند.>  مزبور  مراسم  در  عزيزان 
اين مسابقه 120 اثر از 40 هنرمند ايراني شركت داده شد 
كه نهايتا 19 اثر از 15 هنرمند براي شركت در نمايشگاه 
پذيرفته شد. در كنار موفقيت اين سه هنرمند، موسسه ماه 
شد.  معرفي  خارجي>  نمونه  <مدرسه  عنوان  به  هم  مهر 
والي پور درباره رشته مدال سازي گفت: <مدال سازي در 
ايران رشته جديدي است كه به گفته آقاي تناولي مي تواند 
مقدمه اي براي تشكيل انجمن مدال سازي ايران باشد.> در 
اين  درباره  هم  جايزه  اين  برگزيدگان  خبري  نشست  اين 

نمايشگاه و آثار خود صحبت كردند.

ال زم به ذكر است، موسسه هنري ماه  مهر كه به مديريت 
مژگان والي پور، الهه جواهري و آريا اقبال اداره مي شود، 
دو سال است كه شروع به فعاليت نموده، اين موسسه در 
فعال  و...  نمايشگاه  برپايي  آموزشي،  متفاوت  زمينه هاي 
است. بخشي از فعاليت هاي ماه مهر به برپايي كال س هايي 
آغداشلو،  آيدين  چون  اساتيدي  كه  دارد  اختصاص 
تناولي،  پرويز  مسلميان،  نصرت اهللا  سميع آذر،  عليرضا 
همچنين  مي كنند.  هدايت  را  كال س ها  اين  و...  جال لي  بهمن 
از جمله فعاليت هاي جنبي اين موسسه مي توان به برپايي 
اشاره  ديگر  گالري   6 مشاركت  با  <هفت نگاه>  نمايشگاه 

كرد كه امسال دومين دوره آن برگزار شد.

079 0801 0600 - 020 83468 657
Fax: 02083468658

235 Regents Park Road  Finchley N3 3LF

Claim Management Ltd.
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اقتصاد

گزارش سى ان ان از افزايش بهاى جهانى طال 
 

 بهاى طال در بازارهاى جهانى به رقم بى سابقه هر اونس يك هزار دالر رسيد.
به گزارش شبكه تلويزيونى سى ان ان؛ جنيفر وست هوگان، خبرنگار اين شبكه گفت در حالى كه بيست 
درصد تمامى طالى جهان در ذخاير شمش دولت هاى مختلف نگهدارى مى شود، بيشترين طالى جهان 
در بانك مركزى امريكا در منطقه منهتن در نيويورك ذخيره شده است. اين بانك نه تنها ذخاير دولتى 
طالى آمريكا را نگهدارى مى كند، بلكه براى ديگر كشورها نيز مقادير زيادى طال به ارزش ميلياردها دالر 

ذخيره مى نمايد. 
اين شبكه افزود امريكا بيش از 8130 تن طال در اختيار دارد كه تقريبًا دو و نيم برابر ذخاير 3417 تنى 

آلمان است كه از اين نظر در رده دوم است.
صندوق جهانى پول با در اختيار داشتن ذخاير طال بالغ بر 3217 تن، در رده سوم دارندگان ذخاير طال 

در جهان قرار دارد. فرانسه و ايتاليا در رده هاى چهارم و پنجم قرار دارند. 
اين شبكه افزود در سال هاى اخير ذخاير طالى كشور انگليس به شدت كاهش يافته است، زيرا دولت اين 
كشور در ميان سال هاى 1999 و 2002 ميالدى مقادير زيادى از ذخيره طالى اين كشور را به فروش 

رساند، در حالى كه بهاى طال اكنون بسيار باالتر از آن زمان است. 
اين گزارش افزود يكى ديگر از دارندگان بزرگ طال در جهان صندوق هاى سرمايه گذارى طال مى باشند 
كه روى هم رفته از كشور انگليس بيشتر شمش طال در اختيار دارند و از همين ذخاير عظيم طال و نفوذ 

خود براى باالتر بردن بهاى طال در بازارهاى جهانى استفاده مى كنند. 
گزارشگر اين شبكه افزود در حال حاضر با توجه به مشكالت اعتبارى و اقتصادى در جهان و نوسانات 
بازار بورس، سرمايه گذاران به خريد سهام و اوراق بهادار كم تر عالقه نشان مى دهند و طبعًا به سوى 
طال تمايل پيدا مى كنند كه به نوبه خود باعث افزايش بيش از پيش بهاى اين فلز گران قيمت مى شود. وى 
اضافه كرد اين در حالى است كه صندوق ها مستقل سرمايه گذارى كشورهاى حاشيه خليج (فارس) كه 
داراى نقدينگى سرشارند، هنوز به صورت فعال به سرمايه گذارى براى خريد طال رو نياروده اند. اگر اين 
صندوق هاى مستقل وارد بازار طال شوند، در آينده اى نه چندان دور، قيمت يك هزار دالر براى هر اونس 

طال بسيار اندك به نظر خواهد آمد. 

ايران درگير نبرد اقتصادى
محمود اسالميان

هر روز شبكه ها و رسانه هاى دنيا و خصوصا غربى ها به اين موضوع مى پردازند. همه رفت 
فراموش  سفر  موضوع  اصل  ميآيد،  ايران  به  پوتين  دارد.اگر  قرار  مساله  اين  تاثير  تحت  وآمدها 

ميشود و بحث فوق باز پررنگ ميگردد. 
بوش به صراحت اعالم ميكند كه هدف از تحريم، تغيير عقيده مسووالن نظام ايران است. سه ماه 
پيش وزير خزانه دارى آمريكا در يك سفر طوالنى اروپايى با تك تك بانك هاى غربى رودررو 

مذاكره كرد و خواهان عدم همكارى با بخش هاى اقتصادى و بانكى ايرانيان شد. 
هم  جنگ  خود  اصوال  است؛  گرفته  قرار  هدف  مورد  كشور  مالى  اعصاب  سلسله  كه  نيست  شكى 

نيز  تحريمها  نيست،  هدف 
تسليم  هدف  نيستند،  هدف 
است  شرايطى  به  كشور  يك 

كه مهاجم ميخواهد. 
در  اقتصادى  فشار  هدف 
و  مردم  دادن  قرار  تنگنا 
همه  است.  امتيازات  گرفتن 
هر  كه  است  واقعيتى  اينها 
اقتصادى  فعال  و  توليدكننده 
از صبح تا شام با آن درگير 
اقتصادى  است  طبيعى  است. 
كه بيش از دو دهه و پس از 
بانكى  وسيع  ارتباطات  جنگ، 
و اقتصادى با شبكه هاى دنيا 
تنگنا  در  است،  كرده  برقرار 

قرار گيرد. 
بانكهاى  از  اقتصادى  فعاالن 
اروپايى كه تحت خزانه دارى 
انتظارى  ميكنند،  عمل  آمريكا 
ندارند. آنچه غيرطبيعى است 
بانكى  نظام  اى  برخورده 

كشور در اين شرايط با توليدكنندگان داخلى است. در يك شرايط بحرانى و فشار انتظار از شبكه 
بانكى خودى، ارائه يك طرح اضطرارى در حمايت از اقتصاد ملى است. غريبه ها هل ميدهند تا به 
بكند  را  كارى  همان  هم  او  اينكه  نه  بگيرد  را  دستهايمان  داريم  انتظار  خودى  از  كنيم  سقوط  دره 
كه غير خودى اصرار دارد. اخطارهاى پياپى، احضار مديران به دادگاهها حكم جلب اموال و انواع 

تهديدها، روش مناسبى در يك حالت بحرانى نيست. 
توليدكننده و كارآفرينى كه تعدادى بر سر سفره او نشسته اند و در خدمت اقتصاد كشور است، 
نقش يك سرباز فداكار جبهه را دارد، سربازى كه تدارك او از خارج مرزها در تنگنا قرار گرفته 

است. 
چالش  مهمترين  درگير  كشور  نميشود  بيانديشند.  تدابيرى  بايد  ها  خودى  كه  است  مسلم  امر  اين 
سياسى خود پس از جنگ باشد و هركس راه خود را برود؛ شرط اصلى مقاومت، هماهنگى اجزاى 
غرب  اقتصادى  مسووالن  توسط  آمده  وجود  به  مشكالت  به  نبايد  آيا  است.  دفاع  در  سيستم  اين 
مجراى  از  فشار  غرب  راهبردى  هدف  آيا  ايم؟  نشده  اقتصادى  نبرد  يك  درگير  آيا  داشت؟  توجه 

اقتصاد نيست؟ 
هرچند دنيا به دليل تفكر چندقطبى قادر به اعمال فشار كامل صددرصدى نيست؛ ولى بايد پذيرفت 
آيا  ولى  باشند؛  خود  مطالبات  پيگير  بايد  بانكها  است.  جريان  در  اقتصادى  تحريم  حال  هر  به  كه 
نبايستى به عنوان يك ركن اقتصادى نظام به شرايط به وجود آمده توسط دشمن كه دقيقا در حوزه 
عمل آنها است؛ توجه نمايند؟ ما نيازمند يك برنامه خاص اقتصادى براى مقابله هستيم. بازى غرب 

مدتها است شروع شده است، ما چه كردهايم؟ 
حرف بسيار است، ولى در عمل شاهد همان روندهاى گذشته و عادى هستيم. ترديد نداشته باشيم 
در جريان يك مبارزه نميشود با شرايط عادى به نتيجه رسيد. هر شرايطى الزامات خاص خود 
داشته  اهميت  هرچند  نيست،  بهره  نرخ  صنعتى،  واحدهاى  امروز  اول  اولويت  و  مساله  ميطلبد.  را 

باشد. 
وقتى ارتباطات بانكهاى دنيا با ايران مورد هدف قرار ميگيرد، نظام بانكى ما هدف نيست بلكه هدف 
فعاالن اقتصادى كشور هستند؛ زيرا آسيب به آنان است كه ميتواند در روند اقتصادى كشور اخالل 

ايجاد كند. 
امروز مساله اصلى واحدهاى توليدى، حمايت نظام بانكى در قالب يك برنامه عملياتى متناسب با 
شرايط فعلى است نه تنها نظام بانكى، بلكه كليه سازمانهايى كه به نحوى درگير اين موضوع هستند، 
نيازمند يك برنامه خاص ميباشند. متاسفانه عادت بد ما صبر كردن تا درگير شدن با بحران است 

و آن زمان چارهانديشى هزينههاى باال دارد. 
كشور  بانكى  سيستم  از  موجود  شرايط  به  توجه  با  داريم  انتظار  ايران  جمهور  ريئس  شخص  از 
بخواهند با تعامل و تسامح با توليدكنندگان، نه دالالن عمل نمايند؛ واال روند موجود؛ يعنى از يكسو 
مشكالت تامين مواداوليه به دليل مسائل خطوط ارزى و بانكهاى خارجى و از سويى ديگر فشار 

بانكهاى داخلى باعث ريزش نيروى انسانى واحدها و توسعه بيكارى خواهد شد. 
اميد است با ارائه يك برنامه مشخص از سيستم بانكى كشور، شاهد تعديل برخوردهاى موجود 

باشيم.

شكيب خليل: قيمت نفت به دليل 
سفته بازى افزايش يافته است

رييس اوپك گفت كه افزايش قيمت نفت ربطى به كمبود توليد آن ندارد. 
به نقل از خبرگزارى رويترز، خليل كه وزير انرژى و معادن الجزاير نيز هست گفت: افزايش قيمت نفت در 

اثر كمبود توليد نيست بلكه قيمت نفت در اثر سفته بازى افزايش پيدا كرده است.
وى افزود: افزايش قيمت نفت ارتباطى به كمبود توليد آن ندارد بلكه به دليل كاهش ارزش دالر در برابر 

ارزهاى جهانى است كه به سرمايه گذاران فرصت داده تا به سفته بازى بپردازند.
خليل همچنين گفت كه سرمايه گذاران به دليل اين كه ديگر معامالت بازار هاى بورس سودآور نيستند، 

به سمت بازارهاى طال و نفت هجوم آورده اند.
و  تصميم  اين  پى  در  دارد.  نگه  ثابت  را  نفت  توليد  سقف  كه  گرفت  تصميم  خود  اخير  اجالس  در  اوپك 

همچنين كاهش ارزش دالر در برابر ارزهاى جهانى قيمت نفت روند صعودى را تجربه كرد.
قيمت نفت امروز دوشنبه از 111 دالر در هر بشكه فراتر رفت.
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رويدادها و چهره 
هاي سينماي ايران 

در سال 86 
 
 

مهدي طاهباز

سال 86 حاشيه هاي فراواني براي سينماي ايران به همراه داشت. از جدال 
هاي صنفي گرفته تا حواشي كنار گذاشتن فيلم ها در جشنواره فجر. هر چه 
بود، خوب يا بد، تقويم عمر سينماي ايران ورقي ديگر خورد و سينماگران و 
تماشاگران چشم انتظار سال جديد، فيلم هاي جديد و اتفاقات جديد هستند. 
حالت  هم  ايران،  سينماي  اتفاق  پر  سال  رويدادهاي  و  اتفاقات  به  نگاهي 
مرور دارد و هم مي تواند تا حدودي چشم انداز سينما را در سال جديد 

ترسيم كند. 

سينما آزادي؛ تنها دلخوشي سال
اگر از ديدن فيلم هاي اكران شده در سال 86 لذت نبرديد، اگر جشنواره 
فجر توي ذوق تان زد و از لذت كشف در اين جشنواره محروم بوديد، اگر 
در اين يك سال تماشاي هيچ فيلمي بهتان نچسبيد، اگر خيلي اتفاق هاي ريز 
و درشت سينمايي كه منتظرش بوديد به وقوع نپيوست، اما در عوض يك 
چيز براي دل خوش كردن داريد. آن هم بازسازي يك سينماي خاطره انگيز 
و دوست داشتني در گودال عباس آباد است كه خيلي ها خاطراتي فراموش 
وعيد  و  وعده  سال  ده  از  پس  باالخره  دارند.  آن  در  ديدن  فيلم  از  نشدني 
مهمترين  تا  شد  باعث  قوي  اراده  يك  مداوم،  هاي  انداختن  گوش  پشت  و 
اين  بازسازي  روند  اينكه  با  شود.  بازسازي  ايران  حتي  و  تهران  سينماي 
سينما به كندي در حال انجام بود و كمتر كسي پيش بيني آماده شدنش را 
براي جشنواره فجر مي كرد، اما يك سالن اين سينما براي نمايش فيلم هاي 

ايراني جشنواره مهيا شد تا تعدادي از عالقه مندان فرصت ديدار با فيلم ها 
را در سينماي تازه احيا شده آزادي پيدا كنند. با ورود سينما آزادي به جمع 
سينماهاي تهران، سيستم اكران فيلم با تغييرات عمده يي روبه رو خواهد 
شد. اضافه شدن 5 سالن سينما كمك زيادي به جريان نمايش خواهد كرد 
و باعث كاهش تعداد فيلم هاي پشت خط اكران مانده مي شود. تولد دوباره 
سينما آزادي يكي از معدود نقاط روشن سينماي ايران در سال 86 است. 

بازيگران خارجي؛ سرگرمي جديد سينماي ايران
«ژوليت بينوش، رابرت دونيرو، شارون استون، مايكل كين، عمر شريف، 
آميتا باچان، جرج كلوني و...» اينها نام هايي بودند كه در سال 86 چندين و 
چند بار در خبرهاي سينمايي تكرار شدند. اگر كسي به اين نام ها نگاه كند 
و نداند كه با سينماي ايران طرف است، گمان مي كند با يكي از كشورهاي 
مهم صاحب صنعت سينما روبه رو شده است، با اينكه سينمايمان حتي در 
كشورهاي همسايه يي مانند پاكستان و افغانستان هم طرفدار ندارد (منظور 
اكران فيلم و نمايش گسترده است و نه حضور جشنواره يي)، در سال 86 
نام بازيگراني براي بازي در فيلم هاي ايراني مطرح شد كه بيشتر به چيزي 
اعتبار  خاطر  به  را  كيارستمي  عباس  حساب  اگر  بود.  شبيه  شوخي  مانند 
بين المللي و وجهه جهاني اش از بقيه جدا كنيم، آن وقت به نتايج نه چندان 
خوشايندي در اين باره مي رسيم. اگر فرض محال را محال ندانيم، يا اين 
بازيگران هاليوودي قرار است در فيلم هاي هنري و خاص سينماي ايران 
بازي كنند و باعث جلب توجه در جشنواره هاي خارجي شوند يا اينكه قرار 
است مايه رونق سينماي تجاري ايران باشند. اگر حالت اول مدنظر باشد، 
در بهترين حالت، ماجرا به همان عباس كيارستمي ختم خواهد شد و الغير. 
از  استفاده  توان  ايران  تجاري  باشد، سينماي  ميان  در  دوم  حالت  هم  اگر 
همين نيمچه استارهاي داخلي را هم ندارد چه برسد به فوق ستاره هاي 
هاليوودي يا باليوودي، مشكل بي مخاطبي سينماي ايران چه در داخل و 
ستايش  نقدهاي  يا  يي  جشنواره  جايزه  چند  خيال  بي  (لطفًا  خارج  در  چه 
نخواهد  حل  خارجي  ستارگان  حضور  با  شويد)،  خارجي  منتقد  چند  آميز 

شد. مشكل جاي ديگري است.

توليد؛ هنري گران قيمت و تجارتي ارزان قيمت
اگر هنوز هم جشنواره فجر را ويترين سينماي ايران بدانيم، سينماي ايران 
با  است  ممكن  چه  اگر  داشت.  نخواهد  خوبي  چندان  اوضاع   87 سال  در 
اكران  وضعيت  نكردند،  شركت  جشنواره  در  كه  تجاري  فيلم  چند  نمايش 
نگراني  جاي  بازهم  البته  (كه  نباشد  كننده  نگران  چندان  ها  فيلم  فروش  و 
وجود دارد)، اما اوضاع كيفي فيلم ها كمي آدم را مي ترساند. در سال 86 
حدود 70 فيلم سينمايي توليد شد (برخي فيلم ها در سال 85 جلوي دوربين 
رفتند ولي عمده كار فني و آماده سازي 
تفاوت  كه  شد)  انجام  سال 86  در  آنها 
چنداني با سال هاي قبل نداشت. با اينكه 
به نظر مي رسيد بعد از توليد و اكران 
نسبتًا موفق چند فيلم ژانر وحشت مانند 
از  هايي  فيلم  توليد  شاهد  وي»  «پارك 
و  كنندگان  تهيه  اما  باشيم  دست  اين 
نكنند  ريسك  دادند  ترجيح  فيلمسازان 
و به همان كليشه هاي جواب پس داده 
اين  در  ايران  سينماي  شوند.  محدود 
چند سال و به خصوص در سال 86 پا 
در مسير نه چندان خوشايندي گذاشته 
ميليوني  صد  چند  هاي  حمايت  است. 
انبوه  مخاطب  نيست  قرار  كه  آثاري  از 
نمي  هم  بخواهند  اگر  باشند(و  داشته 
و  پارتيزاني  توليد  عوض  در  و  توانند) 
صرفه جويانه فيلم هاي تجاري و آثاري 
كه قرار است مخاطب جذب كنند و گيشه 
را بچرخانند، زنگ خطري براي سينماي 
فيلم  يك  توليد  براي  وقتي  است.  ايران 
لوكيشن  چند  در  هم  آن  گرا،  تجربه 
هزينه  تومان  ميليون  صد  چند  محدود، 
و چند ماه وقت صرف مي شود اما در 
مقابل يك فيلم تجاري با صرف كمترين 
فيلمبرداري  روز  بيست  مدت  در  هزينه 
لنگد  مي  كار  جاي  يك  يعني  شود،  مي 
و اين نشان از بيماري سينما دارد. اي 
حمايتي  وظيفه  كه  دولتي  بخش  كاش 
به  هم  كمي  دارد،  عهده  بر  را  سينما  از 
به  و  داد  مي  اهميت  تجاري  سينماي 
جاي حمايت از توليد فيلم هاي نه چندان 
فيلم  دو  يكي  از  خاصيت،  بي  اما  ارزان 
با پتانسيل باالي جذب مخاطب حمايت 

مي كرد. 

و  ميلياردي  فيلم  دو  اكران؛ 
ديگر هيچ 

گول دو فروش باالي يك ميليارد تومان 

را نخوريد. سينماي ايران به لحاظ اقتصادي در سال 86 اوضاع رو به راهي 
نداشت. اگر دو فيلم ميلياردي يعني «اخراجي ها» و «توفيق اجباري» را كنار 
نيز  قبل  سال  دو  يكي  پرفروش  فيلم  دو  مورد  در  را  كار  همين  و  بگذاريد 
انجام دهيد و سپس ميانگيني از فروش بقيه فيلم ها بگيريد، با افت فروش و 
كاهش استقبال مواجه خواهيد شد. در سال 86 هيچ فيلمي نتوانست به مرز 
فروش 500 ميليون تومان برسد و تنها 4 فيلم حدود 400 ميليون تومان 
بين  هم  فيلم   5 و  داشتيم  ميليوني  تا 350  بين 300  فروش  سه  فروختند. 
200 تا 250 ميليون تومان فروختند. اما اگر نگاهي به پايين جدول فروش 
فيلم ها بيندازيد، از ميان 47 فيلم اكران شده تعداد 25 فيلم پايين تر از 100 
ميليون تومان فروش داشته اند كه با توجه به هزينه هاي توليد يك فيلم در 
شرايط حاضر يك فاجعه اقتصادي محسوب مي شود. البته از حق هم نبايد 
گذشت؛ قاچاق فيلم ضربه يي مهلك بر اقتصاد سينماي ايران وارد و حداقل 
يكي دو ميليارد تومان را از چرخه سالم اقتصادي سينما دور كرد. وقتي 
مردم مي توانند با صرف حداقل هزينه يك فيلم را چند نفري در راحت ترين 
شرايط در منزل تماشا كنند چرا بايد با صرف هزينه بيشتر پا در سالن 
هاي نه چندان مطلوب سينما بگذارند و با آن وضعيت صدا و تصوير فيلم 
ها را روي صندلي هاي ناراحت تماشا كنند؟ تا وقتي سينما رفتن جزيي از 

فرهنگ مردم نشود، همه حرف ها و كارها بي فايده است. 

جشنواره فجر؛ آشفته بازار 
جشنواره بيست و ششم فجر نه دنيا داشت و نه آخرت. نه فيلم چشمگيري 
جريان  اينكه  نه  و  شد  ديده  كرد،  ياد  اتفاق  يك  عنوان  به  آن  از  بشود  كه 
برگزاري و مديريت جشنواره به گونه يي بود كه كيفيت نه چندان مطلوب 
فيلم ها چندان توي ذوق نزند. امسال آنقدر آش برنامه ريزي شور شده 
بود كه برنامه سينماي مطبوعات روز به روز اعالم مي شد و البته سانس 
به سانس تغيير مي كرد. دو نيمه كردن جشنواره و جداسازي بخش هاي 
فشردگي  و  اول  روز  انداختن 5  رونق  از  جز  چيزي  هم  خارجي  و  ايراني 
بي جهت 6 روز دوم نداشت. مهم ترين نكته جشنواره امسال، سايه سنگين 
و  رسيد  اوج  به  انتخاب  هيات  كار  زمان  در  كه  بود  ها  فيلم  روي  مميزي 
حتي تا اواسط جشنواره هم ادامه يافت. فيلم هايي مانند «آتشكار»، «آنجا» 
و «صد سال به اين سال ها» پيش از جشنواره كنار گذاشته شدند با اينكه 
به جرات مي توان گفت اين فيلم ها از نظر كيفي يك سر و گردن باالتر از 
خيلي از فيلم هاي حاضر در جشنواره بودند. «دايره زنگي» تنها يك نمايش 
به  تازه  هاي  اصالحيه  از  ليستي  دوباره  نمايشش  اولين  از  بعد  و  داشت 
را مجبور كرد قيد حضور در جشنواره را  دست تهيه كننده رسيد كه او 
بزند. بهمن فرمان آرا هم حاضر به انجام اصالحيه هاي جديد و بيش از 
حد روي فيلمش نشد تا «خاك آشنا» هم از گردونه خارج شود. البته به نظر 
نمي رسد اين فيلم ها براي نمايش عمومي مشكل چنداني داشته باشند چرا 
كه دبير بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر در جريان نشست مطبوعاتي 
تلويحًا اعالم كرد كه جشنواره فجر ويتريني است كه مشتري گذري زيادي 
دارد؛ مشتري هايي كه ممكن است در طول سال پايشان هم به سينما باز 
نشود. پس مصلحت ايجاب مي كند فيلم هاي جشنواره با كمترين ريسك 
انتخاب شوند. با اين تفاسير به نظر مي رسد مجموعه نظارت و ارزشيابي 

در زمان اكران عمومي برخورد بازتري با آثار داشته باشد. 

جشن خانه سينما؛ آتش زيرخاكستر
جشن سينماي ايران در سال 86 بهانه يي شد براي بروز اختالفات صنفي 
تهيه كنندگان در خانه سينما. دو طيف اصلي تهيه كنندگي يعني «اتحاديه 
بر  و مجمع فيلمسازان»  ايران  فيلم  تهيه كنندگان  و «كانون  تهيه كنندگان» 
سر يكپارچه شدن جريان تهيه كنندگي بنا بر اختالف گذاشتند و جشن خانه 
سينما بهترين فرصت براي يك تسويه حساب صنفي بود. اگر دوره هاي 
پيشين جشن خانه سينما به لحاظ بيروني حاشيه ساز و پرحرف و حديث 
بود، اين بار اين جشن به لحاظ دروني دچار التهاب شد. كار حتي به تحريم 
و خارج كردن فيلم ها از جشن نيز كشيد و اعضاي اتحاديه تهيه كنندگان، 
فيلم هايشان را كه البته باكميت و نه چندان باكيفيت بودند، از جشن خارج 
كردند. در اين اوضاع بازار مصاحبه و گفت وگو هم داغ بود و هر طرف، 
طرف ديگر را به چيزي متهم مي كرد. اعضاي اتحاديه طرف مقابل را به 
دولتي بودن و برخورداري از رانت هاي ويژه متهم كرد و اعضاي كانون 
تهيه كنندگان هم طرفش را بازاري و بي ريشه خواند. اما به يكباره و پس 
هيچ  گويي  و  خوابيد  نيز  غائله  سينما،  خانه  جشن  مراسم  يافتن  پايان  از 
با  چتري  زير  محترم  كنندگان  تهيه  هم  مدتي  از  پس  است.  نيفتاده  اتفاقي 
نام شوراي عالي تهيه كنندگان جمع شدند و به خوبي و خوشي به زندگي 

خود ادامه دادند.

قاچاق فيلم؛ تير خالص
بود.  آماده  ايران  سينماي  در  سابقه  بي  ركوردزني  يك  براي  چيز  همه 
مي  تومان  ميليون  حدود 50 - 40  روزانه  متوسط  طور  به  ها»  «اخراجي 
فروخت و اين رقمي است كه مجموعًا در پايان اكران نصيب برخي فيلم ها 
مي شد. فروش فيلم به مرز يك ميليارد كه رسيد، ناگهان فاجعه رخ داد. 
با ورود نسخه قاچاق فيلم روز به روز و حتي سانس به سانس از فروش 
ميليارد  دو  توانست  مي  راحتي  به  كه  فيلمي  تا  شد  كاسته  ها»  «اخراجي 
تومان فروش را پشت سر بگذارد، در مرز يك ميليارد و دويست ميليون 
تومان متوقف شود. همزمان با «اخراجي ها»، سي دي قاچاق فيلم «مهمان» 
هم به بازار آمد تا جنس بساطي ها جور شود. «سنگ كاغذ قيچي» و «اگه 
مي توني منو بگير» شكارهاي بعدي قاچاقچيان فيلم بودند كه سي دي آنها 
همزمان با اكران به بازار غيررسمي فيلم راه يافت. بعد از اين بود كه همه 
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دست به كار شدند تا از بروز يك فاجعه بزرگ جلوگيري كنند. سينماگران 
در موزه سينما گرد هم آمدند و بيانيه منتشر كردند، نيروي انتظامي وارد 
كار شد و بساط هاي خياباني را به صورت موقت جمع كرد، تهيه كنندگان 
براي نوع نمايش فيلم ها قانون گذاشتند و اكران از طريق نسخه دي وي دي 
را ممنوع كردند، شركت هاي ويدئويي دست به كار شدند و نسخه قانوني 
فيلم ها را در كمترين زمان پس از اكران با بسته بندي جذاب و البته قيمت 
ارزان وارد بازار كردند و اينها اقداماتي بود كه به صورت موقتي توانست 
چاره ساز شود و جلوي نابودي سرمايه جديدي را بگيرد. زمان گذشت و 
گذشت تا اينكه بال به جان داريوش مهرجويي و «سنتوري»اش هم افتاد. 
ديگر نه كسي حوصله بيانيه داشت و نه نيروي انتظامي انگيزه قبلي را. در 
زده  برگشته  بخت  گذار  سرمايه  و  كننده  تهيه  مال  به  آتش  فقط  ميان  اين 

شد و ديگر هيچ. 

مميزي يا مصلحت؛ ماده پنج
در  سينمايي  معاونت  ارزشيابي  و  نظارت  اداره  مديركل  اربابي  محمود 
جريان توزيع غيرقانوني «سنتوري» و در توجيه جلوگيري از اكران عمومي 
گفت  طي  بود)،  كرده  دريافت  هم  نمايش  پروانه  (كه  سينماها  در  فيلم  اين 
وگويي با ايسنا به نكته جالبي اشاره كرد كه همان حلقه گمشده مصلحت 
انديشي بخش سينمايي وزارت ارشاد است. او گفت كه به آنها (صاحبان و 
سازندگان «سنتوري») بر اساس ماده پنج اعالم كرده بوديم كه مصلحت 
نيست فعًال فيلم را اكران كنيد. در اين سال ها به واسطه وجود ماده پنج، 
است.  شده  گرفته  نمايش  پروانه  داراي  هاي  فيلم  از  خيلي  نمايش  جلوي 
در اين يكي دو سال اخير به صاحبان فيلم هايي مانند عصر جمعه (مونا 
زندي)، نقاب (كاظم راست گفتار)، شاعر زباله ها (محمد احمدي)، خواب تلخ 
(محسن اميريوسفي)، تردست (محمدعلي سجادي) و... رسمي و غيررسمي 
اعالم شده كه فعًال حتي با وجود داشتن پروانه نمايش، مصلحت نيست فيلم 
تان را اكران عمومي كنيد. مصلحتي كه در زمان «مارمولك» جلوي اكران 
قانوني اين فيلم را گرفت، حاال حتي شكل قانوني هم پيدا كرده است. وجود 
مصلحت  كردن  قانوني  و  نمايش  پروانه  بودن  اعتبار  بي  يعني  پنج  ماده 
انديشي، چراكه وقتي قرار است تصميم ها تنها براساس مصلحت انديشي 
و شرايط و مقتضيات گرفته شود، نتيجه اين است كه هر دستگاه و نهادي 
قدرت و جرات دخالت در امور معاونت سينمايي را پيدا مي كند و اينجاست 
كه ماده پنج به كار مي آيد. امسال كه گذشت؛ خدا سر و كار هيچ فيلمي را 

در سال جديد با ماده پنج نيندازد، 

بهرام بيضايي؛ طلسم شده
طلسم   86 سال  در  تا  بود  مهيا  چيز  همه 
بيضايي  بهرام  نساختن  فيلم  چندساله 
و  توليد  پيش  انجام  وجود  با  اما  بشكند. 
چندين  تنها  اينكه  با  و  عوامل  همه  انتخاب 
مانده  پرتگاه»  «لبه  خوردن  كليد  تا  روز 
هاي  فيلم  بايگاني  به  هم  فيلم  اين  بود، 
ساخته نشده بيضايي پيوست. «لبه پرتگاه» 
حواشي و حرف و حديث هاي فراواني به 
گلزار  محمدرضا  انتخاب  از  داشت.  همراه 
چند  انصراف  تا  گرفته  مديري  مهران  و 
جوان  رامبد  و  بهداد  حامد  مانند  بازيگر 
نشد  ساخته  پرتگاه»  «لبه  فيلم.  اين  در 

صحنه  روي  را  «افرا»  نمايش  بيضايي  و 
برد. درست زماني كه هيچ كس فكرش را نمي كرد، او پروانه ساخت فيلم 

جديدش را دريافت كرد . شايد در سال7 8 طلسم بشكند. 

هديه تهراني؛ وسواسي و نه گزيده كار
روي  فيلمي  نه   86 سال  ايران  سينماي  دور  چندان  نه  هاي  سال  ستاره 
پرده داشت و نه در فيلم جديدي بازي كرد. گزيده كاري هديه تهراني به 
اعتقاد خيلي ها به نوعي وسواس نه چندان 
خوشايند تبديل شده كه بيش از هر چيز به 
سالي  در  شد.  خواهد  تمام  او  خود  ضرر 
كه گذشت هديه تهراني دو بار تا پاي ميز 
قرارداد رفت و حتي كار به امضاي قرارداد 
نرفت.  دوربين  جلوي  او  اما  كشيد  هم 
تهراني يك بار براي بازي در «دايره زنگي» 
در  حتي  و  بست  قرارداد  آور  بخت  پريسا 
دورخواني هاي فيلمنامه هم حاضر شد اما 
انتخاب  او  نرفت.  دوربين  جلوي  گاه  هيچ 
ابراهيم حاتمي كيا براي بازي در «دعوت» 
و  قول  وجود  با  هم  بار  اين  ولي  بود  نيز 

قرارهاي قبلي حاضر به بازي نشد. 

محمدرضا گلزار؛ پرفروغ و بداقبال
عنوان  به  گذشته  سال  در  ايران  سينماي  سيماي  خوش  بازيگر  موقعيت 
«كالغ  فيلم  دو  گلزار  شد.  تثبيت  گذشته  از  بيش  تجاري  سينماي  استار 
عمومي  اقبال  با  دو  هر  كه  داشت  پرده  روي  را  اجباري»  «توفيق  و  پر» 

گلزار  براي   86 سال  اگرچه  شدند.  مواجه 
بود،  يمن  خوش  تجاري  حيطه سينماي  در 
اما او با وجود اشتياقش براي تجربه نقش 
هاي متفاوت، به داليلي نتوانست به هدفش 
بهرام  پرتگاه»  «لبه  طرف  يك  از  برسد. 
بيضايي ساخته نشد و از طرف ديگر آنقدر 
«دعوت»  فيلم  اپيزودهاي  در  را  اش  نقش 
عطاي  او  كه  كردند  جا  جابه  كيا  حاتمي 
بخشيد.  لقايش  به  را  فيلم  اين  در  حضور 
و  رفع  به  نيز  را  سال  آخر  ماه  چند  گلزار 
«دو  فيلم  در  بازي  از  امتناع  تبعات  رجوع 
خواهر» به كارگرداني محمد بانكي گذراند. 

داريوش مهرجويي؛ سنتور شكسته
شايد سال 86 يكي از بدترين سال هاي دوران هنري داريوش مهرجويي 
باشد. با اينكه به او گفته شده بود كه سنتوري براي 
روز  چند  درست  اما  ندارد،  مشكلي  عمومي  نمايش 
گرفته  فيلم  اين  نمايش  جلوي  اكران،  آغاز  به  مانده 
«سنتوري»  نمايش  مشكل  حل  پروسه  آنقدر  شد. 
رفت،  مي  آن  وقوع  بيم  كه  اتفاقي  كه  شد  طوالني 
تهيه  هم  «سنتوري»  قاچاق  نسخه  عرضه  داد.  رخ 
كننده و پخش كننده و سينمادار را مغموم كرد و هم 
تماشاگري را كه دل به تماشاي فيلم مهرجويي روي 
يي  گونه  به   86 سال  اتفاقات  بود.  بسته  سينما  پرده 
بود كه مهرجويي را به اين فكر انداخت براي مدتي قيد 
فيلمسازي در ايران را بزند. اگر داريوش مهرجويي 
آن  را  تلويزيوني  مجموعه  يك  توليد   87 سال  در 

سوي آب ها آغاز كرد، تعجب نكنيد. 

مسعود ده نمكي؛ همچنان در ركاب اخراجي ها
آنقدر «اخراجي ها» براي مسعود ده نمكي خوشايند بود كه او تهيه قسمت 
دوم اين فيلم را بين چند تهيه كننده به مزايده گذاشت، درست سال گذشته 
در همين روزها دنيا به كام سازندگان «اخراجي ها» و نيز سينماداراني بود 

كه در طول سال چنين صف هايي را به 
چشم نديده بودند. در حالي كه «اخراجي 
فروش  مرز  توانست  مي  راحتي  به  ها» 
دو ميليارد توماني را پشت سر بگذارد، 
همه  فيلم،  اين  قاچاق  نسخه  عرضه  اما 
اتفاق  اين  از  پس  كرد.  پنبه  را  ها  رشته 
و  تبليغ  صرف  را  ماهي  چند  نمكي  ده 
دقيقه  چهل  سي  افزودن  براي  رايزني 
به انتهاي «اخراجي ها» و نمايش فيلمي 
تحت عنوان «اخراجي هاي 5/1» كرد كه 
البته چيزي شبيه شوخي بود. ده نمكي 
قرار است در سال 87 قسمت دوم فيلم 

قبلي  كننده  تهيه  همان  با  را  اش  جنجالي 
جلوي دوربين ببرد. 

مجيد شاه حسيني؛ طبيب سينما
با اينكه پس از استعفاي عليرضا رضاداد و قبول اين استعفا از سوي هيات 
امناي فارابي، دكتر مجيد شاه حسيني كه اصلي ترين گزينه تصدي اين مقام 
تكذيب  را  فارابي  رياست  پيشنهاد  بود، 
شوخي  به  شبيه  چيزي  را  آن  و  كرد 
هفته او بر روي  دانست، اما پس از چند 
صندلي مديرعاملي بنياد سينمايي فارابي 
ماه  در  حسيني  شاه  مجيد  دكتر  نشست. 
هاي پاياني سال 86، روزها را در مطبش 
و  پرداخت  كودكان  مداواي  و  طبابت  به 
ظهرها را در مقرر اجرايي سينماي كشور 
جشنواره  كرد.  سپري  فارابي  بنياد  يعني 
جدي  آزمون  اولين  فجر  ششم  و  بيست 
مديريت جديد فارابي به لحاظ اجرايي بود. 
قضاوت در مورد موفقيت يا عدم موفقيت 

مديريت جديد فارابي در اجرا و برگزاري جشنواره فجر با خودتان. 

از  دعوت  كيا؛  حاتمي  ابراهيم 
ستاره ها

مجموعه  سبز»  «حلقه  كه  شرايطي  در 
كيا  حاتمي  ابراهيم  نام  درخور  چندان  نه 
فيلم  توليد  پيش  او  بود،  پخش  حال  در 
كرد.  آغاز  را  «دعوت»  نام  با  جديدش 
فيلم  توليد  پيش  ترين  پرحاشيه  «دعوت» 
داشت  را  كيا  اخير حاتمي  سال  چند  هاي 
تركيب  به  مربوط  حواشي  اين  بيشتر  كه 

بازيگران فيلم بود. قرار بود «دعوت» فيلم پرستاره يي باشد. براي برخي از 
طرفداران حاتمي كيا حضور بازيگراني مانند گلزار و افشار در فيلمي از او 
كمي ناخوشايند و سوال برانگيز بود كه اين مساله واكنش هايي را در چند 
سايت داشت. سرانجام فيلم با تغييرات فراواني در تركيب بازيگران جلوي 
دوربين رفت. اينطور كه گفته مي شود حاتمي كيا تا جشنواره فجر براي 

نمايش فيلمش صبر نخواهد كرد. 

بهمن فرمان آرا؛ حرف مرد يكي است
تنها عاملي كه مي توانست جشنواره بيست و ششم فجر را از انگ دولتي 
بود.  آرا  فرمان  بهمن  ساخته  آشنا»  «خاك  فيلم  نمايش  دهد،  نجات  بودن 
از  يك  هيچ  فجر  جشنواره  در  كه  درحالي 
نداشتند،  حضور  قديم  نسل  فيلمسازان 
بهمن فرمان آرا مي توانست با فيلمش بر 
رونق و اعتبار جشنواره بيفزايد اما اين 
چنين نشد. با اينكه «خاك آشنا» توسط 
هيات انتخاب ديده و پذيرفته شده بود و 
حتي در جدول برنامه ها نيز قرار داشت، 
اما فرمان آرا تن به سانسور بيش از حد 
فيلم  اين  نمايش  وضعيت  تا  نداد  فيلمش 
اين  با  بگيرد.  قرار  ابهام  از  يي  هاله  در 
اوضاع معلوم نيست فيلم فرمان آرا در 
چه زماني و به چه صورتي رنگ پرده را 

به خود خواهد ديد. 

محمدرضا شريفي نيا؛ آچارفرانسه
محمد رضا شريفي نياسال بسيار پركاري را پشت سر گذاشت؛ شش فيلم 
«نصف مال من نصف مال تو»، «پارك وي»، محاكمه»، «صحنه جرم ورود 

ممنوع»، «اخراجي ها» و «در شهر خبري 
هست، نيست» را روي پرده داشت و در 5 
اند»،  فرشته  ها  «زن  صبح»،  «فرزند  فيلم 
«يك  و  زنگي»  «دايره  خالي»،  «صندلي 
اشتباه كوچولو» بازي كرد. شريفي نيا كه 
فيلم «تسويه حساب» را نيز آماده نمايش 
دارد، پس از انتشار اولين عكس هاي فيلم 
سيداحمد  نقش  آن  در  كه  صبح»  «فرزند 
در  مدتي  براي  كند،  مي  بازي  را  خميني 
صدر اخبار سينمايي قرار گرفت. شريفي 
نيا د ر اين نوروز مجموعه «اس ام اس از 
ديار باقي» را هر شب در شبكه يك خواهد 
داشت و بعد از اين ايام نيز سرگرم پيش 

توليد «اخراجي هاي 2» خواهد شد. 
محمد حسين لطيفي؛ حرفه يي

دو فيلم را روي پرده داشت كه هردو آنها به اندازه خودشان فروش كردند. 
«روز سوم» حدود 350 ميليون تومان فروخت كه براي چنين فيلمي مناسب 
است. «توفيق اجباري» هم آرام و بي سر و صدا مرز يك ميليارد تومان 
فروش را رد كرد كه در نوع خودش يك توفيق بزرگ است. لطيفي نشان 
او  آيد.  برمي  يي  پروژه  هر  پس  از  و  است  عيار  تمام  يي  حرفه  يك  داده 
در سال 86 عالوه بر نظارت و مشاوره در ساخت مجموعه طنز «سه در 
چهار»، توليد مجموعه تاريخي و عظيم «نردبامي بر آسمان» را آغاز كرد 
كه به نظر مي رسد بيشتر وقت او را در سال 87 به خود اختصاص دهد. 
البته اگر در اين ميانه ها ديديد لطيفي پشت دوربين يك فيلم سينمايي هم 

قرار گرفت، تعجب نكنيد.
واروژ كريم مسيحي؛  بدشانس

شايد بشود لقب بدشانس ترين كارگردان سال را به واروژ كريم مسيحي 
داد. همه چيز مهيا بود تا طلسم 18 - 17 ساله فيلم نساختن او بشكند. اين 
بار و برخالف چند طرح قبلي واروژ، پيش توليد انجام شد و حتي فيلم به 
«هملت»  از  آزاد  و  امروزي  برداشتي  كه  «ترديد»  رسيد.  هم  توليد  مرحله 
به  بيماري  ناگاه  به  اما  داشت؛  بازيگران  از  جذابي  تركيب  بود،  شكسپير 
و  جدي  حدي  به  بيماري  نهاد.  وخامت  به  رو  او  حال  و  آمد  واروژ  سراغ 
سخت بود كه او را راهي بيمارستان كرد و پروژه را به تعطيلي كشاند. با 
اينكه چند نوبت عنوان شد فيلمبرداري از سر گرفته مي شود اما در هفته 
هاي پاياني سال تهيه كننده قبلي انصراف داد و تهيه كننده يي ديگر جاي او 

را گرفت. خدا كند «ترديد» آغاز شود. 
مهران مديري؛  ميان قاب كوچك و بزرگ

پس از چند سال دوري از پرده نقره يي، مهران مديري سال 86 را به سينما 
اختصاص داد. مهران مديري كه تعداد فيلم هاي سينمايي اش هنوز هم به 
تعداد انگشتان يك دست نمي رسد، ابتدا در فيلم «هميشه پاي يك زن در 
ميان است» ساخته كمال تبريزي بازي كرد و سپس جلوي دوربين «دايره 
زنگي» به كارگرداني پريسا بخت آور رفت. البته قرار بود مديري يكي از 
فيلم  اين  توليد  كه  باشد  هم  بيضايي  بهرام  پرتگاه»  «لبه  اصلي  بازيگران 
منتفي شد. به غير از اينها مهران مديري در سال 86 به توليد مجموعه «گنج 
مظفر» پرداخت كه قرار است به صورت سي دي و دي وي دي به بازار 
عرضه شود. او در هفته هاي پاياني سال به خانه اصلي اش يعني تلويزيون 

بازگشت و توليد مجموعه نوروزي شبكه سوم را آغاز كرد.
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رامسر؛ بهشتى بى مانندرامسر؛ بهشتى بى مانند
در منتهياليه ضلع باخترى استان مازندران شهرى قرار دارد كه آن را رامسر ناميدهاند و نزديكترين 
شهر به استان گيالن است. رامسر يكى از زيباترين شهرهاى ايران بوده و مسافت آن تا رشت 115 

كيلومتر، تا سارى 255 كيلومتر و تا تهران 278 كيلومتر است. 
و خم  پيچ  پر  و  زيبا  جاده  به  را  خود  و  بگذريم  اتوبان كرج  از  به رامسر كافى است كه  رفتن  براى 
چالوس برسانيم. از آنجا كم كم به تونل كندوان مى رسيم و پس از گذر از سياه بيشه و چند شهر 
و روستاى كوچك به مرزن آباد نزديك مى شويم تا به رامسر برسيم، هنوز نمك آبرود و متل قو 
خوشآمد  را  ما  ورود  كه  چيزى  نخستين  رامسر،  نزديكى  در  و  ماست  مسير  در  ديگر  شهر  چند  و 

ميگويد فرودگاه كوچك و باغ ملى آن است.به جرات ميتوان گفت كه اين شهر 
يگانه   ، خزر  ساحلى  نوار  شهرهاى  ميان  در 

شهريست كه فاصله جنگل تا دريا در آن به حدود يك كيلومتر ميرسد. قله هاى جنگلى مخروطى شكل 
در كنار دريا و شهر قرار گرفتهاند و رودخانه صفارود در ميانه شهر جارى است. 

هاى  كوهستان  و  انبوه  هاى  جنگل  وجود  خاطر  به  رامسر  جانورى  تنوع  و  وحش  حيات 
بز  پلنگ،  خوك،  خرس،  جمله  از  وحشى  حيوانات  انواع  زيستگاه  بسيار،  مراتع  و  وحشى 

در  نيز  مازندران  ببر  و  بوده   ... و  ميش  سمور،  شوكا،  گرگ،  خرگوش،  روباه،  كوهى، 
گذشته در اين جنگلها زندگى مى كرده است.برخى مورخان بر اين باورند كه ساكنان 

نخستين نواحى ساحلى ايران را اقوام بومى آسيايى تشكيل مى دادند و گفته ميشود 
كه نام كهن اين سرزمين پورستان بوده است. سپس آريايى ها به خاطر شرايط 

اين  در  آريايى  طوايف  نخستين  و  كرده  مهاجرت  آسيا  به  هوايى  و  آب  خوب 
مـكان ساكن شدند. رامسر به خاطر موقعيت ويژه جغرافيايى و قرار گرفتن 

در مرز دو استان گيالن و مازندران داراى گويش گيلكى رامسرى است كه 
آن را از گويش مردم گيالن و مازندران متمايز مى كند و آميزهاى بوده 

از زبان مازنى و گيلكى كه اين روزها مانند ساير جاهاى ايران به خاطر 
رواج فرهنگ نادرست در حال زوال است.اين شهر از گذشتههاى دور 
از چندين آبادى و واليت تشكيل شده بود كه به سخت سر معروف 

بوده است و در واقع منطقه رامسر را در روزگاران كهن، گرمه رود ميگفتند 
و پس از آن تا انقراض قاجارها سخت سر يا سوخته سر كه يكى از داليل اين 

عين  در  است.  بوده  سخت  هاى  زمين  و  آهكى  صخرههاى  وجود  نامگذارى 
هاى  گذشته  در  كه  بوده  اين  نامگذارى  اين  سبب  مردم  گفته  به  هم  حال 

دوره  زورگويان  برابر  در  مردمش  كه  ندارد  ياد  به  هرگز  رامسر  دور، 
در  اما  ميكردند،  مبارزه  تمام  سرسختى  با  و  باشند  شده  تسليم  خود 

زمان رضاشاه و بنا به گفته خود وى، اين مردم را رام و شهر را 
رامسر ناميده اند. از سال 1300 شمسى با ساخت بناهاى مجلل و 

مهمانخانهاى نو و نيز به خاطر وجـود چـشمههاى آب معدنى 
گرم به همراه چشم اندازهاى طـبيعى بسيار جذاب به رامسر 

توسعه  رفته  رفته  شهر  پس،  آن  از  شد.  بيشترى  توجه 
يافت و امروز داراى جمعيتى بيش از 30 هزار نفر است. 

پالژهاى ساحلى، هتل قديم رامسر، موزه تماشاگه خزر، 
ترين  ديدنى  و  ترين  مهم  از  ماركوه  قلعه  و  ده  جواهر 

نقاط منطقه رامسر هستند. 

چه  هر  دقت  و  تالش  بر  تاكيد  ضمن  رامسر  آزادى  هاى  هتل  مدير 
بيشتر مسئوالن هتل قديم رامسر در حفظ و نگهدارى اين اثر تاريخى درباره 

پيشينه هتل مى گويد: <پيشينه اين هتل به سال 1310 شمسى باز مى گردد كه در 
سال 1313 به بهره بردارى رسيده است. طراح آن يك مهندس ارمنى ايرانى االصل كه 

تحصيالت خود را در زمينه معمارى در آلمان انجام داده ، به نام غريبيان بود. اين هتل با توجه 
به معمارى هنر پيش از اسالم و هنر جديد آلمان طراحى شده است. با توجه به اهميت نگهدارى اين 

اثر به عنوان يك اثر تاريخى و نيز مصالح به كار رفته در اين بنا كه عموما از چوب است و همچنين 

رطوبت آب و هواى شمال كشور، ما نهايت تالش خود را براى حفظ آن از هر گونه آسيبى ميكنيم.> با 
توجه به موقعيت جغرافيايى و جاذبههاى طبيعى رامسر، گردشگاهها و نقاط طبيعى ديدنى بسيارى در 
اين شهر و اطراف آن وجود دارد كه عبارتند از پارك جنگلى صفارود كه در 9كيلومترى رامسر و در 
نزديكى جاده جواهرده كه چشمه هاى آب سرد معدنى در آن واقع شده است، پارك جنگلى دالخانى در 
30 كيلومترى جنوب خاورى رامسر و در مسير جاده جنت رودبار و تپه هاى جنگلى كه براى شكار 
و كوهنوردى بسيار مناسب است.عالوه بر اينها ويالهاى باشكوه و باغات مركبات و كيوى، دهكده 
ييالقى جواهر ده در 25 كيلومترى جنوب باخترى رامسر و در پاى قله سمام كوچك كه آثار باستانى 
نيز در آن ديده مى شود و چشمه هاى آب گرم و سرد رامسر كه بسيار مشهور بوده و رامسريها 
بر اين باورند كه استفاده از اين آب گرم ها به صـورت آب تـنـى و قـرقره كردن براى رفع دردهاى 
استخوانى و مفاصل، ديابت ، بيمارى هاى قلبى، عصبى و فشار خون بسيار مفيد است و چشمه هاى 
آب سرد نيز هم اكنون به صورت بهداشتى و از طريق لوله كشى در دسترس گردشگران قرار مى 
گيرد.بناهاى ديدنى و آثار تاريخى نيز در رامسر بسيارند و مهمانخانه بزرگ رامسر يكى از ديدنى 
ترين آنهاست كه در ميان يك باغ مجلل بر روى تپهاى جنگلى و رو به روى شهر قرار دارد. بقعه آقا 
سيد محمد ، امامزاده سيد تقى، مسجد و مدرسه عبدالباقى خان، مسجد آدينه و آسا سعيد جواهر ده 
و قلعه پاره نساء از ديگر جاذبه هاى تاريخى اين شهر است. اگر بخواهيم نقاط گوناگون كشور را از 
لحاظ آمار جلب توريست با هم مقايسه كنيم، به سادگى در مى يابيم كه در ايران بخشهاى شمالى 
بيشترين طرفدار را دارد و اين شايد بدين جهت باشد كه فاصله شهرها و روستاها در اين بخش ايران، 
با هم بسيار كم بوده و مسافران به آسانى مى توانند با فاصله يك ربع تا نيم ساعت، هم از دريا ديدن 

كنند و هم كوهها را ببينند. 

شمالى  شهر  تنها  و  است  ايران  شمال  گردى  طبيعت  مناطق  زيباترين  و  مستعدترين  از  يكى  رامسر 
نـقـاط  سـايـر  مانند  و  ترند  نزديك  بسيار  يكديگر  به  شهرها  ساير  نسبت  به  دريا  و  كوه  كه  كشور 
از  يكى  شايد  ماه  ارديبهشت  اواسط  است.  گردشگران  پذيراى  فصول  بـيشتر  در  كـشـور  شـمـالـى 
بهترين زمان ها براى سفر به رامسر باشد كه هم آب و هواى خوش دارد و هم ديدن شكوفههاى بهار 
نارنج گردشگران را به وجد ميآورد. آب و هواى دلچسب اين منطقه در خرداد ماه نيز گردشگران را 
به سوى خود فرا مى خواند و در تير ماه رامسريها ميزبان مسافرانى هستند كه براى فرار از گرماى 
شهرشان و گذران تعطيالت تابستانى سرى به اين منطقه ميزنند و البته گرچه ميهمان نزد ما ايرانيان 
بسيار عزيز است؛ اما گاه ديده مى شود كه همين ميهمان عزيز در نگهدارى و حفظ نظافت خانه ميزبان 
حفظ  به  ميآيند  رامسر  تفريحى  مراكز  به  كه  مسافرانى  بيشتر  نكردن  توجه  نيست.  كوشا  هم  چندان 
محيط زيست و تميز نگهداشتن سرويس هاى بهداشتى در برخى مناطق به ويژه در پارك هاى جنگلى 
سبب شده كه گاه، على رغم وجود سطل آشغال و امكانات جمع آورى زباله ها ، در گوشه و كنار اين 
مناطق رد پاى زباله ها و آلودگى هاى ناخوشايند ديده شود.در رامسر و روستاهاى توابع آن ، توليد 
صنايع دستى و خانگى رواج فراوان دارد و عده بسيارى از اين راه امرار معاش ميكنند. وفور مواد 
اوليه مورد نياز براى ساخت محصوالت دستى از مهم ترين عوامل گستردگى اين گونه صنايع در 
رامسر است. ساخت لوازم تزئينى با چوب، بافت چادر شب و نوعى پارچه دستباف به خاطر گرانى 
و زحمت زياد ، متوقف شده و كم كم به خاطره ها پيوسته است . نمدمالى و نمد بافى نيز به خاطر 
نداشتن توانايى در رقابت با فرش ماشينى در حال نابودى است. قدك بافى كه گونه اى پارچه و لباس 
گردشگران  براى  خوبى  سوغات  كه  بوده  رامسر  دستى  صنايع  ديگر  از  است،  محلى  دستباف 
است.صنايع دستى به عالوه همه محصوالت كشاورزى و دامى شهر از انواع سبزيجات، 
ترشيجات و ميوههاى محلى تازه و معطر گرفته تا لبنيات ، ماهى ، مرغابى و تخم 

مرغ در بازار سنتى كه به نام همان روزها معروف است، عرضه ميشود. 
در رامسر شنبه و سه شنبه هر هفته، در سادات شهر،روزهاى چهارشنبه 
به  اگرچه  دانند.رامسر  مى  بازار  روز  را  دوشنبهها  كتالم  در  و 
نسبت شهرهاى بزرگ ايران شهر كوچكى است؛ اما داراى 
كتابخانه، مراكز فرهنگى و ورزشى بسيارى بوده كه 
رسد  مى  سال  از 40  بيش  به  قدمتشان  برخى 
هستند.سرزمين  مشهور  بسيار  رو  اين  از  و 
ايران شايد يكى از نادرترين كشورهاى دنيا از 
لحاظ جاذبه هاى توريستى و اكوتوريستى باشد 
كه هم چهار فصل سال را در مناطق گوناگون خود 
دست  و  بكر  هنوز  مناطق  اين  از  برخى  هم  و  داشته 
اين  به  چندانى  رسيدگى  همه،  اين  با  اما  نخوردهاند؛ 
فرماندار  امسال  تابستان  شود.  نمى  خدادادى  هاى  نعمت 
رامسر با تاكيد براينكه در حال حاضر در استان مازندران 
از لحاظ زير ساخت هاى گردشگرى از جمله امكانات رفاهى، 
ما  گذشته  گفت:<در  داريم،  را  مشكل  كمترين  تفريحى  و  اقامتى 
مشكالت بسيارى در اين زمينه داشتيم؛ اما خوشبختانه امروز اين 
مشكالت به حداقل رسيده و همچنان نيز تالش مى شود تا باقى اين 
آقاى باباخانى ضمن اينكه از برنامه  مشكالت را نيز برطرف كنيم.> 
هاى آينده براى توسعه شهر رامسر و از طرح در دست بررسى 
ترميم بافت فرسوده اين شهر خبر مى داد، افزود: <طرحى 
و  است  بررسى  دسـت  در  شهر  فرسوده  بافت  ترميم  براى 
امكانات  ايجاد  زمينه  در  كارهايى  يكسرى  انجام  مشغول  فعال 
رفاهى براى گردشگران هستيم. فرودگاه رامسر را نيز كه زمانى 
حد  تا  بيايند،  فرود  آن  در  توانستند  مى  كوچك  هواپيماهاى  تنها 

زيادى توسعه دادهايم.> 

با توجه به موقعيت جغرافيايى رامسر و استعداد بينظير آن براى توسعه 
هاى  زيرساخت  تقويت  جهت  در  مازندران  ايرانگردى  اكوتوريسم،سازمان 
گردشگرى از طريق ساخت و مرمت هتل ها و اقامتگاه ها و نيز ايجاد مراكز 

تفريحى بيشتر ، مى كوشد.
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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

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشين رسانه اى توانا براى تبليغات شما 
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سفر 9 روزه ديك چني 
به خاورميانه 

 
ديك چني مرد شماره دو امريكا و معاون جرج بوش براي سفري9روزه وارد خاورميانه 
شد. وي كه قرار بود ابتدا از عمان شروع كرده و پس از آن به عربستان، تركيه، فلسطين 
و اسرائيل سفر كند، در آغاز ششمين سال حمله ائتالف بين المللي به عراق به رهبري 
امريكا كه به سقوط رژيم ديكتاتوري صدام حسين و اشغال اين كشور انجاميد، به طور 

سرزده وارد بغداد شد.
فر چني در شرايطي صورت 
مناسبت  به  كه  گيرد  مي 
گروه  عراق  اشغال  سالگرد 
مخالف  و  صلح  طرفدار  هاي 
هر  اروپا  و  امريكا  در  جنگ 
و  كنند  مي  تظاهرات  روز 
سربازان  بازگشت  خواستار 
افغانستان  و  عراق  از  خود 
سفر  اين  همچنين  هستند. 
كه  دهد  مي  رخ  شرايطي  در 
اهداف اصلي سفر ديك چني 

به منطقه روشن نيست و بيشتر گمانه زني ها حاكي از اين امر است كه او مي خواهد 
مانند جرج بوش كشورهاي محافظه كار را عليه ايران يكدست كند و به تعبيري خطر 
ايران را براي آنها بزرگ جلوه دهد. حال آنكه بعضي منابع ديگر مي گويند اين فقط 
ظاهر قضيه است و سفر چني بيشتر هدفي اقتصادي دارد تا يك هدف سياسي مشخص. 
مقامات امريكايي مي گويند هدف چني از اين سفر پيشبرد مذاكرات صلح بين اسرائيل 
و فلسطيني ها، تقويت موضع نيروهاي امريكايي در عراق، بررسي مساله قيمت نفت و 
بررسي پرونده اتمي ايران خواهد بود. اما روزنامه فرامنطقه يي الحيات سفر وي را «به 
منظور دست يافتن به راه حلي براي نجات اقتصاد امريكا» معرفي مي كند و مي گويد؛ 
«پس از آنكه قيمت نفت به 110 دالر رسيد، رئيس جمهور امريكا تصميم گرفت معاون 
ساير  روزنامه  اين  بفرستد.»  منطقه  به  موضوع  اين  بررسي  براي  را  چني  ديك  خود 
اهداف سفر چني را «يك بازي سياسي» توصيف مي كند. با اين وصف برخي از رسانه 
هاي عربي با مقايسه سفر اخير چني به منطقه با سفرهاي پيشين او اين طور وانمود 
مي كنند كه ممكن است فشارهاي اقتصادي، امريكا را به اتخاذ يك راه نظامي در سطح 
منطقه ترغيب كرده باشد. آنها در اين باره يادآور مي شوند كه پنج سال گذشته در 
ضمن داليل مختلفي كه براي حمله به عراق آورده مي شد يكي هم بحران اقتصادي و 
مساله منابع نفتي خليج فارس بود كه امريكا را به يك حضور نظامي قوي در اين منطقه 
ترغيب مي كرد. اين سومين سفر ديك چني به منطقه است و دفعه پيش او هنگامي وارد 
منطقه شد كه امريكا قصد اعزام 30 هزار نيروي اضافي به عراق را داشت. اين كشور 
در حال حاضر 160 هزار نيرو در عراق دارد. طي پنج سال گذشته قريب چهار هزار 
نيروي امريكايي در عراق كشته شده اند. برخي آمارها حكايت از آن دارد كه بيش از 
سازمان  اخيراً  اند.  شده  كشته  گذشته  سال  پنج  طي  نيز  عراقي  غيرنظامي  ميليون  يك 
صليب سرخ جهاني گزارشي را منتشر كرد كه از وضعيت انساني و بهداشتي اسفبار 
عراق حكايت داشت. اين گزارش مي گويد طي پنج سال گذشته 2200 پزشك و پرستار 
كشته شده اند و بيش از 250 نفر به شكل هاي مختلف ربوده شده و از 34 هزار پزشك 
عراقي، دست كم 20 هزار تن ترك بالد كرده اند. با اين حال مقامات امريكايي همچنان 
بر حقانيت تصميم خود مبني بر سرنگوني رژيم صدام تاكيد مي ورزند و مي گويند 
جهان بدون صدام، بهتر است؛ نكته يي كه از سوي مقامات عراقي نيز تكرار و تاييد 
مي شود. آمارهاي چند ماه گذشته حاكي از آن است كه تا حدود زيادي خشونت ها 
در اين كشور كاهش يافته است. اگر اين روند ادامه داشته باشد، به زودي امريكا مي 
تواند ادعا كند در عراق به پيروزي مهمي دست يافته است و اين همان نكته يي است 
كه محافظه كاران حاكم در آخرين روزهاي حكومت خود بدان نيازمند هستند. شايد 
بتوان سفر جان مك كين سناتور جمهوريخواه و نماينده محافظه كاران براي انتخابات 
آينده رئيس جمهوري امريكا را هم در همين رابطه ارزيابي كرد. برخي معتقدند محافظه 
كاران امريكايي براي تداوم قدرت خود احتياج به يك ماجراجويي تازه خواهند داشت و 
پيروزي آنان در عراق مي تواند سكوي پرش براي اين ماجراجويي باشد. اما بسياري 
ديگر معتقدند كه امريكا در عراق شكست خورده و اكنون به دنبال راهي براي رهايي 
خود از به اصطالح «باتالق جنگ عراق» است. در هر دو حال بايد گفت سفر ديك چني 
بوي نفت و سياست مي دهد و بايد ديد كه او در اين دو حوزه به چه امتيازاتي دست 

خواهد يافت.
مك كين نيز مانند چني قرار است به اسرائيل سفر كند. گفته مي شود او در اين سفر 
ويژه  به  جهاني  تحوالت  به  جمهوريخواهان  مطرح  كانديداي  كه  دهد  نشان  دارد  قصد 
تحوالتي كه در ارتباط با منافع آينده امريكا است، اهميت مي دهد. مك كين كه به همراه 
منطقه  به  جمهوريخواهان  نماينده  گراهام»  «ليندسي  و  مستقل  سناتور  مان»  «جوليبر 
آمده اند، پس از اسرائيل به انگلستان و فرانسه خواهند رفت تا با دوستان نزديك امريكا 

در اروپا (گوردون براون و نيكال ساركوزي) ديدار و گفت وگو كنند. 

تظاهرات ضدجنگ در اروپا و امريكا 
 

هزاران نفر در انگليس، اسكاتلند و پايتخت هاي كشورهاي اسكانديناوي روز شنبه در آستانه پنجمين سالگرد حمله 
تحت رهبري امريكا به عراق دست به تظاهرات زدند و خواستار خروج نيروهاي خارجي از عراق و افغانستان شدند.

انگليس  پارلمان  سوي  به  ترافالگار  ميدان  در  تجمع  از  پس  لندن  در  ضدجنگ  فعاالن  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
راهپيمايي كردند. در گالسكو نيز تظاهركنندگان از مركز شهر به سوي پارك سبز گالسكو در كرانه هاي رودخانه 
«ائتالف  دهندگان  سازمان  اما  بود،  نفر  هزار   10 تظاهركنندگان  تعداد  كه  گفت  لندن  پليس  كردند.  راهپيمايي  كاليد 
خواستار توقف جنگ» شمار جمعيت را بين سي تا چهل هزار نفر برآورد كردند. ارتش امريكا و شماري از ارتش هاي 
هم پيمان در 20 مارس 2003 تظاهرات ميليون ها نفر در اروپا و امريكا عليه جنگ را ناديده گرفتند و به عراق حمله 
كردند. پل كولينز سخنگوي سازمان دهندگان تظاهرات گفت كه در جريان اشغال عراق نزديك به يك ميليون نفر كشته 
شده اند و پس از اين جنگ جهان با خطرات بيشتري مواجه شده است. اين فعال ضد جنگ افزود كه گوردون براون 
نخست وزير بريتانيا همچنان به ارسال سرباز به افغانستان ادامه مي دهد در حالي كه جنگ پنهان در اين كشور به 

سرعت در حال تبديل شدن به جنگي از نوع جنگ عراق است. 

 گسترش ناآرامي هاي تبت به ساير مناطق 
 

 با وجود ضرب االجل دولت چين براي تسليم شدن معترضان، بعضي خبرها حاكي از گسترش ناآرامي ها به ساير 
آسوشيتدپرس  خبرگزاري  گزارش  به  است.  همجوار  هاي  استان 
و  «كيونگهاي»  «سچوان»،  جمله  از  استان  سه  به  تبت  از  اعتراضات 
آن  بر  را  چين  مقامات  اعتراضات  اين  است.  شده  كشيده  «كانسو» 
داشت كه نيروهاي امنيتي خود را در منطقه يي وسيع تر در غرب چين 
بسيج كنند. گفته مي شود در استان كيونگهاي به منظور كاهش يافتن 
وارد  ضدشورش  پليس  بيشتر،  اعتراضات  از  جلوگيري  و  ها  تنش 
بودند.  نيروها در خارج از يك صومعه موضع گرفته  عمل شد. اين 
ده ها تن از راهبان بودايي در اعتراض خود به سمت كوه راهپيمايي 
كردند. دولت چين تا نيمه شب ديشب به شورشيان مهلت داد خود 
را تسليم كنند در غيراين صورت با مجازاتي سنگين مواجه خواهند 
شد. بعضي خبرهاي ديگر حاكي از آن است كه دولت چين شورش 
ها را مهار كرده است. كيانگ پونسوك حاكم استان تبت ورود ارتش 
چين براي سركوب شورشيان در شهر «لهاسا» را نفي كرد و گفت 
نيروهاي امنيتي «خويشتنداري» زيادي به خرج داده اند و به طرف 
هيچ تظاهركننده يي شليك نشده است. وي در يك كنفرانس مطبوعاتي 
روز گذشته يادآور شد اقدامات شديدي را بر ضد «آشوبگران» اتخاذ 

خواهد كرد اما در همان حال گفت با كساني كه خود را تسليم كنند، با 
«رافت» برخورد خواهد شد. وي همچنين از كشته شدن 13 نفر از شهروندان عادي به دشت شورشيان خبر داد. اين 
خبرها در حالي منتشر مي شود كه دولت در تبعيد تبت كه در هند مستقر است، مي گويد تاكنون 30 نفر در خشونت 

ها كشته شده و اين اعتراضات ادامه خواهد داشت.
روز يكشنبه دااليي الما از رهبران معنوي تبت خواستار كاهش خشونت ها شد و از جامعه بين الملل خواست در اين 
عامالن  المللي  بين  محاكمه  خواستار  و  ناميد  فرهنگي»  كشي  نسل  را «يك  شورشيان  سركوب  وي  كند.  دخالت  باره 
اين فاجعه شد. وي تعداد كشته شدگان را 80 نفر اعالم كرد. دااليي الما دولت چين را به ايجاد رعب و وحشت متهم 
كرد و گفت كه با تبتي ها به صورت «شهروندان درجه دوم» برخورد مي شود. همزمان با تحوالت تبت، صدها تن 
در امريكا به حمايت از تبتي ها تظاهرات كردند. در بروكسل نيز ده ها نفر از تبتي ها دست به تظاهرات زدند و از 
كشورهاي اروپايي خواستند براي توقف اين اعمال بر پكن فشار وارد آورند. در همين رابطه استراليا از چين خواست 

«خويشتنداري» به خرج دهد. امريكا و اتحاديه اروپا نيز همين درخواست را از پكن كرده اند. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

مركل در اسرائيل  
اسرائيل  در  گذشته  روز  آلمان  صدراعظم  مركل  آنگال   
محمود  و  رژيم  اين  وزير  نخست  اولمرت  ايهود  با 
تشكيالت  رئيس  عباس 
فلسطين  خودگردان 
ديدار و گفت وگو كرد. 
زمينه  مركل  ديدارهاي 
كنفرانس  براي  سازي 
است  خاورميانه  آينده 
در  آينده  ژوئن  كه 
آلمان برگزار مي شود. 
اروپايي،  كشورهاي 
خاطر  به  را  اسرائيل 
سازي  شهرك  توسعه 
خشونت  ادامه  و  ها 
يكي  گذشته  روز  اند.  داده  قرار  انتقاد  مورد  غزه  در  ها 
شهرك  از  بخشي  زودي  به  گفت  اسرائيلي  مقامات  از 
در  گذشته  روز  شد.  خواهد  برچيده  باختري  كرانه  هاي 
درگيري هاي اسرائيل با مبارزان فلسطيني دست كم پنج 

فلسطيني در غزه كشته و تعدادي نيز مجروح شدند.  

شكست حزب ساركوزى در مرحله 
دوم انتخابات محلى فرانسه

نيكوال  گراى  راست  حزب  كه  داد  نشان  انتخابات  نتايج 
شكست  محلى  انتخابات  مرحله  دومين  در  ساركوزى 
خورده است؛ انتخاباتى كه سوسياليست هاى مخالف آن 

را راى تنبيهى براى رئيس جمهورى مى دانند.
نخستين  انتخابات  اين  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 

اصلى  آزمون 
نيكوال  محبوبيت 
رئيس  ساركوزى، 
از  فرانسه  جمهورى 
زمانى كه وى سگولن 
سوسياليست  رويال 
سال  مى  ماه  در  را 
داد،  شكست  گذشته 
و  آيد  مى  حساب  به 
رفراندومى  عنوان  به 
عملكرد  درباره 
جمهورى  رئيس 
در  محبوبيتش  كه 
اخير  هاى  نظرسنجى 

انتخابات  در  ها  سوسياليست  شد.  تلقى  يافته،  كاهش 
و  تولوز  استراسبورگ،  مانند  شهرهايى  هاى  شهردارى 
پايگاه جناح راست در آمين، كان و رمس پيروز شده اند. 
با اين حال حزب راست حاكم نيز توانسته كنترل دومين 
شهر بزرگ فرانسه، مارسى، را از آن خود كند. سگولن 
داشت:  اظهار  فرانسه  سوسياليست  حزب  رهبر  رويال، 
نتايج اين انتخابات يك راى تنبيهى بود و از دولت خواست 
تا سياست هايش را تغيير دهد. با اين حال فرانسوا فيون، 
نخست وزير فرانسه گفت: سرعت اصالحات ساركوزى 
پايان  از  پس  دقايقى  يافت.  خواهد  ادامه  شدت  همان  به 
راى گيرى وى در گفتگو با تلويزيون دولتى اهميت نتايج 
را كاهش داد. وى به شبكه تلويزيونى TFI گفت: چپ ها 
صرفا توانسته اند موقعيت خود را نسبت به سال 2001 
اندكى بهبود بخشند. با اين حال ساركوزى خبر داده كه 
نتايج منجر به برخى تغييرات خواهد شد. رئيس جمهورى 
فرانسه گفت: مردم حرف خود را خواهند زد، من مسلما 
 10 هر  از  گيرم.  مى  نظر  در  كنند  بيان  آنها  كه  را  آنچه 
كرده اند.  تأييد  را  عملكرد ساركوزى  از 4 نفر  نفر كمتر 
درصد   67 گذشته  ژوئيه  ماه  در  ساركوزى  محبوبيت 
دالنو،  برتراند  يكشنبه  روز  انتخابات  در  شد.  گزارش 
شهردار پاريس به موقعيت خود به عنوان رقيب رويال و 
كانديداى بالقوه رياست جمهورى در سال 2012 استحكام 
بخشيد. نتايج انتخابات يكشنبه احتماال به صورت 5/49 
درصد براى سوسياليست ها و 5/47 درصد براى حزب 

ساركوزى (UMP) خواهد بود.  

شرط پوتين براى كمك به ناتو در افغانستان
با  (ناتو)  شمالى  آتالنتيك  پيمان  سازمان  كه  صورتى  در  كرد  اعالم  روسيه  جمهورى  رئيس  پوتين  والديمير 
پيوستن اوكراين و گرجستان مخالفت كند، به اين سازمان در افغانستان كمك خواهد كرد. اين روزنامه بدون 
اشاره به هويت اين منابع در پايگاه اينترنتى خود افزود: پوتين اين پيشنهاد را در ديدار با آنگال مركل صدراعظم 
آلمان در مسكو كه به وى پيشنهاد كرد سربازان روس براى حمايت از ناتو به افغانستان اعزام شوند، مطرح كرد. 
اوكراين و گرجستان كه تحت حاكميت دو دولت غربگرا هستند اميدوارند كه به طور رسمى كانديداى پيوستن به 

ناتو شوند. سران ناتو قرار است در روزهاى دوم تا چهارم آوريل در بخارست پايتخت رومانى گردهم آيند.
با  شدت  به  بار  اين  موافقت كرده،  ناتو  به  يا استونى  كشورهاى لهستان، ليتوانى  پيوستن  با  پيشتر  روسيه كه 
گسترش جديد اين سازمان مخالف است . خبر ديگرى حاكى است كه «سورن گاد» وزير دفاع دانمارك از ارائه 

طرح اعزام هزار نيروى ديگر به افغانستان در اجالس ناتو در بخارست در دوم آوريل خبر داد.
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سعيد كمالي دهقان

درگذشت «كورت ونه گات»
«سالخ  يادماندني  به  هاي  كتاب  امريكايي  محبوب  نويسنده  گات»  ونه  «كورت 

«شب  و  گربه»  «گهواره  پنج»،  شماره  خانه 
اثر  بر   2007 سال  آوريل  يازده  مادر» 
جراحات مغزي درگذشت. وي كه به خاطر 
نوشته هاي طنزآميز و علمي - تخيلي اش 
دوم  نيمه  نويسندگان  ترين  محبوب  از 
آمد،  مي  حساب  به  امريكا  بيست  قرن 
يازدهم نوامبر سال 1922 در خانواده يي 
همان  از  و  آمد  دنيا  به  آلماني  امريكايي- 
جواني به نوشتن عالقه نشان داد و عضو 
دانشگاه  دانشجويي  روزنامه  تحريريه 
شركت  دوم  جهاني  جنگ  در  شد.  خود 
اردوگاه  در  اسارت  و  جنگ  تجربه  و  كرد 
هاي دشمن، تاثير شگرفي بر او گذاشت و 
پس از آزادي، تحصيالتش را در دانشگاه 

شيكاگو ادامه داد و چندي بعد اولين رمانش را به نام «نوازنده پيانو» در سال 
1952 منتشر كرد. در سال هاي 1960 سبك داستان نويسي اش را تغيير داد 
حدي  تا  كه  كتابي  كرد.  منتشر  را  پنج»  شماره  خانه  تاثيرگذار «سالخ  رمان  و 
بر اساس تجربيات خود «ونه گات» از جنگ و اسارتش در اردوگاه «درسدن» 
نوشته شده است. مرگ «كورت ونه گات» عالقه مندان و نويسندگان زيادي را 

در سراسر جهان تحت تاثير قرار داد.

جايزه پوليتزر و «كورمك مك كارتي»
«كورمك مك كارتي» نويسنده هفتاد و پنج ساله امريكايي در روزهاي پاياني 
خاطر  به  را  سال 2007  پوليتزر  رمان  بهترين  جايزه  شد  موفق  ماه  فروردين 
ترين  معروف  از  كه  كارتي»  مك   » كند.  خود  آن  از  «جاده»  رمان  نگارش 
نويسندگان زنده امريكا به حساب مي آيد تا به حال بيش از ده رمان نوشته 
است و حتي كتاب هايي از او فيلم شده اند. فيلم «جايي براي پيرمردها نيست» 
ساخته «برادران كوئن» كه جايزه بهترين فيلم اسكار سال 2008 را از آن خود 
كرد نيز بر اساس رماني از «كورمك مك كارتي» به همين نام ساخته شده است. 
«مك كارتي» متولد سال 1933 ميالدي و معروف به اين است كه به سختي مي 
توان او را به دام مصاحبه انداخت. رمان «جاده» كه پوليتزر 2007 را برد، هفته 
ها در صدر پرفروش هاي كتاب امريكا بود. رمان حكايت پدر و پسري است 
كه براي چند ماه به منطقه يي دوردست سفر كرده اند؛ منطقه يي كه به دليلي 
نامعلوم ويران شده است و پر است از گرد و خاك و ساختمان ها و طبيعت 
ويران شده.«هارولد بلوم» منتقد معروف ادبي امريكا «كورمك مك كارتي» را 
در كنار «توماس پينچون»، «دن دليلو» و «فيليپ راث» چهار نويسنده مهم امروز 
امريكا مي داند. وي همچنين گاهي با نويسندگاني چون «ويليام فاكنر» و «هرمان 

ملويل» مقايسه مي شود.
جادوي «هري پاتر» در فروش ميليوني

نام  با  رولينگ»  كي  «جي  نوشته  پاتر»  «هري  هاي  كتاب  سري  از  هفتم  كتاب 
«هري پاتر و يادگارهاي مرگ» كه آخرين جلد كتاب نيز هست؛ در مرداد ماه 
به بازار كتاب جهان آمد و با فروش ميليوني خود ناشران و رسانه هاي ادبي 
سراسر دنيا را شگفت زده كرد. هجوم عالقه مندان در همان ساعات اوليه پخش 
در  لندن  و  فرانسيسكو  سان  نيويورك،  شهرهاي  هاي  فروشي  كتاب  به  كتاب 
در  انگليس  و  امريكا  ادبي  جامعه  كه  بود  هايي  صحنه  ترين  نادر  از  شب  نيمه 
چند سال اخير به خود ديده است. ضميمه هاي ادبي روزنامه هاي «گاردين»، 
«نيويوك تايمز» و «لوموند» مرداد ماه به طور همزمان با انتشار گزارش ها و 
نقدهايي درباره كتاب؛ خبر پخش كتاب «هري پاتر و يادگارهاي مرگ» را روي 

جلد نشريات خود بردند. 
جايزه بوكر و «آن انرايت»

«آن انرايت» نويسنده 45 ساله ايرلندي موفق شد آبان ماه جايزه پنجاه و دو 
هزار پوندي بوكر سال 2007 را از آن خود كند. «آن انرايت» اين جايزه را به 
خاطر نوشتن رمان «گردهمايي» از آن خود كرد. «هوارد ديويز» رئيس هيات 
داوران بوكر كتاب «گردهمايي» را «نگاهي بي دريغ به خانواده يي محزون در 
ناماليمات زندگي» توصيف و آن را «تلخ» اما «قابل وقوع» معرفي كرد و گفت؛ 

«گردهمايي»  داستان  شوند.»  مي  زده  شگفت  خواندنش  از  مردم  كه  «مطمئنم 
توسط شخصيت اصلي اش «ورونيكا» روايت مي شود و ماجراي خانواده يي 
ناپذير  مسووليت  مادري  خشن،  پدري  با  يي  خانواده  است.  ايرلند  در  مفلوك 
و كشيشي از خودراضي. «آن انرايت» 11 اكتبر سال 1962 در دوبلين ايرلند 
و  است  گرفته  فلسفه  و  انگليسي  مدرك  دوبلين  ترينيتي  كالج  از  آمده.  دنيا  به 
وقتي مادر و پدرش براي سالروز تولد بيست و يك سالگي اش ماشين تحرير 
خريدند، تصميم گرفت نويسنده شود. سپس از دانشگاه آنجلياي شرقي بورس 
تحصيلي گرفت و همان جا «نگارش خالقانه» خواند. پس از اتمام تحصيالت به 
مدت شش سال در شبكه هاي تلويزيوني ايرلند، تهيه كننده فيلم بود و اولين 
كتابش را دوازده سال پيش به نام «كاله گيسي كه پدرم سر مي كند» منتشر 
را  هستي؟»  كه  «شبيه  رمان   2000 سال  در  يعني  آن  از  بعد  سال  پنج  كرد. 
منتشر  امسال  كه  است  انرايت»  «آن  كتاب  چهارمين  «گردهمايي»  كرد.  منتشر 
شده و جايزه معتبر بوكر را برايش به ارمغان آورده است. «انرايت» همچنين 
با نشريات مختلفي در سرتاسر جهان همكاري كرده است كه مهم ترين آنها، 
«نيويوركر»، «پاريس ريويو»، «گرانتا» و «گاردين» است. دغدغه هاي مادرانه، 
مذهب كاتوليك و ادبيات زنانه از مهم ترين مسائل مطرح شده در رمان هاي 

«انرايت» ديده مي شوند.

جايز ه گنكور و «ژيل لوروي»
فرانسه  سال 2007  جايزه «گنكور»  ماه  آبان  ناباوري  كمال  در  لوروي»  «ژيل 
را از آن خود كرد. آكادمي «گنكور» فرانسه اين جايزه را به خاطر رمان «آواز 
آالباما» به اين نويسنده فرانسوي اهدا كرد تا نام وي در كنار نويسندگان مهمي 
«مارگارت  و  گاري»  «رومن  دوبوار»،  «سيمون  پروست»،  «مارسل  همچون 
دوراس» در ليست برندگان معتبر ترين جايزه ادبي فرانسه قرار بگيرد. «آواز 
آالباما» دوازدهمين رمان «لوروي» و درباره زندگي پرجار و جنجال «اسكات 
و  شده  نوشته  «زلدا»  زبان  از  كتاب  اين  است.  «زلدا»  همسرش  و  فيتزجرالد» 
به  متفاوتي  نگاه  كه  آالباما»  است. «آواز  گذاشته  او  جاي  به  را  خود  نويسنده 
زندگي اين زوج پر سر و صداي امريكايي دارد از همان روزهاي اول انتشارش، 
با استقبال خوبي در رسانه هاي ادبي فرانسه روبه رو شد. «لوفيگارو» پس از 
را  آالباما»  رمان «آواز  زلدا»  پوست  عنوان «زير  با  يي  مقاله  در  كتاب  انتشار 
«رماني خالق» توصيف كرد و درباره اش نوشت؛ «ژيل لوروي در نوشتن اين 
كتاب خودش را جاي زلدا گذاشته و به همين خاطر كتاب قوي تر و بهتر از يك 
زندگينامه صرف از كار در آمده است.» «ژيل لوروي» معتقد است «زلدا» در 
نويسنده شدن «فيتزجرالد» نقش بسزايي داشته و فداكاري كرده است اما باور 
اين  درباره  همينگوي»  «ارنست  كه  هايي  حرف  تاثير  تحت  ادبي  منتقدان  اغلب 

زوج امريكايي زده، اين چنين نيست. 

درگذشت «نورمن ميلر»
«نورمن ميلر» نويسنده و نمايشنامه نويس مشهور امريكايي آبان ماه در سن 
هشتاد و چهار سالگي درگذشت. وي كه به رغم كهولت سن، فعاليت ادبي اش 
سال  يه  ژانو  جنگل»  در  «قصري  نام  به  را  رمانش  آخرين  داد،  مي  ادامه  را 
از  جهان  هاي  رسانه  با  نيز  وگو  گفت  چند  آن  درباره  و  كرد  منتشر   2007
به  نويسي  داستان  جز  به  وي  داد.  انجام  ريويو»  «پاريس  و  «گاردين»  جمله 
روزنامه نويسي، نمايشنامه نويسي و كارگرداني فيلم هم عالقه داشت و همراه 
يا «كتاب  ژورناليسم»  ژانر «نئو  گران  ابداع  از  ولف»  و «تام  كاپوتي»  «ترومن 
هاي خالقانه غيرداستاني» به حساب مي آمد. وي همچنين در سال 1968 جوايز 
شبانه»  كتاب «ارتش  خاطر  به  را  امريكا  ملي»  كتاب  و «جايزه  ادبي «پوليتزر» 
از آن خود كرد و در طول عمرش نزديك به دوازده رمان نوشت. «ميلر» در 
يك خانواده يهودي به دنيا آمد و در محله بروكلين نيويورك بزرگ شد و در 
لش  سا  وقتي 18  ميلر»  خواند. «نورمن  هوانوردي  مهندسي  هاروارد  دانشگاه 
داستانش  اولين  و  شد  مند  عالقه  داستان  نوشتن  به  رفت  مي  دانشگاه  و  بود 
از  پس  و  كرد  شركت  دوم  جهاني  جنگ  در  وي  نوشت.  سالگي  هجده  در  را 
مرده»  و  «برهنه  داد.  ادامه  پاريس  «سوربن»  دانشگاه  در  را  تحصيالتش  آن 
اولين رماني است كه در سال 1948 نوشت؛ كتابي كه شهرتي جهاني برايش به 
ارمغان آورد. «ميلر» در طول عمر هشتاد و چهار ساله خويش، كه آبان ماه به 
پايان رسيد، شش مرتبه ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج ها هشت فرزند بود. 

درگذشت «آلن رب گري يه»
نويسنده  يه»  گري  رب  «آلن  درگذشت   1386 سال  ادبي  مهم  رويداد  آخرين 
داد.  رخ  ماه  اسفند  نخست  روزهاي  در  كه  بود  فرانسوي  معروف  فيلمساز  و 
«رب گري يه» نويسنده رمان مهم و جريان ساز «پاك كن ها» در كنار «ناتالي 
ساروت»، «ميشل بوتور» و «كلود سيمون» از مهم ترين چهره هاي «رمان نو» 
فرانسه به حساب مي آمد. وي در 18 آگوست سال 1922 در «برست» فرانسه 
به دنيا آمد. وي ابتدا مهندسي كشاورزي خواند اما پس از انتشار اولين رمانش 
منتقدان  توسط  ابتدا  همان  از  و  كرد  ادبيات  وقف  را  عمرش   1953 سال  در 
مطرحي همچون «روالن بارت» و «موريس بالنشو» مورد تحسين قرار گرفت. 
«گاردين» مي نويسد؛ «آلن رب گري يه يك بار تعريف مي كند كه دانش آموزي 
در آستين تگزاس چهارده نفر را با اسلحه كشت؛ در حالي كه كتاب «بيگانه» آلبر 
كامو در دستانش بود. رب گري يه مي گويد؛ جنايت در دستان ما غنويسندگانف 

است، هر رماني مي تواند عامل جنايتي باشد.» 

جايزه نوبل و 
«دوريس لسينگ»  

 
 

خبر اهداي جايزه نوبل سال 2007 به 
ساله   88 نويسنده  لسينگ»  «دوريس 
شايد  ايران  كرمانشاه  متولد  انگليسي 
مهم ترين اتفاق ادبي سال 1386 بود. 
از  بيش  نامش  كه  لسينگ»  «دوريس 
چهل سال در ليست نهايي نوبل ادبيات 
يازدهمين  و  ترين  مسن  داشت،  قرار 
نويسنده يي است كه اين جايزه يك و 
نيم ميليون دالري را از آن خود كرد. 
هنگام  نوبل  آكادمي  سوئدي  رئيس 
آور  را «رزم  خبر «لسينگ»  اين  اعالم 
موشكافي،  با  كه  كسي  زنان،  عرصه 
تكه  تمدن  بصيرت  نيروي  و  عطش 
تكه شده را به مداقه گذاشته» توصيف 
كرد. «لسينگ» اين جايزه را براي سال 
و  زنان  ادبيات  راستاي  در  تالش  ها 
خود  نصيب  آنها  حقوق  براي  مبارزه 
از  پس  ساعتي  وي  همه،  اين  با  كرد. 
آگاهي يافتن از اين خبر، به راديو بي 
بي سي گفت؛ «اين چيزها را درباره من 
مرا  امروز  انگار  من،  خداي  آه  گفتند؟ 
دارند.»  مي  دوست  ديروز  از  بيشتر 
گفت؛  سي  بي  بي  به  ادامه  در  وي 
بدهند  كسي  به  را  نوبل  توانند  «نمي 
همين  به  كنم  مي  فكر  باشد،  مرده  كه 
خاطر است كه فكر كرده اند بهتر است 
من  به  را  آن  ام،  نكرده  كم  را  شرم  تا 
بدهند.» لسينگ 22 اكتبر سال 1919 در 
كرمانشاه ايران به دنيا آمد و شش سال 
بعد به همراه خانواده اش به زيمبابوه 
ساكن  بعد  سال  چند  و  كرد  مهاجرت 
انگلستان شد. اولين رمانش را در سي 
سالگي به نام «چمن آواز مي خواند» در 
لندن منتشر كرد و پس از آن بيش از 
پنجاه كتاب نوشت كه «دفترچه طاليي» 
كه يكي از كالسيك هاي مكتب فمينيسم 
به حساب مي آيد، مهم ترين آنهاست. 
«دوريس  ادبيات  نوبل  احتساب  با 
لسينگ» تمامي جوايزي را كه در اروپا 
است.  كرده  خود  آن  از  شود  مي  اهدا 
«دوريس لسينگ» بر اثر بيماري موفق 
نشد براي دريافت جايزه به سوئد سفر 
كند و به همين خاطر آكادمي نوبل در 
به  مربوط  لوح  و  جايزه  اين  مراسمي 
آن را به انگلستان آورد و در لندن به 

او تقديم كرد.  
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

ادبيات داستاني ايران در سال 86 

 سال نشيب 
 

نصير محبي

در روزهاي پاياني اسفند ماه سال هشتاد و پنج شنيده شد يعقوب يادعلي 
آخرين  از  شكايتي  خاطر  به  گلشيري  ادبي  جايزه  برنده  و  نويس  داستان 

اما  است  شده  بازداشت  ياسوج  عمومي  زندان  در  بيقراري»  اثرش «آداب 
انتشار رسمي خبر ( احتماًال به خواست نزديكان اين نويسنده) تا چند روز 
بعد از تعطيالت نوروز به تعويق افتاد. اتهام عجيب و غريب و بي سابقه 
واداشت  واكنش  به  را  حقوقدانان  و  روشنفكران  نويسندگان،  يادعلي،  به 
و  زندان  ماه  سه  به  را  بيقراري»  «آداب  رمان  نويسنده  بدوي  دادگاه  اما 
مناقشه  حكم  اين  دوم  بخش  كرد.  محكوم  سفارشي  مقاله  چهار  نگارش 
دادگاه  رسيد  مي  نظر  به  كه  حالي  در  اما  داشت  پي  در  را  فراواني  هاي 
تجديد نظر براي اين حكم تخفيف قائل شود اين دادگاه با تشديد مجازات 
وزارت  اعتنايي  بي  كرد.  محكوم  حبس  سال  يك  به  را  او  يادعلي  يعقوب 
فرهنگ و ارشاد به غائله يي كه براي يك كاالي فرهنگي مورد تاييد اين نهاد 
پيش آمده و محكوميت نويسنده باعث دامن زدن به اين نگراني در ميان 
همه نويسندگان شد كه ممكن است به خاطر چند سطر از داستان هايشان 
به دادگاه فراخوانده شوند. حتي تجسم شرايطي كه تفاوت ماهوي مساله 
شخصيت  يك  رفتارهاي  و  شود  انگاشته  ناديده  ادبيات  در  كذب  و  صدق 
داستاني كه علي االصول مجازي است به عنوان امور واقعي تعبير شود هم 
هولناك و باورناپذير است. حكم دادگاه تجديد نظر پايان تلخ سال نشيب 

ادبيات داستاني ايران بود. 

از همان روزهاي آغازين روي كار آمدن دولت نهم آشكار بود كه حساسيت 
ها بر انتشار كتاب در حوزه هاي علوم اجتماعي و ادبيات داستاني شدت 
خواهد گرفت. اما اكنون و بعد از گذشت دو سال و نيم از عمر اين دولت و 
با وجود اعمال محدوديت هايي كه حتي در دهه شصت هم سابقه نداشت 
چيزي كه بيشتر مورد انتقاد ناشران و نويسندگان است مدت زماني است 
كه در وزارت ارشاد صرف بررسي و صدور مجوز هر كتاب مي شود. در 
مواردي اعالم صدور يا عدم صدور مجوز يك كتاب تا بيش از يك سال به 
طول انجاميده است. از طرف ديگر بسياري از مجموعه داستان ها و رمان 
ها فقط براي يك بار مجوز چاپ گرفتند و در مواردي همين مجوز هم لغو 
شد. هرچند در ماه هاي مياني سال هشتاد و شش خبرهاي خوشي مبني 
بر تسريع مراحل بررسي و كاهش سخت گيري ها در اداره مميزي كتاب 
شنيده شد اما انتشار رمان كوتاه گابريل گارسيا ماركز با عنوان «خاطره 
دلبركان غمگين من» كه ظاهراً پيش تر با عنوان ديگري به ارشاد رفته بود 
و مجوز دريافت نكرده بود با حمله تند سايت ها و رسانه هاي اصولگرا 
به مضمون هاي اين كتاب مواجه شد، گزارش يك سايت فارسي غيرمجاز 
درباره چاپ اين كتاب در ايران هم به جنجال ها دامن زد و سرانجام نه 
فقط آخرين رمان نويسنده كلمبيايي برنده جايزه نوبل لغو مجوز و از كتاب 
فروشي ها جمع آوري شد بلكه وضعيت مميزي كتاب هم دوباره به حالت 
جمع  از  بعد  بالفاصله  من»  غمگين  دلبركان  «خاطره  برگشت.  خود  قبلي 
قيمتش  و  درآورد  افست  هاي  كتاب  بازار  از  سر  ها  كتابفروشي  از  شدن 
صورت  به  كتاب  اين  از  ديگري  ترجمه  بعد  اندكي  رفت.  باال  برابر  چند  تا 
فايل اينترنتي منتشر شد. در ماه هاي پاياني سال خبرهاي ناخوشايندي از 
لغو مجوز چند رمان معروف ايراني شنيده شد. اما از آنجا كه ناشران و 
نويسندگان اين كتاب ها اميدوار هستند رايزني هايشان با مسووالن وزارت 

ارشاد به نتيجه برسد از اعالم نام اين كتاب ها خودداري كردند.
در سالي كه ادبيات داستاني فارسي از حيث انتشار داستان هاي قابل تامل 
و پيشرو فقير بود جايزه هاي ادبي در نيمه دوم سال عمًال در كانوني ترين 

نقطه توجه محافل فرهنگي و رسانه ها قرار گرفت. 
نام «  به  را  ديگري  جايزه  ادبي «يلدا»  جايزه  تعطيلي  از  بعد  كاشيگر  مديا 
روزي روزگاري» تاسيس كرد كه برخالف ديگر جايزه ها پيش از نمايشگاه 
مخاطبان  به  كه  روزگاري»  «روزي  كرد.  معرفي  را  خود  برندگان  كتاب 
ميانه ادبيات نظر دارد در بخش هاي جنبي خود از اسماعيل فصيح، شميم 
بهار و بهترين كتاب داستاني از نظر خوانندگان تقدير كرد. اما فشارهاي 
از  پور  غريب  بهروز  بركناري  به  كه  اصولگرا  جريان  تندرو  هاي  رسانه 
مديريت «خانه هنرمندان» انجاميد، باعث شد ديگر جوايز ادبي خصوصي 
براي برگزاري مراسم پاياني خود با مشكالت تازه يي دست و پنجه نرم 
كنند. جايزه هاي ادبي بنياد «گلشيري»، «مهرگان» و داستان متفاوت «واو» 
هر كدام روز مراسم پاياني خود را چندين بار به تعويق انداختند چون با 
مشكل عدم همكاري سالن ها و تاالرها مواجه بودند. جايزه «مهرگان» در 
برندگان  معرفي  ضمن  و  شد  برگزار  (ارسباران)  هنر  فرهنگسراي  سالن 
خود از علي اشرف درويشيان تقدير كرد. انتقادهاي تند اين داستان نويس 
شد.  جايزه  اين  مسووالن  براي  مشكالتي  بروز  باعث  ارشاد  وزارت  به 
دبيرخانه بنياد «گلشيري» هم آنقدر دير با مسووالن تاالر ورشو به توافق 
رسيد كه اطالع رساني مراسم پاياني به شكل ناقص انجام شد و در نتيجه 
بعضي از نامزدهاي دريافت جايزه در مراسم پاياني غايب بودند. مراسم 
جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات در سايه بازگشت بهمن شعله ور 
داستان نويس دهه چهل برگزار شد و داوران اين جايزه مطابق روال سال 
هاي گذشته مشي انتخاب متفاوت خود را ادامه دادند. اين جايزه هم از يك 
عمر فعاليت ادبي علي اشرف درويشيان تقدير كرد. در مجموع كتاب هاي « 
عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشك» نوشته حسين مرتضاييان آبكنار، 
« زندگي مطابق خواسته تو پيش مي رود » نوشته اميرحسين خورشيدفر 
و « شب هاي چهارشنبه» نوشته آذردخت بهرامي بيشترين جايزه ها را 
به خود اختصاص دادند.دولتي ها امسال با سر و صدا و تبليغات خبر از 
اهداي چندين جايزه ادبي دادند. جايزه ادبي «جالل آل احمد» كه به واسطه 
نام اين نويسنده و مبلغ جايزه بيشترين توجه را جلب مي كرد سرانجام 
به دليل بروز ناهماهنگي هايي در ميان تصميم گيرندگان تا سال آينده به 
تعويق افتاد. انتخاب هاي جايزه ادبي «گام اول» كه در اردبيل برگزار شد 
بروز سليقه تازه يي را در بدنه تصميم گيري هاي فرهنگي كشور نويد مي 
داد اما ظاهراً بركناري مدير «خانه كتاب» كه مسوول مستقيم اين جايزه بود 
پس لرزه اصلي انتخاب هاي همسوي «گام اول» با جوايز خصوصي بود. 
با اعالم نامزدهاي جايزه كتاب سال در بخش داستان هم به نظر رسيد كه 
دامنه تنگ نظري در جوايز ادبي دولتي محدود شده اما تصميم گيرندگان 
اين جايزه بدون آنكه توضيحي ارائه كنند، در بخش ادبيات داستاني هيچ 

برنده يي را معرفي نكردند.

اما بازگشت بهمن شعله ور به ايران بعد از يك غيبت چهل و چهار ساله 
يكي ديگر از مهم ترين رويدادهاي ادبي سال هشتاد و شش بود. تنها رمان 
شعله ور «سفرشب» كه چهار دهه قبل منتشر شده و در زمانه خود توجه 
چنداني را برنينگيخته بود در سال هاي اخير با اقبال منتقدان مواجه شد 
و جريان نقد معاصر فارسي ويژگي هايي را در اين كتاب يافت كه تاكنون 
از  پس  ايران  ادبي  جامعه  عمومي  زدگي  ذوق  اما  بود.  دورمانده  نظر  از 
مصاحبه هاي طول و دراز بهمن شعله ور تا حدي فرو كش كرد زيرا اين 
نويسنده كه استعداد و نوگرايي اش در «سفرشب» كتمان پذير نيست در 
پرداخته  روانپزشكي  خود  تخصصي  حرفه  به  بيشتر  مهاجرت  هاي  سال 
ايران  و  جهان  ادبيات  امروز  فضاي  جريان  در  چندان  انتظار  برخالف  و 
نيست. بي خبري شعله ور از فضاي اجتماعي ايران تا حدي بود كه در يك 
گفت و گوي راديويي از افزايش تعداد اتومبيل هاي شخصي نسبت به دهه 
چهل در تهران اظهار تعجب كرده بود. از طرف ديگر كوچك ترين نشانه 
يي از صحت ادعاي او دال بر اينكه آثارش در امريكا نامزد دريافت جايزه 
همه  اين  با  ولي  نشد  پيدا  اينترنتي  جوهاي  و  جست  در  اند  شده  پوليتزر 
اعتبار و جايگاه رمان «سفرشب » ما را وامي دارد كه خوشبينانه و مشتاق 
منتظر انتشار ترجمه رمان جديد شعله ور « بي لنگر» باشيم. كوچه ادبيات 
امسال  بود  دانسته  بست  بن  را  آن  ميرصادقي  جمال  كه  ايران  مهاجرت 
يكي از خلوت ترين سال هايش را سپري كرد و سهم نويسندگان مهاجر 
ايراني در بازار نشر به كمترين حد طي ده ساله اخير رسيد. بسياري از 
نويسندگان ايراني ساكن خارج از كشور با توجه به وضعيت فعلي مميزي 
نظر  صرف  جديدشان  هاي  كتاب  انتشار  از  دادند  ترجيح  ايران  در  كتاب 
كنند. دبير يك مسابقه داستان كوتاه هم از افت شديد تعداد شركت كنندگان 
خارج از كشور در مسابقه هاي ادبي خبر داد. با اين وجود در جشنواره 
طنز حوزه هنري كتاب «تاكسي نوشت ها» اثر ناصر غياثي نويسنده ايراني 

ساكن آلمان به عنوان بهترين مجموعه داستان طنز برگزيده شد. 

با توقيف ماهنامه «عصر پنجشنبه» شمار نشريه هاي تخصصي ادبي باز 
هم كمتر شد. در سال هاي اخير و به ويژه بعد از توقيف ماهنامه «كارنامه» 
ديگر نشريه هاي ادبي هم با وجود كوشش دست اندركاران شان نتوانستند 

به جايگاه ويژه و جريان سازي در فضاي ادبي ايران دست پيدا كنند. 

ما گناهكار نيستيم
رمان نويس  و  نويس  نمايشنامه  دورنمات،  فردريش 

سوئيسى ولى آلمانى  زبان است كه در پنجم ژانويه 
در  برن  شهر  اطراف  روستاهاى  از  يكى  در   1921

كشور سوييس متولد شد. 
شاعرى  پدربزرگش  و  معتقد  كشيشى  دورنمات  پدر 
سياسى  انتقادآميز  شعرهاى  كه  بود  بذله گو 
دورنمات  بر  نفر  دو  اين  ويژگى هاى  تاثير  مى سرود. 
بسيار زياد بود. چنان كه اين تاثير را به آسانى در 
بيشتر نوشته هاى اين نمايشنامه نويس شهير مى توان 

مشاهده كرد.
دورنمات در دانشكده زوريخ در رشته هنر و فلسفه 
وارد دانشگاه شد، اما پس از چندى به علت مشكالت 
نخستين  كرد.  رها  نيمه كاره  را  خود  تحصيل  مالى 
«اين  عنوان  با   1947 سال  در  دورنمات  نمايشنامه 

نوشته نثر» عرضه شد.
و  داشت  زيادى  عالقه  زندگى  و  فلسفه  به  دورنمات 
در داستان ها و افسانه هاى كهن روم و يونان باستان 
براى  همواره  او  بود.  داده  انجام  زيادى  مطالعات 
تحقق عدالت در جهان نگران بود و زندگى را با همه 
تصوير  به  خود  آثار  در  آن  زيبايى هاى  و  زشتى ها 

مى  كشيد.
سياه نمايى هاى  يا  بدبينى  دچار  گاه  هيچ  او  البته 
آزاردهنده نشد و همواره در پى ايجاد و حفظ اعتدال 
نمايشنامه  موفق ترين  صاحب نظران  از  بسيارى  بود. 
اين نويسنده را «مالقات با بانوى سالخورده» مى دانند 

كه در سال 1955 نوشته شد. 
اين نمايشنامه داستان يك شهر كوچك، اما موضوع 
تمامى  شامل  مى تواند  و  است  جهان شمول  كامال  آن 
جوامع باشد. در اين نمايشنامه عدالت با بى عدالتى به 
اجرا درمى آيد، اماجدا كردن اين دو بر عهده تماشاگر 

قرار مى گيرد.
كه  مى آيد  حساب  به  تحليل گر  نويسنده اى  دورنمات 
مسائل و مشكالت بشرى را در آثارش مورد بررسى 
نيز  سياسى  مسائل  طرح  به  حتى  و  مى دهد  قرار 
شرايط  در  را  بشر  وضع  طريق  اين  از  تا  مى پردازد 

كنونى جهان به تصوير بكشد.
آشفته  «دنياى  است:  آورده  جايى  در  نويسنده  اين 
بيشتر جايى براى كمدى است تا تراژدى. از آن هنگام 
كمدى  نيست،  امكان پذير  واقعى  تراژدى  ايجاد  كه 

روش خوبى براى بيان حقايق به شمار مى رود. 
خصوصى  به  شخصى  اينكه  بدون  حوادث  تمام 
خواسته باشد، اتفاق مى افتد؛ هيچ كدام از ما گناهكار 
گناه  اين  و  هستيم  پدرانمان  فرزندان  فقط  ما  نيستيم 
ما نيست؛ بلكه از بخت بد ماست. گناه مستلزم عمل 
كمدى  تنها  است  مذهبى  عمل  يك  گناه  است.  فردى 

مى تواند توجيه كننده موقعيت ما باشد.
دنيا ما را به ورطه عجيب و مسخره كشانده است و 
راه ما همان طور كه در سياست به بمب اتم رسيده، 

در تئاتر نيز به كمدى ختم مى شود.
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حكايت كور

و اما برادر سيمين من كه ُقّفه نام دارد، به َدرُيوِزگي به در خانه اي رفته در بكوفت. 
خداوند خانه به آواز بلند گفت: كيست كه در همي كوبد. برادرم جواب نگفت تا اينكه 
خداوند خانه آمده در بگشود و گفت: چه مي خواهي؟ برادرم گفت: از بهر خدا چيزي 
برادرم  دست  خانه  خداوند  آري.  گفت:  هستي؟  نابينا  تو  گفت:  خانه  خداوند  دهيد. 

گرفته به خانه برد و از پله به فراَزش برد. 
برادرم را گمان اين بود كه خوردني يا چيز ديگرش خواهد داد. چون به فراز خانه 
بر شدند خداوند خانه گفت: اي نابينا چه مي خواهي؟ برادرم گفت: چيزي درراه خدا 
مي خواهم. خداوند خانه گفت: خدا بدهد. برادرم گفت: چرا اين سخن نخست نگفتي. 
آن شخص گفت: اي پست تريِن گدايان، وقتي كه تو در بكوفتي و من آواز دادم چرا 
جواب ندادي و در همي كوفتي. برادرم گفت: اكنون چه خواهي كرد. گفت: چيزي 
در اينجا ندارم كه به تو دهم. برادرم گفت: مرا از پله ها به زير كن. گفت: راه بر 
تو نگرفته ام. برادرم خواست كه از پله ها به زير آيد، بيست پله به زمين مانده 

بود كه پايش بلغزيد و از پله ها همي غلطتيد تا سرش بشكست. 
چون از خانه بيرون شد نمي دانست به كدام سو رود. در آن هنگام جمعي از 
بيان  ماجرا  او  گشته.  تو  عايد  چه  امروز  گفتند  و  برسيدند  او  نابيناي  ياران 
كرد و گفت: مي خواهم كه امروز از دَِرمهائي كه ذخيره كرده ام صرف كنم. و 

خداوند خانه از پي او روان بود، سخن او را بشنيد. برادرم نمي دانست كه آن 
مرد از پي او روان است و همي رفت تا به مكان خود برسيد. آن مرد نيز در آن مكان 

شد. و به انتظار ياران نشسته بود. 
چون يارانش بيامدند گفت: در ببنديد و خانه را جستجو كنيد كه بيگانه اندر خانه 
نباشد. چون آن شخص سخن برادرم بشنيد، ريسماني از سقف آويخته آن ريسمان 
بگرفت و در هوا بايستاد. ايشان در ببستند و خانه بگرديدند، كس نيافتند. پس از 
هزار  ده  بشمردند  چون  آوردند.  بيرون  درمها  و  بنشستند  آمده  برادرم  پيش  آن 
درم بيش بود. ده هزار درم به زير خاك پنهان كردند و زيادتي را هر يك بخشي 
بيگانه  صداي  برادرم  كه  همي خوردند  گذاشته  خوردني  آن  از  پس  برداشتند. 
دستش  به  مرد  آن  دست  كرد.  دراز  سو  آن  سو  اين  به  دست  و  كرد  احساس 
او  آمده  گرد  او  بر  همگي  پس  هست.  بيگانه  ما  پيش  كه  زد  ياران  بر  بانگ  آمد. 
را همي زدند و فرياد همي آوردند كه ايهاالناس دزد آمده. آنگاه خلقي بسيار بر 
ايشان گرد آمدند. آن مرد نيز خويشتن به نابينائي زد و چشمان خود بر هم نهاد، 
بدانسانكه هيچ كس در نابينائي او شك نمي كرد و فرياد همي زد كه ايهاالناس 

بخاطر خدا مرا پيش والي بريد كه سخني دارم.
ناگاه خادمان والي اين ندا را شنيده همه را بگرفتند و پيش والي بردند. والي 
حكايت ايشان باز پرسيد. آن مرد گفت: اي والي، تا ما را ُعقوبت نكني و نيازاري 
از حقيقت كار آگاه نخواهي شد، اگر بخواهي نخست مرا آزار كن. والي گفت: او 
را بر زمين انداخته تازيانه چند بزدند. آنگاه يك چشم خود را باز كرد. و چند 
تازيانه ديگر بزدند، چشم ديگر باز كرد. والي گفت: اين كارها بهر چيست؟ گفت : 

اي والي، مرا امان ده تا خبر باز گويم. والي امانش داد.
گفت: ما خويشتن را نابينا كرده و به خانه مردم رويم و به زنانشان نگاه كنيم 
و با حيلتي زنان مردم را از راه بدر بريم و مال از ايشان بدزدي و گدائي گرد 
آوريم و تا اكنون ده هزار درم از اين كار گرد آورده ايم. من دو هزار و پانصد 
درم نصيبة خود را از ايشان خواستم، ايشان مرا بزدند و مال مرا بگرفتند. من از 
خدا و از تو پناه خواسته ام، تو بر نصيبة ما سزاوارتري از ياران من. اگر خواهي 
راستي سخنم بر تو آشكار شود، هر يك را بفرما بيش از آنكه مرا بزدند، بزنند 

تا چشم باز كنند.

برادر  بستند  كه  را  كسي  نخستين  كنند.  عقوبت  را  ايشان  كه  كرد  امر  ِشحنه  پس 
من بود. چندان بزدند كه از هالكش چيزي نماند. ِشحنه با ايشان مي گفت: اي كافِر 
نعمتان چرا نعمِت خدا را پنهان مي داريد و خويشتن را نابينا مي نمائيد. برادرم فرياد 
مي زد و اِستِغاثه مي نمود و به والي مي گفت: به حقِّ رسول اهللا كه ما چشم نداريم 

و نابينا هستيم.

چون او را بگشودند ياران او را بستند و دگر بار نيز برادرم را بستند و چندانش 
بزدند كه بيهوش شد. شحنه گفت: بگشائيد، چون بهوش آيد بازش ببنديد. پس هريك 
از ايشان را بيش از سيصد تازيانه بزدند و آن شخص چشم دار كه خداوند خانه 
بود ايشان را مالمت مي كرد و مي گفت: چشم باز كنيد و گرنه دگربار خواهند زد. و 
به شحنه گفت: خادمي با من بفرست كه درمها بياوريم، اينها از بيم رسوائي چشم 

باز نخواهند كرد.

شحنه خادمي با او فرستاده ده هزار درم بياوردند. دو هزار و پانصد درم به آن 
شخص نصيبه داد و ايشان را پس از گوشمال از شهر بيرون كرد. اي خليفه چون 
من اين حكايت شنيدم از شهر به در شده برادر را جستم و در پنهاني به شهرش 
ِت خويش گرفتم. پس خليفه از حكايت من بخنديد و  آوردم و مصارف او را به ذِمَّ
فرمود كه مرا جايزه دهند و روانه ام سازند. من گفتم: به خدا سوگند كه هيچ نگيرم 
و تا حكايت برادران نگويم و بر خليفه آشكار نكنم كه من كم سخن هستم، نخواهم 

رفت. خليفه گفت كه: مزخرفات خويشتن بازگو. گفتم:

هزار و يكشبداستانهاى 
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يا قصه اي بگو، يا بمير!دا
تحليل ساختاري هزار و يك شب
برگردان: مهوش قويمي    قسمت سوم

حيات  داستان  با  متناقض  پديدة  تنها  داستان  فقدان 
خطر  نيز  روايت  يك  شنيدن  به  ميل  نيست.  بحش 
است،  دهنده  نجات  گويي  پر  اگر  دارد.  بر  در  مرگ 
اساس  قاعده،  اين  است.  مرگ  با  برابر  كنجكاوي 
يعني  هزار و يك شب،  حكايات  پرحادثه ترين  از  يكي 
جوان  دختران  از  تن  سه  است:  دختران“  و  حمال   ”
دعوت  خود  منزل  به  را  ناشناسي  مردان  بغداد، 
در  كه  لذايذي  و  خوشي ها  تمام  مقابل  در  مي كنند، 
انتظار اين مردان است، آن ها تنها ملزم به رعايت يك 
شرط هستند. ميزبانان مي گويند:“ هرچه ديديد سبب 
آن باز نپرسيد.“ ولي آن چه در برابر چشم مهمانان 
روي مي دهد چنان حيرت انگيز است كه از دختران 
آنان  براي  را  زندگي شان  داستان  تا  مي كنند  تقاضا 
دختران  خواسته،  اين  بيان  محض  به  كنند،“  روايت 
غالمان  از  هريك  خواندند.  فرا  را  غالم هايشان 
بر  و  آويخت  گريبانش  به  كرد.  انتخاب  را  حريفش 
زمينش افكند و با پشت شمشير ضرباتي فرو آورد. 
” اين مردان مستحق مرگند زيرا ميل به شنيدن يك 
اما  است.  مرگ  سزآوار  كنجكاوي،  يعني  داستان، 
وجود  در  زيرا  مي يابند  نجات  مرگ  از  مهمانان  اين 
از  يكي  است.  قوي  كنجكاوي  حس  نيز  جالدانشان 
ميزبانان رو به غالم كرده مي گويد:“ به آن ها اجازه 
شرط  به  بروند  خود  راه  به  و  بمانند  زنده  مي دهم 
آن كه هر يك سرگذشتش را، يعني ماجرايي كه او را 
به خانة ما كشانده است، تعريف كند.اگر از اين كار 
سر باز زنند، سرشان را از بدن جدا كنيد.“ كنجكاوي 
مخاطب، هرگاه به مرگ او منتهي نشود، ناجي زندگي 
محكومين است. در عوض، محكومين با شرح دادن 
داستان قادرند جان سالم از اين مهلكه به در برند. و 
با  كه  خليفه  كه:  آن است  سومين دگرگوني  باالخره 
فرداي  داشت،  حضور  مهمانان  جمع  در  مبدل  لباس 
همه  مي كند،  احضار  قصر  به  را  دختران  روز  آن 
گناهانشان را مي بخشد به شرطي كه سرگذشتشان 
بيمارگونه  اشتياقي  كتاب  اين  اشخاص  كنند.  نقل  را 
وراي  از  كه  فريادي  دارند.  داستان  شنيدن  به 
 ” كه:  نيست  اين  مي رسد،  گوش  به  هزار و يك شب 
يا   “: است  اين  بلكه   . را“  جونت  يا  بده  را  پولت  يا 

داستاني نقل كن يا بمير!“
و  قصه  شماري  بي  حكايات  منشا  كنجكاوي  اين 
است.  الينقطع  و  پياپي  خطراتي  منشا  خال  عين  در 
درويش به يك شرط حق دارد در كنار ده جوان يك 
چشمي، خوشبخت و آسوده به سر برد ” هيچ سؤال 
نابجايي، نه در مورد عليلي و در مورد وضع و حال 

ما مطرح نكن.“ 
بين  از  آرامش  مي شود،  مطرح  سؤال  كه  آن گاه  و 
وارد  درويش  خود،  سؤال  به  پاسخي  براي  مي رود. 
قصر با شكوهي مي شود. بسان پادشاهي در آن جا 
زندگي مي كند و چهل زن زيبا از او پذيرايي مي كنند. 
كه  مي خواهند  وي  از  كرده  ترك  را  او  زنان  روزي 
بماند،  پايدار  خوشبختي  اين  است  مايل  چنان چه 
او  به  نشود.  قصر  اطاق هاي  از  يكي  وارد  هرگز 
نتواني  كه  هستيم  آن  نگران  ما  مي دهند:“  هشدار 
تجسس  اين  كني.  دور  خود  از  را  بجا  نا  كنجكاوي 
درويش  البته  و  شد.“  خواهد  تو  بختي  بد  سبب 
باد  سند  مي دهد.  ترجيح  خوشبختي  به  را  كنجكاوي 
نيز پس از بازگشت از هريك از سفرهايش، با تمام 
مشقت هايي كه در طول اين سفرها متحمل مي شود، 
زندگي  كه  مي خواهد  او  مي بندد.  سفر  بار  هم  باز 
داستان هاي جديد و جديدتري برايش نقل كند. نتيجه 
است.  هزار و يك شب  كتاب  كنجكاوي،  اين  محسوس 
اگر اشخاص قصه، خوشبختي را انتخاب مي كردند. 

چنين كتابي به وجود نمي آمد.
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جشن ملى 
نوروز در 
شاهنامه

سوسن فرهنگى

فردوسى بزرگ و سفارش به پاسدارى از نوروز 
و جشنها و آداب و رسوم ملى ايران : 

بياريد اين آتش زردشت 
بگيرد همان زند و اوستا بمشت 

نگه دارد اين فال جشن سده 
همان فر نوروز و آتشكده 

همان اورمزد و مه و روز مهر 
بشويد به آب خرد جان و چهر 

كند تازه آيين لهراسبى 
بماند كين دين گشتاسبى 

! منوچهرى : 
آمدت نوروز و آمد جشن نو روزى فرا 

كامكارا، كار گيتى تازه از سر گير باز 
از  كه  است  مراسمى  مهمترين  از  نوروز  جشن 
رايج  ايران  فالت  ايرانيان  بين  در  دور  ساليانى 
بوده و به يادگار مانده است . امروزه همه اقوام 
مى  برترى  جشنهاى  تمامى  بر  را  نوروز  ايرانى 
توسط  خود  خانه  از  آنها  متاسفانه  ولى   . دهند 
بيگانگان جدا شده اند و مرزهايى غير واقعى بين 
جشن  گستره   . است  شده  گذاشته  ايران  و  آنها 
نوروز امروزه در بسيارى از سرزمينهاى ايرانى 
ازبكستان   - افغانستان   - ايران   : است  برقرار 
 - آذربايجان   - تركمنستان   - تاجيكستان   -
ارمنستان - كردستان سوريه و تركيه و عراق و 
. . . شادى و سرور در اين زمان ،چندان دور از 
ذهن نيست زيرا جهان رنگى ديگر به خود ميگيرد 
و زمان ،زمان زايش زمين است و تولد گياه. حال 
از چه دورهاى اين عيد به صورت رسمى درآمده 
بهتر آن است كه بدانيم از چه زمانى گاه شمارى 
وجود داشته ؛ زيرا اگر اين آئين به صورت يك 
در  بايد  است  ميشده  انجام  بهار  فصل  در  جشن 
وقتى  داشتن  و  باشد  داشته  معينى  زمان  سال 

مشخص الزمه اين گفتار ميگردد . 
تغييرات  ديدن  با  پيشين  ايرانيان  گفت  ميتوان 
جوى و طبيعى، هر دورهاى از سال را به نوعى 
زمان بندى كرده بودند . درگاه شمارى ميخوانيم 
كه سال ايرانى زمانى به دو قسمت تقسيم ميشده 
،زمستاِن ده ماهه و تابستاِن دوماهه .و سال در 

دورى از ادوار به دو قسمت تابستا هفت ماهه و 
همچنين  .و  است  شده  تبديل  ماهه  پنج  زمستان 
«سال از عهدى بالنسبه قديم (و شايد از قديمترين 
ازمنه نيز) به چهار فصل سه ماهه معروف تقسيم 
ميشده كه اسامى پهلوى آنها چنين است :وهار ـ 

هامين ـ پاتيژ ـ زمستان». (1) 
بنابراين نوعى گاه شمارى به وجود آمده بود كه 
مشخص  را  تحوالت طبعيى  و  تغيير  زمان  نسبتًا 
دو  از  هريك  در  قديم  آرياييان   . است  ميساخته 
به  و  مينمودند  برپا  جشنى  سرما  و  گرما  فصل 
«در  كه  ميبينيم  طرفى  از  .و  ميپرداختند  پايكوبى 
(انقالب  تابستان  اول  از  ،سال  كهن  بسيار  عهد 
صيفى) و با تيرماه آغاز ميشده و دليل آن لغت 
شش  از  پنجم  گاهنبار  اسم  كه  است  «ميذيايرى» 
درحوالى  جشن  اين   (2)  . است  سال  گاهنبار 
انقالب شتوى برپا ميشده و معنى لغوى آن (نيمه 

سال) است. 
سال  زمانى  در  كه  يابيم  درمى  ديگر  سوى  از  و 
تيرماه  با  نه  ،ولى  ميشده  شروع  تابستان  اول  با 
سال ايرانيان  اول  فروردين ماه. بيرونى  با  ،بلكه 
اعياد  و  ميداند  صيفى  انقالب  در  و  فروردين  را 
در  و قرائنى  ادعاست.  همين  مؤيد  نيز  خوارزمى 
قديم  عهد  در  جشن  اين  ميرساند  كه  است  دست 
يعنى هنگام تدوين بخش كهن اوستا نيز درآغاز 
برج حمل (3) يعنى اول بهار برپا ميشده وشايد 
بنحوى كه برما معلوم نيست، آن را در اول برج 

مزبور ثابت نگه ميداشتند . (4) 
بهار  آغاز  جشن  اين  آمدن  وجود  به  اساس  پس 
سخت  فصل  پايان  از  طبيعى  شادى  واقع  در  ،و 
ناخوشيهاى  ،تمامى  فصل  اين  .در  سرماست 
مربوط به سرما از بين رفته و جاى آن را سبزى 
زمين  ميگيرد.  فرا  نشدنى  وصف  طراوتى  و 
و  ميشود  ديگر  زمينى  و  برميكند  در  تازه  لباس 
نيز  خود  به  نسبت  را  ديد  همين  ،آدميان  شايد 

داشتهاند. 
ميشود.  ديده  هم  شاهنامه  اشعار  در  عقيده  اين 
هنگاميكه گيوبيژن را نمييابد ،به چارهجوئى نزد 
كيخسرو رفته و از او ميخواهد كه او را دريافتن 
گمشدهاش يارى نمايد. كيخسرو بدينگونه پاسخ 

ميدهد كه : 
بمان تا بيايد مه فرودين 

 كه بفروزد اندر جهان هوردين 
بدانگه كه برگل نشاندت باد 

چو برسر همى گل فشاندت باد 
بگويم ترا هر كجا بيژنست 

 بجام اندرون اين مرا روشنست 
تا زمانى كه نوروز فرا نرسيده كيخسرو نميتواند 
به جام جم نگاه بياندازد و اسرار ببيند .چرا؟ تنها 
در بهار است كه تغييراتى كامًال محسوس جهان 
را فرا گرفته ،زندگى بار ديگر آغاز ميگردد.(البته 
(مشى  اسطوره  همان  به  شايد  كه  گياهى  زندگى 
جفت  اولين  كه  برگردد  ويمگ)  (يم  و  مشيانه)  و 

انسانى اند.) (5) 
پس انسان نيز تولدى دوباره مييابد و از تمامى 
بديها جدا گشته ،مانند موجودى تازه به دنيا آمده 
،بدون گناه ميگردد . كيخسرو نيز تنها در نوروز 
است كه ميتواند جام جم را در دست گرفته و راز 

هفت كشور را دريابد . 
يكى جام بركف نهاده نبيد 

بدو اندرون هفت كشور بديد 
زمان و نشان سپهر بلند 

همه كرده پيدا چه و چون و چند 
فردوسى ،آغاز شهريارى كيومرث (اولين انسان) 
و برتخت نشستن وى را در اول برج حمل ميداند 

چنين گفت كائين تخت و كاله 
كيومرث آورد و او بود شاه 

چو آمد ببرج حمل آفتاب 
جهان گشت با فّر و آئين و آب 

بتابيد از آن سان زبرج بره 
كه گيتى جوان گشت از آن يكسره 

كيومرث شد برجهان كد خداى 

 نخستين بكوه اندرون ساخت جاى 
برپائى  هنگام  جمشيد،  پادشاهى  زمان  در  نيز  و 

نوروز در روز هرمزد از ماه فروردين است . 
چو خورشيد تابان ميان هوا 
نشسته بر او شاه فرمانروا 

جهان انجمن شد بر تخت اوى 
از آن بر شد قره بخت اوى 

به جمشيد بر گوهر افشاندند 
مر آن روز را روز نو خواندند 

سر سال نو هرمز فرودين 
 بر آسوده از رنج روى تن دل ز كين 

به نوروز تو شاه گيتى فروز 
بر آن تخت بنشست فيروز روز 

بزرگان بشادى بياراستند 
مى و جام و رامشگران خواستند 

چنين جشن فرخ از آن روزگار 
بما ماند از آن خسروان يادگار 

طهمورث  از  پس  كه  ميخوانيم  شاهنامه  در 
،جمشيد پسر وى (6) به تخت پادشاهى نشست و 
همه مرغان و ديوان و پريان به فرمان او درآمدند 
و  ،رشتن  پرداخت  جنگى  آالت  ساختن  به  .وى 
تافتن و بافتن به مردم آموخت، طبقات چهارگانه 
كاتوزيان ،نيساريان ،نسوريان و اهتوخوشى (7) 
را پديد آورد ،به ديوان دستور داد تا باآب و خاك 
،گل درست كرده ،گرمابه و كاخهاى بلند سازند و 
سپس از سنگ ،گوهر بيرون آورد ،بويهاى خوش 
پديدار ساخت ،پزشكى را بوجود آورد و كشتى 
رانى را به مردم آموخت وبعد از تمامى اين كارها 
،تختى ساخت كه هرگاه اراده ميكرد ديوان آن را 
برداشته و به آسمان ميبردند و در روز هرمزد 
فروردين براين تخت بر آسمان رفت و جهانيان 

اين روز را روز نو خواندند . 
همه كردنيها چو آمد بجاى 
ز جاى مهى برتر آورد پاى 
بفركيانى يكى تخت ساخت 

 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت 
بجمشيد بر گوهر افشاندند 

مران روز را روز نو خواندند 
سرسال نو هرمز فرودين 

 برآسوده از رنج روى زمين 
نوروز  گذار  پايه  را  جمشيد  قديمى  كتب  اغلب 
دانستهاند. (8) دليل انتساب اين جشن به جمشيد 
به درستى بر ما معلوم نيست. اما با اطالع به اينكه 
فردوسى شاهنامه را براساس روايتهاى قديمى و 
كتاب خداينامه به نظم درآورده است، در مييابيم 
دوران  از  بجمشيد  جشن  اين  دادن  نسبت  كه 

بسيار قديم معمول بوده است . 
در هر حال نوروز در ايران چنان اهميتى داشته 
است كه با روى كار آمدن دين زرتشت به عنوان 
يك دين حكومتى در زمان ساسانيان ،نه تنها از 

بين نرفت بلكه جايگاه خاصى نيز پيدا نمود . 
«در اين عهد نوروز را در ميان ملت ايران و نيز 
در دربار ،مراسم مخصوص و تشريفات فراوان 
كه  گفت  ميتوان  بتحقيق  و  است  بوده  كار  در 
بجا  تكلفات  همه  اين  با  را  نوروز  زمان  هيچ  در 

نميآوردند.» (9) 
دوم  ژوستين  كه  مينويسند  يونانى  «مورخين 
امپراطور روم كمى بعد از جلوس خود به تخت كه 
در چهارم نوامبر سال 565 ميالدى بود سفيرى 
به دربار انوشيروان فرستاد كه با شتاب تمام راه 
افتاده ،سفر كرد ولى در شهرهائيكه سر راه بود 
شاهنشاه  فرمان  به  كه  ترتيبات  بعضى  جهت  به 
و  افتاد  تأخير  به  ،حركتش  بود  شده  داده  ايران 
مراسم  جهت  به  دارا  شهر  در  كه  گرديد  مجبور 

عيد نوروز مدتى توقف بكند . 
نه  ساسانيان  عهد  در  كه  ميشود  معلوم  اينجا  از 
با  مراسم  نيز  واليات  در  بلكه  پايتخت  در  تنها 
شكوه مفصلى براى نوروز بجا ميآوردند.» (10) 

ساسانيان  زمان  در  شاهنامه  تاريخى  قسمت  در 
هنگاميكه نامى از آتشكده برده ميشود ،مكانى نيز 

به نوروز اختصاص دارد . 

از جمله :در زمان پادشاهى اردشير : 
به ديبا بياراست آتشكده 

هم ايوان نوروز و كاخ سده 
در زمان پادشاهى بهرام گور : 

برفتند يكسر به آتشكده 
به ايوان نوروز جشن سده 

همى مشك بر آتش افشاندند 
به بهرام بر آفرين خواندند 

چو شد ساخته كار آتشكده 
همان جاى نوروز و جشن سده 

در زمان پادشاهى شيرويه : 
ببخشيد چندى به آتشكده 

 چه بر جاى نوروز و جشن سده 
آغاز  از  شاهنامه،  در  نوروز  اينكه،  آخر  در  و 
كتاب تا سرانجام آن (يعنى تا زمان حمله اعراب 
دوره  در  و  ملى  جشن  يك  صورت  به  ايران)  به 
ساسانيان بشكل يك آئين مذهبى ،براى ايرانيان 
با  و  است  ميشده  گرفته  جشن  و  بوده  گرامى 
برگزار  مدتى  ايران  به  اعراب  حمله  از  بعد  اينكه 
نميگرديده اما به داليلى از جمله اشتياق ايرانيان 
به اجراى اين مراسم ،باقى و براى ما به يادگار 

مانده است .
پى نوشت : 

1ـ گاهشمارى در ايران ـ حسن تقى زاده ـ ص 44 
2ـ براساس اسطوره خلقتبه يكسال ،در پى هر آفرينش 
دارد  وجود  آفرينش  شش  چون  و  برپاميشود  جشنى 
اين  ميشود.  برگزار  سال  طى  در  نيز  جشن  ،شش 
جشنها شش گانه را گاهنبار ميخوانند .جالب توجه اين 
است كه در ادبيات دينى زردشتى سخنى از نوروز و 
مهرگان و اعياد بزرگ ملى نيست و محتمًال اين اعياد 
ملى با اعياد بومى پيش از آريائيان مربوط بوده است. 
«پژوهشى در اساطير ايران ص 20».اين گاهنبارها به 
ترتيب عبارتند از :1ـ ميديوزرم زمان خلق آسمان 2ـ 
شهيم  پتيه  3ـ  آب  وجودآمدن  به  زمان  ميديوشهيم 
شدن  خلق  زمان  اياسرم  زمين 4ـ  شدن  آفريده  زمان 
گياه 5ـ ميديارم زمان آفرينش جانوران 6ـ همسپتمدم 
زمان آفريده شده انسان. (براى اطالع بيشتر نگاه كنيد 

به يشتها ج 1 ص 594). 
3ـ اسامى برجهاى فلكى كه بترتيب از اولين ماه بهار 
،جوزا،سرطان  ،ثور  :جمل  از  عبارتست  ميگردد  آغاز 

،اسد ،سنبله، ميزان،عقرب ،قوس ،جدى ،دلو ،حوت . 
لغت  ذيل  ـ  معين  دكتر  حواشى  با  ـ  قاطع  برهان  4ـ 

نوروز . 
5ـ نخستين جفت انسانى يعنى مشى و مشيانه در زمان 
به  و  گشته  جدا  وى  از  نطفهاى  چون  كيومرث  مرگ 
گياه  چون  آنكه  تا  بود  خاك  روى  بر  سال  چهل  مدت 
كه  شد  تبديل  قسمت  دو  به  و  روئيد  زمين  از  ريواس 
داراى هيئتى انسانى بودند يكى نر و ديگرى ماده و از 
ايشان فرزندانى بوجود آمد كه در تمامى جهان پراكنده 

گشتند . 
6ـ براى اطالع بيشتر نگاه كنيد به يشتها ج 1 ص 180 

و حماسه سرائى در ايران ص 424 
7ـ آذربان ـ جنگجويان ـ كشاورزان ـ دست ورزان 

8ـ البته بعد از اسالم ايرانيان روايات متعددى درباره 
روحيه  با  اعراب  تا  اند  ساخته  نوروز  پيدايش  علل 
اعراب خوش آينده باشد و اين جشن در اوايل اسالم 
منع نگردد . . از جمله «گويند خداى تعالى در اين روز 
بودند  تدوير  اوج  در  كوكب  هفت  هر  و  آفريد  را  عالم 
واوجات همه در نقطه اول حمل بود .در اين روز حكم 
نيز  را  السالم  عليه  آدم  و  درآيند  دور  بسيرو  كه  شد 
درين روز خلق كرد، پس بنابراين اين روز را نوروز 

گويند» برهان قاطع ـ ذيل كلمه نوروز. 
از  را  خود  سلطنت  و  انگشتر  داود  بن  سليمان  «وقتى 
سلطنت  به  روز  چهل  از  پس  همينكه  بود  داده  دست 

خود رسيد و عظمت 
سالطين  آورد،  بدست  را  خود  پيشين  جالل  و 
بحضورش آمدند و مرغها بخدمتش كمر بستند آنوقت 
ايرانيان گفتند كه نوروز آمد يعنى روز نو رسيد. از آن 

به بعد آنروز را روز نو ناميدند». آثار الباقيه . 
9ـ مقاله نوروز بقلم دكتر ذبيح اهللا صفا ـ مجله مهر ـ 

ش 3 ص 273. 
10ـ مقاله اساس نوروز جمشيدى ـ حسين كاظم زاده 

،ايرانشهر شماره 10 از جلد اول ص 261 نوروز 
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از نفرين نامه 
ها پشيمانم 

 
 رسول ترابي

توانستيد اين بار «سنتوري» را با خيال راحت ببينيد؟
صف  توي  و  بدبختي  هزار  با  پارسال  جشنواره  در  قبل  دفعه  بله، 
ايستادن و واسطه تراشي و رفاقت و پارتي بازي، باالخره توانستم 
فرق  قضيه  بار  اين  ولي  ببينم  را  سنتوري  ايران  سينما  سالن  در 
مي كرد و توانستم با خيال راحت و در خانه نسخه كامل را تماشا 

كنم.
-اين دفعه چه چيز و كدام قسمت فيلم برايتان مهم بود، دنبال اسم 
خودتان هم بوديد كه در نسخه جشنواره پارسال حذف شده بود؟

اصًال، اين بار هم حواسم بيشتر به بازي بهرام غرادانف بود. باز 
هم مثل دفعه قبل بازي اش مرا تحت تاثير قرار داد. دفعه قبل وقتي 
آن قسمتي را ديدم كه او با وجود گرسنگي و بي غذايي، سوسيس 
هايش را بين معتادان تقسيم كرد، واقعًا بغض كردم. بعد از ديدن 

.sms فيلم، باز هم بازي اش را تبريك گفتم. البته اين بار با

-از ديدن اسم خودتان در تيتراژ شروع فيلم و شنيدن ترانه ها با 
صداي خودتان چه حسي داشتيد؟

اگر بگويم هيچ حسي باورتان مي شود. بيشتر حواسم به خود فيلم 
و بازي بهرام بود.

-يعني بعد از اين همه مدت كشمكش به دليل حضور صداي شما و 
حذف اسم و صدايتان، االن كه فيلم با اسم و صداي خودتان پخش 

شده هيچ حسي نداريد؟
واقعًا نسبت به صداي خودم و اسمم هيچ حساسيتي نداشتم. آهنگ 
هاي خودم را كه هزار بار شنيده بودم و برايم تكراري شده بودند. 
آنها هم كه بايد، مي دانستند كه ترانه ها را من نوشته ام و خواننده 
خوشحال  كه  نداشت  دليلي  پس  است.  چاوشي  محسن  ها  ترانه 

باشم.
-اما سال گذشته ناراحتي و نارضايتي خود را از حذف نام تان از 

تيتراژ فيلم اعالم كرديد؟
سال قبل از حذف اسمم ناراحت نبودم، از نوع برخوردها ناراحت 
مي  «سنتوري»  مخاطبان  همه  گفتم  كه  طور  همان  چون  بودم، 
از  بيشتر  هم  امسال  كنيد  باور  منم.  ها  ترانه  خواننده  كه  دانستند 

اينكه خوشحال باشم، از ديدن سنتوري و نسخه كامل آن ناراحت 
شدم.

چاوشي  محسن  سنتوري  فيلم  پخش  برنده  تنها  آيد  مي  نظر  -به 
باشد كه با وجود همه شايعات از حذف اسم و صدايش تا جايگزيني 
صداي بهرام رادان باالخره فيلم با صدا و آهنگ هاي خودش پخش 

شد.
اين را مي گويم كه فقط مطمئن شويد واقعًا حس واقعي ام را مي 
گويم. اين را قبول دارم كه هر كاري كه مي شد براي حذف اسم 
و صداي من از فيلم صورت گرفت ولي وقتي «سنتوري» با اسم و 
صدا و موسيقي من پخش شد، هيچ حس پيروزي، انتقام و... نداشتم 
و  ام  داده  انجام  را  خودم  كار  بودم  مطمئن  كه  دليل  اين  به  فقط 
موسيقي ترانه هاي فيلم مال خودم است، حتي اگر طبق شايعاتي كه 
واقعيت هم نداشتند، بهرام آنها را با صداي خودش بازخواني كرده 
باشد. همين حس مالكيت و حسن انجام كار بود كه كمكم مي كرد 
درباره سنتوري به حاشيه نروم. ولي باز هم مي گويم واقعًا براي 

تهيه كننده سنتوري ناراحت شدم.
خودتان،  موسيقي  سراغ  برويم  و  شويم  خارج  سنتوري  بحث  -از 
موسيقي شما موسيقي و سبك و لحني داشت كه در خالف جريان 

آب حركت مي كرد...

يعني چي؟

-مثل اولين كارتان «نفرين» ترانه يي كه به نوعي بدعت گذار ترانه 
ها و آهنگ هاي «نفرين كننده» امروز بود، يا سبكي تلخ و سياه كه 

تا امروز هم در كارهايتان ادامه دارند.
من از خواندن «نفرين» و ترانه «الهي سقف آرزوت خراب بشه روي 
سرت» االن پشيمانم. آن زمان نبايد آن ترانه را مي خواندم چون 
هيچ عاشقي، معشوقش را نمي تواند نفرين كند و آرزوي مرگ او 
را داشته باشد، ضمن اينكه تا جايي كه امكان دارد همه بايد سعي 
كنند مثبت بخوانند. حاال ديگر مي خواهم ترانه هايي بخوانم كه اميد 
و نگاه مثبت در آنها وجود داشته باشد. ضمن اينكه فكر نمي كنم 

كارهايم تلخ و سياه باشند. اين نظر شخصي شما است.

-ولي االن شما به عنوان خواننده آهنگ هاي تلخ و سياه و متفاوت 
و  تلخ  كارهايتان  كنيد  مي  فكر  خودتان  چرا  ايد،  شده  مطرح  پاپ 

سياه نيستند؟
فكر نمي كنم كه كل موسيقي ام چنين ويژگي داشته باشد. مثًال وقتي 
«خودكشي ممنوع» را خواندم، آخرش را مثبت تمام كردم يا كارهاي 

ديگر هم همين وضعيت را دارند.

مثل  كارهايي  اند،  سياهي  و  تلخي  خود  شما  مهم  كارهاي  -ولي 
«متاسفم»، «آهنگ هاي سنتوري»، «عبور»، «نفس بريده»، «گل سر» 

و... مي خواهم بدانم اين نوع نگاه تلخ از كجا مي آيد؟

شايد از ناخودآگاه و گذشته ام. االن كه مي پرسيد، مجبورم واقعًا 
در موردش فكر كنم. واقعًا نمي دانم ولي مطمئنم كه اتفاقاتي را كه 
از گذشته به ياد دارم تا به امروز در شكل گيري ذهنيت، سليقه و 
زدگي  جنگ  و  جنگ  مشكالت  اند.  داشته  تاثير  صدايم  حس  حتي 
تهران،  و  مشهد  تا  خرمشهر  از  مان  بودن  آواره  شهر  به  شهر  و 
مشكالت مالي و درگيري هاي روحي، رواني، عاطفي و... حتمًا در 
مي  فكر  اند.  داشته  تاثير  كاري  سبك  و  نگاه  نوع  اين  يافتن  ادامه 
كنم باز هم بايد در اين باره بعد از رفتن شما فكر كنم. واقعًا هنوز 
مطمئن نيستم ولي ادامه اين روند مطمئنم كه به شناخت خودم از 
«محسن چاوشي» دروني ام كمك مي كند و خواهد كرد. من با طي 
كردن اين روند به بسياري از ناشناخته هاي دروني خودم رسيده 
هايي  حس  از  خيلي  اخير  سال  چند  اين  طي  ام.  كرده  پيدايشان  و 
خيلي  اند.  داده  نشان  را  خودشان  نداشتند،  وجود  من  در  قبًال  كه 
هم درونگراتر از گذشته شده ام. آهنگ هايم هم شايد متاثر از اين 
البته  كه  باشند  ام  گذشته  اتفاقات  و  مشكالت  ادامه  در  و  تغييرات 
حس  يك  ولي  دانم.  نمي  دارند.واقعًا  ادامه  و  اند  نشده  تمام  هنوز 
دروني و شناختي كه از خودم دارم، خالف نظر شما را به من مي 
گويد. حتي اگر به قول شما آهنگ «متاسفم» آهنگ شناخته شده من 
باشد و به نوعي داستان زندگي من و خيلي هاي ديگر، ولي باز در 
شعر، ترانه و آهنگ هايم نوعي روشني و اميد هست. درد من «غم 
فراق» و «نرسيدني» است كه مدام در حال تكرار و فرياد كردنش 

در آهنگ هايم هستم.

و  بوده  اتفاقي  فقط  شما  شدن  خواننده  كه  است  درست  -آيا 
آهنگسازي را بيشتر دوست داريد؟

بله، هنوز هم آهنگسازي را بيشتر دوست دارم. واقعًا هم يك اتفاق 
صدايم  شد  باعث  كار  يك  پخش  و  توليد  روند  به  نبودنم  آشنا  و 

پخش شود و در مسيري قرار بگيرم كه امكان خارج شدن و كناره 
گرفتن از آن وجود ندارد. االن هم خوانندگي و انتخاب آهنگ هاي 
خودم فقط و فقط به اين دليل است كه با خوانندگي، خود و باطنم را 
پاك مي كنم و شست وشو مي دهم. وگرنه دليل خوانندگي من نه 
شهرت و معروفيت است و نه منافع مادي كه تا به امروز با وجود 
موسيقي  از  من  هدف  ام.  نرسيده  آن  به  كارهايم  بودن  پرمخاطب 
فقط و فقط معنوي، همان درونگرايي و رسيدن به عمقي است كه 
نمي  را  من  چهره  خيابان  در  كسي  كه  هست  هم  همين  براي  گفتم. 
شناسد، هر جايي كه اسمي از من باشد به غير از يكي دو تصوير 
تكراري چيز و عكس ديگري از من نمي بيني. فعًال كه اين سبك و 

نوع موسيقي شده همه دار و ندار من از زندگي.
-بخش هايي از آلبوم آخرتان را شنيده ام. به نظر مي آيد در اين 
آلبوم آخر با توجه به انتخاب شعرها به كلي سمت و سوي ذهني 

تان تغيير كرده است.

اين موضوع به نظرتان خوب است يا بد؟
-به نظر من خوب است. با اينكه موسيقي شما پاپيوالر است ولي 

شعرها و همچنين موسيقي سنگين تر و دروني تر شده اند.
خودم هم چنين نظري دارم. بايد هم همين طور باشد وگرنه درجا 
مي زنم. درجا زدن هم امروزه، خود و عين پسرفت است. به نظرت 
من اگر بيايم دوباره كاري مثل «نفرين» را بخوانم كار درستي كرده 
ام  قبلي  كارهاي  با  كامًال  كه  جديدتر  شعرهاي  انتخاب  با  پس  ام؟ 
كه  پيشرفتي  به  ام  موسيقي  در  بيشتر  وسواس  و  هستند  متفاوت 
اين  اگر  گويم  مي  هم  همين  براي  ام.  رسيده  كنم  مي  حس  خودم 
نظر  به  من  داد.  نظر  من  درباره  توان  مي  بهتر  شود  منتشر  آلبوم 

خودم پيشرفت كرده ام و قدم هايم رو به جلو بوده اند.

آلبومي  اين  از  بيشتر  جديدتان  نشده  منتشر  كارهاي  تعداد  -گويا 
است كه مي گوييد؟

آن  اگر  من  دانيد.  مي  را  اين  ايد  شنيده  را  من  كارهاي  چون  شما 
يك آلبوم را كه هنوز منتشر نشده مثال مي زنم به اين دليل است 
و  انتشار  براي  شدنش  آماده  و  آن  از  عادي  مخاطبان  و  مردم  كه 
با  نيلوفر»  شاخه  «يه  آلبوم  دارند.  خبر  انتشارش  عدم  مشكالت 
وجودي كه ترانه ها و موسيقي متفاوت تري را به نسبت كارهاي 
قبلي ام دارد ولي باز هم چندان جديد نيست. آخرين كاري كه از من 
شنيده شد، ترانه هاي فيلم سنتوري است كه باز هم مربوط به دو 
كار  را  نيلوفر»  شاخه  سنتوري، «يه  از  بعد  ما  شود.  مي  قبل  سال 
كرديم و بعد از آن آلبوم «موالنا» را كه از شعرهاي موالنا، وحشي 
كرديم. اين  استفاده  ژوليده نيشابوري  باباطاهر، شهريار و  بافقي، 
آلبوم متفاوت تر از همه كارهايي است كه انجام داده ام. من از آلبوم 
«خودكشي» به بعد شروع كردم به خواندن و اجراي شعر و ترانه 
و آهنگ هاي فاخر. ولي هميشه دوست دارم نظر مردم و مخاطبان 
را بدانم. به همين دليل دوست دارم آلبومم زودتر به بازار بيايد تا 

بازخوردها و نظرهاي واقعي و حقيقي تر را بدانم. 

نمي  ديگر  يي  خواننده  به  شبيه  را  شما  صداي  ديگر  روزها  -اين 
دانند؟

من از آلبوم «خودكشي» به بعد صدايم هم تغيير كرد و به سمتي 
خواستم  نمي  هم  اول  روز  از  من  برود.  داشتم  دوست  كه  رفت 
با  كه  هايي  شركت  از  بعضي  اما  بخوانم،  ديگري  خواننده  شبيه 
پيشنهاداتشان براي همكاري موافقت نكردم، در اين ارتباط جوي را 
عليه من به راه انداختند. واقعًا آن روزها احساس تنهايي مي كردم. 
مي  متهم  را  من  كه  يي  خواننده  همان  كه  كنم  مي  شكر  را  خدا  اما 
كردند شبيه او مي خوانم در چند مصاحبه اش از صدا و موسيقي 
من دفاع كرد و گفت كه هيچ شباهتي بين كار من و خودش نمي بيند 
ولي به جايش خواننده همان شركت ها را به بدترين شكل نقد كرد 
و گفت كه مي خواهد اداي او را دربياورد و حتي آهنگ هاي او را 
ام  خواسته  هميشه  كند.  مي  كاور  عينًا  هدفش  به  رسيدن  براي  هم 
خودم باشم و نخواستم جاي كس ديگري باشم. اين را با موسيقي 

ام هم ثابت كرده ام.

-هميشه احساس مي كردم با توجه به رنگ و لحن صدايتان امكان 
كار سبك راك را هم داريد. اين البته اتفاقي است كه در آلبوم هاي 
منتشر شده شما نيفتاده است. ولي در اين آلبوم هاي تازه، فضاي 
چيزي  چه  ناگهاني  تغيير  اين  دليل  رفته.  راك  سمت  به  ها  تنظيم 

بود؟
دخالتي  هيچ  ها  تنظيم  در  و  هستم  كارها  آهنگساز  و  خواننده  من 
را  تغيير  اين  دليل  است.  همين  هم  ام  كاري  اخالق  ام.  نداشته 

محمدرضا آهاري بهتر مي تواند توضيح دهد.

برگرفته از اعتماد
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حال و هواى 
نوروزى در 

لندن
احسان صادقيان

jahed.malakut.org : عكس از سايت

نوروز از جمله اوقات نادرى از سال است كه مردم در ابعاد 
كلى جامعه براى رفع نيازهاى خود يا ابراز محبت به يكديگر 
سياسى  اخبارهاى  به  كمتر  نوروز  در  مردم  كنند.  مى  تكاپو 
تحت  كارى  گرفتاريهاى  حتى  دهند.  مى  بها  اجتماعى  وقايع  و 
تاثير وظايف خانوادگى قرار مى گيرد. اين از زيبا ترين جلوه 
هاى نوروز است كه وقتى از خانه خارج مى شوى و پا به هر 
كوچه و خيابان مى گذارى، مردم را مى بينى كه به تهيه ابزارى 
دوستان  براى  هدايايى  خود،  خانه  كردن  تزئين  و  تميز  براى 
شان  خانواده  اعضاى  و  خود  براى  نو  لباسهاى  آشنايان،  و 
خود،  مهمانان  از  پذيرايى  براى  شيرينى  و  ميوه  باالخره  و 

مشغولند.
در ادارات و سازمانها، افراد براى همكاران سازمانى يا رقيبان 
تجارى كارتهاى تبريك مى فرستند. اگر در كنار دوستى باشيد 
كه در حال نوشتن يك متن تبريك نوروزى براى همكار خود 
مى باشد، احتماًال براى استفاده بهتر از كلمات با شما مشورت 
خواهد كرد و دوستانه به شما اعتراف خواهد كرد كه مثًال قصد 
كرده  پيدا  همكارش  با  كه  كدورتى  خود  تبريك  پيام  در  دارد 

است را از دل او بيرون آورد.
نوروز تنها زمانى از سال است كه  قول و قرار با خانواده براى 
رفتن به خريد عيد، برنامه ريزى كردن براى سفر و امثال آن 
موجهترين عذر براى مرخصى رفتن يا موقتًا نا تمام گذاشتن 
به  هم  رئسا  و  مديران  سختگيرترين  نوروز  در  است.  كارى 
راحتى با مرخصى كاركنان خود موافقت مى كنند اگر عذرتان 

اين باشد كه: «مى خواهم با خانواده ام باشم.»
در نوروز در گيريهاى خيابانى، مشاجره با كسبه و رانندگان 
تاكسى و در گيريهايى از اين دست كه در جامعه معمول است 
كمتر اتفاق مى افتد. آرامش خاصى بين مردم حاكم است. همه 
ترجيح مى دهند اين زمان كوتاه نوروزى را براى خود سپرى 

كنند تا براى حل و فصل مسايل روزمره و بى اهميت زندگى.

نيز  زاست  تنش  و  برانگيز  جنجال  هميشه  كه  سياسى  اخبار 
حتى  كيرد.  مى  خود  به  آميزتر  مسالمت  اى  چهره  نوروز  در 
سياست مداران و گردانندگان چرخ نظام مملكت سعى مى كنند 
تا حد امكان از بروز اتفاقاتى كه آرامش مردم را خدشه دار مى 

كند جلوكيرى كنند. 
چون  شايد  است.  آسانتر  نوروز  در  غمها  دردناكترين  تحمل 

در اين ايام به خاطر سنت ديد و بازديد، كمتر كسى احساس 
سرسبزى  و  طبيعت  دگرگونى  آن،  از  گذشته  كند.  مى  تنهايى 
بهار پيام زندگى مى دهد و تاثير مثبتى بر روح و روان انسان 

دارد.
سنتهاى نوروزى مثل خانه تكانى، خريد رخت و لباس نو، ديدن 
نوروز  ايام  در  فقط  مردم  كه  نيست  چيزى  آشنايان  و  اقوام 

انجام دهند ولى انجام آن در ايام نوروز حال و هواى ديگرى 
وفاق  نوع  يك  موجب  فعاليت  اين  ابعاد  بودن  اجتماعى  دارد. 
عميق ملى مى شود. همچنين رويكرد مردم به طراوت بخشيدن 

به زندگى خود در اين ايام با انگيزه اى متفاوت است.
فضايى  كشور  از  خارج  در  نوروز  ايام  اما 
به  مردم  از  بسيارى  دارد.  مهجور  و  غريب 
داليل شغلى فرصتى براى با خانواده بودن 
برگزارى  به  موفق  و  ندارند  را  ايام  اين  در 
غالبًا  شوند.  نمى  ملى  جشن  اين  سنتهاى 
اما  چينند  مى  همگان  را  سين  هفت  سفره 
اين  گستردن  با  كه  حالى  و  شور  و  جشن 
شود  پراكنده  خانه  فضاى  در  بايد  سفره 
محسوس نيست. تعداد دوستان و آشنايانى 
كه بتوان سنت ديد و بازديد را با ايشان زنده 
سيزده  تا  مالقاتشان  كه  نيست  آنقدر  كرد 
نوروز ادامه پيدا كند. آن عده هم كه هستند، 
گرفتاريهاى  و  جامعه  شرايط  موافقت  نا 
از  تا  دهد  نمى  دستشان  به  مجالى  زندگى 
اين  تمام  با  كنند.  استقبال  گرمى  به  يكديگر 
احوال، مردم زمان تحويل سال را به ياد مى 
سپارند و نوروز را گر همه با دورهمى هاى 
دو سه نفره جشن مى گيرند. مهمتر از همه 
فاميلهاى  احوال  از  تلفنى  تماسهاى  با  آنكه 
عالوه  تا  گيرند  مى  خبرى  ايران  در  خود 
آنان  عيش  وصف  شنيدن  با  رحم،  صله  بر 

نصف عيشى برده باشند.
حال و هواى نوروزى در شهرهاى بزرگتر 
مغازه  دارد.  بهتر  بويى  و  رنگ  لندن  مانند 
هاى ايرانيان با فروش مواد غذايى و تزيينى 
ايرانى  جامعه  به  را  عيد  نوروز،  ايام  خاص 
رستورانهاى  آورند.  مى  كشور  از  خارج 
ايرانى در تبليغهاى خود عبارت «ماهى پلوى 
عيد» را با تيتر چشمگيرترى چاپ مى كنند. 
چهارشنبه  برپايى  براى  متعددى  مراسم 
شود.  مى  برگزار  نوروز  جشن  يا  سورى 

مى  برگزار  پايكوبى  و  رقص  ايرانيان  براى  خاصى  كالبهاى 
كنند. 

ايرانيان  كوچك  جامعه  در  كه  ايرانى  كودكان  متاسفانه  ولى 
عيدى  گرفتن  براى  كودكانه  رقابتهاى  از  دور  وطن  از  خارج 
بيشتر از بزرگترهاى فاميل هستند، شكوه اين عيد ملى را كمتر 
درك مى كنند و بابانوئل همكالسى هايشان دوست داشتنى تر 

ايرانيان  روزافزون  همبستگى  رو  اين  از  است.  نوروز  عمو  از 
خارج از كشور و حفظ ارتباطات اجتماعى خود با جامعه بزرگ 

درون مرزى، امرى ضرورى است.
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سين هايى كه «سالمند» شدند
مهدى جابرى

سال هايى نه چندان دور، من و تو سال نو را با لباس هايى نو آغاز مى كرديم و چشمانمان به دست پدر بود 
تا يك 20 ريالى نو را به ما هديه دهد و از مادر مى خواستيم كه كوزه سبز شده را سر سفره هفت سين و 
كنار قرآن بگذارد.پدر سكه 20 ريالى نو را با دستان پينه بسته و پر از چين و چروكش به ما هديه مى داد. 

پدر اما به ديوار خيره مى شد؛ به عكس هاى من و تو كه فرزند خردسال او بوديم.
سال ها گذشت. كودك ديروز براى خودش مردى شده است. من و تو امروز به فرزندانمان دو هزار تومانى 
تا نخورده هديه مى دهيم و او با لباس هاى نو و چهره شاد از سر و كول ما باال مى رود.اما چشمان پدر 

هنوز به ديوار خيره است، به عكس كودكى هاى سال هاى دور من و تو.
پدر در اين انديشه است كه اى كاش، آن روز به من و تو بيشتر از 20ريال هديه مى داد. اى كاش لباس هاى 
ما را نوتر از آنچه بود، تهيه مى كرد.پدر امروز هفت سين خود را كنج آسايشگاه و با شش «سالمند» ديگر 
پهن كرده است. هفت سين پدر اما روى ديوار است؛ قاب عكس هاى يك تا هفت سالگى من و تو. سيماى ما 
كه روى ديوار آسايشگاه آويزان است، پدر را به ياد سين هاى سفره سى سال قبل مى اندازد و پدر در اين 
انديشه است كه اى كاش براى من و تو سفره هفتصد سين پهن مى كرد تا امروز پس از سى سال، حداقل 

«يك سين» از آن را به ياد داشته باشيم، اما دريغ از نيم سين ....
پدر نگاهش به دور دست ها است. شايد دستى از دور دستگير او باشد، اما اى كاش آن دست، دستان من 
و تو باشد. ما هم خوب مى دانيم كه نوروز حال و هواى هميشگى را ندارد. 20 ريالى هاى پدر انگار صفاى 
ديگرى داشت. هزار تومانى ها چنگى به دل نمى زند. به فرزندمان كه نگاه مى كنيم از خودمان متنفر مى 
شويم، چرا كه ما هم روزگارى با لباس نو از دوش پدر باال مى رفتيم. ما خوب مى دانيم كه «آينده» ما نيز 
چيزى جز «حال» پدر نيست! سايه پدر بهترين سين سفره بود ولى ما الفباى سايه را دگرگون كرديم و از آن 
آسايشگاهى ساختيم تا در خانه مان جز سايه و هاله اى از ياد پدر چيزى باقى نماند. پدر حتى نمى داند كه 
من و تو، مادر را به كدام آسايشگاه سپرده ايم، اما مادر كه سياهى موهايش، سبزترين سين سفره ما بود، 
اكنون در سفره اش سه سين بيشتر ندارد: سفيدى مو، سالمندى و سكوت! سين چهارم شايد سنگ باشد؛ 

سنگى كه جز تاريخ تولد مادر و سن او، آه و حسرت ديگرى را براى ما باقى نگذارد.

با اين حال، مادر كه چشمانش ديگر سو ندارد، هنوز هم دلش رضا نمى دهد كه ذره اى سين از سرور و 
سالمت من و تو كاسته شود. پدر اما هنوز سين هاى سفره 30 سال قبل را مى شمارد. چشمان پدر، سين 
هاى سفره را جابه جا مى بيند ولى هرچه هست، بيشتر و كمتر از هفت نيست. او در اين انديشه است كه 
كدام سين را از ما دريغ كرد كه امروز او را «سين جيم» مى كنيم!  اين روزها چشمان زيادى كنج آسايشگاه 
و پشت درهاى بسته اتاق ها، نگران من و توست. شايد دستى بر در بكوبيم و درهاى بسته را باز كنيم. 
شايد پس از مدت ها، مادر به آرزوى ديرين خود برسد و چند دقيقه اى در خانه با من و تو و با پدر، كنار 
يك سفره بنشيند. شايد آرزوى كهنه پدر براى لحظه اى در آغوش كشيدن من و تو برآورده شود، چرا كه 
ما هنوز هم براى او همان كودك هميشگى هستيم. تلخ است اما دور از حقيقت نيست كه تحويل سال نو براى 
بسيارى از سالمندان، از سال ها قبل كهنه شده است. چشمان بسيارى از بس به درها خيره ماند، عاقبت 
خاك گل كوزه گران شد و من و تو آنقدر چشم بر همه چيز بستيم كه ديگر هيچ درى به رويمان باز نمى 
شود.تلخ است اما نبايد واقعيت را دور از ذهن داشت. مادران با احساسى كه نيمى از بدن خود را حس نمى 
كنند، كنج آسايشگاه ها روى چرخ نشسته اند و تسبيح در دست، براى من و تو دعا مى كنند.بسيارى از 
سالمندان از بس سال ها تنها مانده اند، حتى نام يكى از هفت فرزند خود را نيز به ياد ندارند ولى ما خودمان 
را «به آن راه زده ايم»؛ راهى كه كيلومترها با پدر و مادر فاصله دارد، اما غافل از آنيم كه توشه راه را مادر 

برايمان بسته است و او در اين ميان:
غروب در نفس گرم جاده خواهد رفت 
پياده آمده بود و پياده خواهد رفت 
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ارثيه دردناك 
خانوادگى

سردردهاى  و  ميگرن  مانند  آن  از  انواعى  خصوص  به  سردرد، 
كننده  ناتوان  بسيار  ميتوانند  هستند،  مزمن  و  كه   شديد  خوشهاى 
باشد. حتى سردردهاى تنشى كه نوع   ماليمتر اين مشكل به شمار 
ميروند نيز ميتوانند شخص مبتال را وادار كنند كه به گوشة   تاريكى 
علل  زمينه  در  هنوز  بايد  ما  كه  درحالى  بماند.  همانجا  و  برده  پناه 
سردرد   چيزهاى بسيارى را كشف كنيم و بياموزيم، اما در اين حد 
بستگى  توارث  و  جنسيت  به  انواع   سردرد،  از  بسيارى  كه  ميدانيم 

دارد. 
اين ارتباط به خصوص درباره ميگرن، به شدت صادق   است . 

 به گفته «استفن سيلبرستين»،   استاد عصب شناسى، «به   طور كلى، 
تعداد مبتاليان به ميگرن در زنان سه برابر مردان است و بيشتر اين 
مبتالست.  ميگرن  به  كه  هستند  يكى  درجه  خويشاوند  زنان   داراى 

اين مشكل در نتيجه تركيبى از   ژنتيك و هورمونها بروز ميكند .» 

نقش هورمونها 
دوره بين بلوغ و   يائسگى تحت  موارد زنان را در   ميگرن در اكثر 
تاثير قرار ميدهد و بيش از همه در زنان 35 تا 45 ساله ديده ميشود. 
هستند    (estrogen)  استروژن هورمونها،  حالت  اين  داليل  يكى   از 
سيلبرستين «آنچه  گفته  به  دارند.  بروز   ميگرن  در  عمده  نقشى  كه 
موجب سردرد ميشود، كاهش استروژن است   نه افزايش آن. ميزان 
باالى هورمون نيز در صورت ثابت بودن مشكلى ايجاد نميكند، بلكه  

 افت و خيز مقدار هورمون مشكل آفرين است .» 
 بيش از نيمى از زنان مبتال به   ميگرن اظهار داشتهاند كه سردردهاى 
آنان با دوران عادت ماهيانه مرتبط است. ميزان   شيوع اين سردرد 
ميرسند،  بلوغ  سن  به  دختران  كه  زمانى  تا  پسران  و  دختران  در 
يكسان   است. پس از بلوغ، تعداد بروز سردردهاى يك زن مبتال به 
ميگرن بيش از مردى كه سابقه   ميگرن دارد، خواهد بود و تا زمانيكه 

زن يائسه شود، اين الگو همچنان ادامه خواهد   يافت . 
ميتوانند  ميدهد  رخ  زنان  زندگى  دوران  در  كه  هورمونى   نوسانات 
با  مرتبط  هورمون  ميزان  تغيير  شوند.  بيشتر  موجب   ميگرنهاى 
روزهاى قبل از آغاز هر دوره عادت   ماهانه ميتواند حمالت ميگرنى 
را بدتر كند، تغييرات هورمونى در دوره باردارى نيز   چنين تاثيرى 
دارد. بسيارى از زنان مستعد ميگرن، درست پس از تولد فرزندشان 
و زمانى   كه ميزان هورمون به حالت عادى برميگردد، دچار حمالت 

ميگرن ميشوند . 
 برعكس،   استفاده از قرصهاى كنترل باردارى ميتواند سطح هورمون 
بدن را ثابت نگهداشته و با اين   كار موجب كاهش تعداد سردردهاى 

جايگزينى   هورمون  درمانهاى  سيلبرستين،  گفته  به  شود.  ميگرنى 
نيز ميتواند بر ميزان دفعات و شدت ميگرن تاثير بگذارد. زنانى كه 
ميكنند،  يا  HRT  استفاده  درمانى  هورمون  قرصهاى   داروهاى  از 
دچار  آنها  بدن  سطح   هورمون  زيرا  ميشوند  ميگرن  دچار  بيشتر 
افت و خيز ناگهانى و شديد ميشود. اما زنانى كه  HRT  را از طريق  
مشخصى  ميزان  روزانه  ميكنند،  دريافت  پوست  روى   برچسبهاى 
افزايش  آنها  در  ميگرن  و   شدت  تعداد  و  كرده  دريافت  هورمون 

نمييابد . 

 وراثت ، عامل سردرد 
اگر   مادر يا عمه شما دچار ميگرن باشند، احتمال اينكه شما نيز به 
اين مشكل مبتال باشيد،   وجود دارد. بسيارى از افراد دچار ميگرن، 
در اين زمينه داراى سابقه خانوادگى هستند،   در نتيجه چنين تصور 

ميشود كه عامل وراثت در اينجا بسيار موثر است . 
 اين امر   به خصوص در مورد ميگرنهايى كه با نشانه هاى بصرى 
سيلبرستين  گفته  به  صادق   است.  ميشوند،  آغاز  درآمد»  «پيش  يا 
هرچند تنها 20 درصد از بيماران مبتال به ميگرن دچار حالت    پيش 
درآمد ميشوند، اما «عامل ژنتيك در ميگرنهاى داراى پيش درآمد 

نقش بسيار مهمترى    از انواع معمولى آن دارد .» 
 اين نظر وجود دارد كه افراد مبتال به ميگرن،   ژنهاى غيرعادى كه 

مسئول كنترل سلولهايى خاصى از مغز هستند را به ارث ميبرند .  

 سردردهاى خوشهاى و تنشى    

ما تمام مدت   درباره ميگرن چيزهايى ميشنويم، اما درباره سردردهاى 
تنشى و خوشهاى چندان صحبت   نميشود. اين دو نوع عمده ديگر 
تنشى  سردردهاى  باشند .   كننده  ناتوان  كامال  ميتوانند  نيز  سردرد 
از شيوع بيشترى برخوردارند و هر دو اين سردردها با جنسيت و 

ساختار   شيميايى مغز در ارتباطند . 
 بسيارى از افراد سردردهاى تنشى را تجربه كرده اند. دردى خفيف 
يا معتدل كه با انقباض شقيقه ها، پيشانى، پشت سر و گردن همراه 
است .  سردردهاى تنشى ميتوانند به قدرى تكرار شوند كه شخص 
ناتوان  ديگر  موارد  از  آنها   كمتر  اما  باشد،  دچار  آن  به  روز  هر 
كننده بوده و با مسكنهاى معمولى قابل درمان هستند. زنان   بيش از 
مردان به اين سردردها دچار ميشوند و احتمال وجود اين بيمارى 
در خانواده   افرادى كه به اين سردرد مبتال هستند، 40 درصد بيش 

از ديگران است . 
بيشتر  مردان  در  اما  دارند  كمترى  شيوع  خوشه اى،   سردردهاى 

است و ميتواند كامال ناتوانكننده باشد. 
مينامند  خودكشى  سردرد  را  سردردها  «اين  سيلبرستين  گفته  به 
خودكشى  مرز  به  شخص  كه  است  شديد  حدى  آن   به  درد  زيرا 

ميرسد». 
ميگرن  تعداد  از  كسرى  به   اندازه  تنها  خوشهاى  سردردهاى  تعدد 
هاى موجود است، اما همين تعداد نيز در مردان سه تا چهار   مرتبه 

بيشتر ديده ميشود و دليل آن نيز هنوز مشخص نشده است . 
خالف  بر  و  ميشود  ايجاد  مغز  رگهاى  التهاب  در   اثر  سردرد   اين 
ميگرن كه مى تواند روزها ادامه داشته   باشد، سردردهاى خوشهاى 
تنها به مدت 30 دقيقه يا يك ساعت به شدت بروز كرده و سپس از   
 بين ميروند. آنها بهطور ناگهانى و در يك زنجيره يا خوشه، آغاز 
براى  نميشود.  آنها  از  خبرى  هيچ  مدتى   طوالنى  به  سپس  و  شده 
اشخاصى كه داراى مشكل مزمن هستند، روشهاى   پيشگيرى وجود 

دارد. اين سردردها ارتباطى با نوسانات هورمونى ندارند  . 

محركهاى سردرد 
از  نظر  هستيد،   صرف  سردرد  به  ابتال  مستعد  افراد  دسته  از  اگر 
عاملى  زندگى  در  تنش  ميزان  از  كاستن  ارثى،  زمينه  يا  جنسيت 
بسيار تعيينكننده و گامى اساسى براى دورى از چنين مشكلى است. 
جسمى،  مشكل  نوع  هر  محركى    براى  «تنش،  سيلبرستين:  گفته  به 
از جمله ميگرن، به شمار ميرود. اما دليل اصلى آنها نيست». تنش 
در زندگى روزانه، مانند سر و سامان دادن به برنامه كارى بسيار 
فشرده و متنوع،   يك عامل محرك سردرد است و نسخه رايج و مفيد 
براى كاهش استرس همان ورد هميشگى است:  غذاى سالم، ميوه، 
تمرينات    انجام  روزانه،  ورزش  دقيقه  فراوان، 30  آب  و  سبزيجات 

 آرامبخش و تمدد اعصاب مانند يوگا و خواب كافى . 
هايى  توصيه  بيشتر،  سالمت  شدن   از  مند  بهره  براى  سيلبرستين 
ساده دارد: «سيگار را ترك كنيد، هر شب در   يك زمان مشخص به 

بستر برويد و غذاهايى حاوى مواد نگهدارنده مصرف نكنيد.» 
خوبى  كتاب  داريد،  نياز  استراحت  به  كه  زمانى  در  بار  اين    پس، 
بشنويد.  ماليم  موسيقى  يك  آرام   بنشينيد.  جايى  در  و  برداشته 
كرده  ولخرجى    استفاده  براى  بهانهاى  عنوان  به  خود  سردرد  از 
شبى  و  كرده  تهيه  را  ممكن  نوشيدنى  و  سبك  غذاى  بهترين  و 

آرامشبخش را   پشت سر بگذرانيد.

روش ارزان تشخيص سرطان  
 

پزشكي  علوم  محققان 
و  غربالگري  براي 
گردن  سرطان  تشخيص 
بررسي  روش  رحم، 
DNA ويروس پاپيلوماي 
انساني را به زنان توصيه 
به  روشي  كه  كنند  مي 
بررسي  است.  صرفه 
هاي  سال  بين  محققان 
2001 تا 2003 نشان مي 

دهد ارزش تست اخير كه طي آن وجود DNA اين ويروس مورد 
اسمير  پاپ  كنوني  تست  از  بيشتر  بسيار  گيرد،  مي  قرار  ارزيابي 
است. دكتر «سو گولدي» و همكارانش در دانشكده پزشكي دانشگاه 
هاروارد اعالم كردند با بررسي اطالعات مربوط به شيوع عفونت 
بايد  كه  گفت  توان  مي  مختلف  سنين  دختران  در  پاپيلوماويروس 
انجام  اند،  نشده  يا  شده  واكسينه  كه  كساني  همه  در  اخير  تست 
گيرد. در مجموع، محققان توصيه مي كنند بهترين چارچوب براي 
واكسينه  زنان  همه  در  اسمير  پاپ  دادن  انجام  سرطان  اين  كنترل 
بعد  و  دوران  اين  از  بعد  و  است  جواني  دوران  در  نشده  يا  شده 

 DNA از سي سالگي، بايد غربالگري و بيماريابي به روش تست
انجام شود. البته در زنان واكسينه شده بهتر است بيشتر به تست 

DNA توجه شود.  
 

كاهش خطر سرطان سينه با آسپيرين  
 

سودمندي  از  پژوهشگران   
پيشگيري  در  آسپيرين 
سينه  سرطان  درمان  و 
مصرف  دهند.  مي  خبر 
داروهاي  ديگر  و  آسپيرين 
خطر  آسپيرين  خانواده 
را  سينه  سرطان  به  ابتال 
دهد.  مي  كاهش  زنان  در 
نتايج  تحليل  با  پژوهشگران 
تاثير  كه  بررسي  چندين 
در  را  آسپيرين  مصرف 
سينه  سرطان  از  پيشگيري 

متوجه  بودند،  كرده  ارزيابي 
سينه  سرطان  به  ابتال  احتمال  آسپيرين،  باالي  دوز  مصرف  شدند 
را تا 20 درصد كاهش مي دهد و حتي ممكن است در درمان اين 

بيماري هم موثر باشد. البته محققان با توجه به عوارض گوارشي 
از  حتمًا  دارو  اين  تجويز  دارند  تاكيد  آسپيرين  خانواده  داروهاي 

سوي پزشك صورت گيرد.  
 

توليد پوست از سلول هاي مو  
  

 دانشمندان آلماني راهي يافتند كه مي توان از طريق آن سلول هاي 
پوستي را در آزمايشگاه از سلول هاي بنيادي ريشه موي فرد توليد 
كرد. اين كشف راهگشا احتماًال در جراحي هاي پالستيك و ترميمي، 
درمان سوختگي ها و زخم ها و ساختن اعضاي پيوندي خاص به 
كار گرفته خواهد شد. به گفته دانشمندان «در طول دو هفته كاشت 
در  همچنين  شد.  انجام  بيمار  سر  پشت  موي  هاي  ريشه  از  سلول 
اين روش محلول مغذي قسمت باالي سلول كه بر اثر فشار هواي 
مجاور دچار تغيير مي شود، اصالح شد كه همين امر موجب تغيير 
سلول هاي بنيادي و تبديل آنها به سلول هاي پوست مصنوعي مي 
رعايت  با  و  خاص  هاي  اتاقك  در  پوستي  هاي  سلول  اين  شود.» 
اصول ايمني و اندازه گيري تعداد ذرات معلق در هوا رشد مي كنند. 
با اين روش مي توان تا 100 سانتي متر مربع از پوست بيمار را 
پوشش داد. برتري روش جديد نسبت به درمان حاضر اين است 
كه اين روش اثري بر جاي نمي گذارد و بيمار شانس بيشتري براي 

بهبودي سريع تر خواهد داشت.  
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Golden
 Crown

فرا رسيدن عيد نوروز
 را به كليه هموطنان
 و مشتريان عزيز 
تبريك عرض نمود
 و سال خوشى براى
 شما آرزو مى كند

goldencrownuk@yahoo.com

يك لپ تاپ ارزان قيمت از سونى
در  سونى  ارزان قيمت  لپ تاپ  عنوان  به   VGN-NR17Gمدل

بازار معرفى شد.
اين  ايران رهجو،  شركت  فروش  كارشناس  طاهرى،  اعالم  طبق 
 CenTrino Core 2 Duo لپ تاپ 8/2 كيلوگرمى به پردازنده
GHZ 1/66، رم يك گيگابايتى از نوع DDRII، هاردديسكى با 
ظرفيت 120GBSATA و كارت گرافيكى inTel 965 با ظرفيت 

251 مگابايت مجهز است.
نمايش  صفحه   ،DVD/RW DL درايو  به  همچنين  لپ تاپ  اين 
با  و  است  مجهز   USB پورت  و   WEGA نوع  از  اينچى   4/15

قيمت يك ميليون و 90هزار تومان به فروش مى رسد.

خالق وب، رديابى اينترنتى 
را مورد انتقاد قرار داد

خالق وب اظهار كرد كه كاربران در برابر سيستم هايى كه مى 
توانند فعاليت آن ها را در اينترنت كنترل كنند، نيازمند حمايت 
هستند. طرح هايى كه بر اساس آن ها قرار است ارائه كنندگان 
اينترنت انگليس از شركت فورم كه فعاليت هاى اينترنتى كاربران 
را به منظور ايجاد تبليغات مشخص شده كنترل مى كند، استفاده 
كه  است  معتقد  برنزلى  تيم  است.  كرده  پا  به  را  جنجالى  كنند، 
اينترنت  فعاليت  كنترل  سيستم  از  خود  اينترنت  كننده  ارائه  اگر 
استفاده كند، آن را تغيير خواهد داد. برنزلى همچنين اظهار كرد 
كه مايل نيست ISP كه از خدمات آن استفاده مى كند، وب سايت 
هاى مورد بازديدش را رديابى كند و اطالعات مربوط به فعاليت 
توسط  كه  تبليغاتى  سيستم  دارد.  تعلق  وى  به  اش  اينترنتى 
شركت فورم ايجاد شده گرايش رو به افزايشى براى ابزارهاى 
و  شخصى  هاى  داده  از  كه  دهد  مى  نشان  را  آنالين  تبليغاتى 
عادت هاى اينترنتى كاربران براى ايجاد تبليغات هدفمند استفاده 

مى كنند. 
سيستم  يك  كرد  سعى  كه  هنگامى  بوك  فيس  اجتماعى  شبكه 
كاربرانشان  عادات  كه  گيرد  كار  به  را  بيكون  نام  به  تبليغاتى 
تبليغات  كردن  فراهم  براى  سايتش  از  خارج  و  داخل  در  را 
شخصى نشان مى داد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و ناچار 
حريم  مدافعان  كند.  اصالح  زمينه  اين  در  را  خود  عملكرد  شد 
خصوصى قانونى بودن اقدام ISPهاى انگليسى براى ردگيرى 
زير  را  هستند  ها  آن  مشترى  كه  اينترنتى  كاربران  هاى  عادت 
سؤال برده اند اما دولت انگليس اعالم كرده كه عملكرد ISPها 
در صورت به دست آوردن موافقت مشتريانشان، مطابق قانون 
اجتماعى  هاى  شبكه  توسعه  از  همچنين  برنزلى  بود.  خواهد 
مانند فيس بوك و ماى اسپيس به عنوان نمونه خوبى از افزايش 
مشاركت در وب نام برد اما به افراد جوان هشدار داد از قرار 

دادن اطالعات شخصى در اين سايت ها خوددارى كنند.

اينتل Centrino 2 را معرفى كرد
اينتل پلت فورم جديد پردازنده هاى لپ تاپ يعنى Montevina را 

نام  تغيير   Centrino 2 به  داد.رسما 
Centrino 2 كه از فناورى 45 
نانومترى اينتل با سرعت كالك 
در  گيگاهرتز بهره مى برد   8/2
جايگزين  امسال  دوم  سه ماهه 

Centrino فعلى خواهد شد. اين 
 Blu-Ray، پلت فرم به طور داخلى از

WiMax و Wi-Fi پشتيبانى مى كند.

چيپ ست گرافيكى X3100 اينتل نيز با GMA X4500 جايگزين 
مى شود. اين پردازنده در دو نسخه Centrino 2 براى مصارف 
خانگى و شخصى و Centrino 2 vPro براى مصارف حرفه اى 

و تجارى به بازار خواهد آمد.
Centrino 2 پيش درآمدى بر خانواده پردازنده هاى كم مصرف 
Atom كه جهت سيستم هاى سرى Eee PC و ديگر ابزارهاى 

«netbook» (نت بوك) درنظر گرفته شده اند، است.
داراى  همچنين   Atom سرى  پردازنده هاى  اينتل،  گفته  به 
ابزارهاى  در  آتى  سودآور  فرصت هاى  براى  الزم  «پتانسيل 
كالينت هاى  ديگر  و  توكار  برنامه هاى  شخصى،  الكترونيكى 

كم حجم و باريك» خواهد بود.
Sean Maloney مديرعامل اينتل درباره اين پردازنده مى گويد: 
«اين كوچك ترين پردازنده ما است كه با استفاده از كوچك ترين 

ترانزيستورهاى جهان ساخته شده است.»
«اين شگفتى كوچك حركتى بنيادى در طراحى به حساب مى آيد 
و به رغم كوچكى در حجم تا اندازه اى قدرتمند است كه بتواند 
تجارب بزرگ اينترنتى را در دستگاه هاى كوچك ممكن سازد. 
صنعت  در  را  جديدى  پيشرفت هاى  پردازنده  اين  ما  عقيده  به 

موجب خواهد شد.»

محصولى مجهز 
به رنگين كمان
كامال   Mp3Player يك  هم  اين 

به  كه  غريب  و  عجيب  و  متفاوت 
شده  معرفى  بازار  به  تازگى 

است. 
 Aigoشركت كه  محصول  اين 

و  طراحى  را  آن   omnisphere
توليد كرده است، احتماال نظر اغلب كاربران را به خودش جلب 

مى كند. 
F529 درحقيقت يك Mp3Player چينى، اما متفاوت است كه با 
سليقه كاربران طرفدار محصوالت عجيب جور و سازگار است.

طراحى اين محصول به صورت يك مخروط نسبتا بلند است كه 
در قله آن چند المپ كوچك رنگى تعبيه شده است.

آن  ضرب  و  موسيقى  ريتم  با  همزمان  رنگارنگ  المپ هاى  اين 
تغيير رنگ مى دهند.

به اين ترتيب كاربران يك دستگاه مى توانند ضمن گوش دادن به 
موسيقى، از رنگ هاى متنوع اين دستگاه هم لذت ببرند.

اين  است.  يك گيگابايت  ظرفيت  با  داخلى  حافظه  داراى   F529
و  بوده  سازگار  هم   SD حافظه  كارت هاى  با   Mp3 player

قابليت ارتقاى حافظه تا يك و 2گيگابايت بيشتر را هم دارد.
اين Mp3 player جالب مجهز به يك پورت USB براى اتصال 

و انتقال سريع اطالعات به كامپيوترهاى شخصى هم هست.
 Mp3 اين   ،Aigo Omnisphere چينى  شركت  اعالم  طبق 
player رنگارنگ در حال حاضر با قيمتى در حدود 520دالر به 

بازار عرضه شده و به فروش عمومى مى رسد.  

موبايل با دو سيم كارت 
به بازار آمد

جنرال موبايل، شركت آمريكايى توليد كننده گوشى تلفن همراه 
كه بيشتر به گوشى هاى دو سيم كارته توليد مى كند، تلفن همراه 

DST3G را معرفى كرد.
اين گوشى جديد جنرال موبايل از دوسيم كارت به طور همزمان 
پشتيبانى مى كند و از شبكه چهار باند UMTS برخوردار است. 
اين گوشى آبنباتى (كندى بار) بوده و يك تلفن نسل سومى  به 
شمار مى رود. گوشى DST3G داراى دوربين دو مگاپيكسل و 
-mi اسالت كارت حافظه ،QVGA صفحه نمايش 2/2 اينچى

 v2.0 بلوتوث  و  گيگابايت  دو  تا  حافظه  ارتقاى  براى   croSD
 16.5  ×49  ×  117 ابعاد  با   DST3G گوشى  است.  برخوردار 
ميليمتر و وزن 106 گرم در حالت آماده باش در شبكه GSM يا 
3G حدود 10 روز و در حالت مكالمه در شبكه 3G سه ساعت 

و نيم و در شبكه GSM حدود 6 ساعت شارژ نگه مى دارد.
احتمال مى رود كه اين گوشى در آوريل 2008 به بازار عرضه 

شود، اما درباره قيمت آن هنوز اطالعاتى منتشر نشده است.  
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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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 info@persianweekly.co.uk  ورزشى ايران و جهان

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

دايي همچنان خط مي زند!
به دليل مخالفت باشگاه سپاهان با حضور هادي عقيلي در تمرينات تيم ملي علي دايي او را از تركيب 

اين تيم براي بازي با كويت خط زد تا تصميم هاي او همچنان خبرساز باشد. 
دومين روز تمرين تيم ملي هم با يك اتفاق مهم و تا حدودي جنجالي همراه بود. علي دايي كه پيش از 

شروع تمرينات با دعوت از پنج بازيكن سايپا و دعوت نكردن از بازيكناني مثل مهدوي كيا و كاظميان 
خبرساز شده بود و در روز اول تمرينات هم، صحبت هايش در مورد اين انتخاب مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفته بود، ديروز هادي عقيلي مدافع سپاهان و بازيكن فيكس تيم ملي در بازي با سوريه را هم 
خط زد تا همچنان تصميم هاي او با جنجال همراه باشد. علي دايي از تيم سپاهان دو بازيكن يعني هادي 
عقيلي و محسن بنگر را به اردو فراخوانده كه اين باشگاه هادي عقيلي را تا ديروز مرخص نكرده بود. 
محسن بنگر چون در بازي اول ليگ قهرمانان مقابل اال تحاد اخراج شد، نمي تواند در بازي چهارشنبه 
آينده مقابل كوروچي ازبكستان حضور پيدا كند اما هادي عقيلي بازيكن كليدي اين تيم است و ويرا 
به او اجازه حضور در تمرينات تيم ملي را نداده بود. او البته قرار بود امروز در تمرينات تيم ملي 
شركت كند ولي علي دايي اعال م كرد بازيكني كه باشگاه را به تيم ملي ترجيح مي دهد جايي در تفكرات 
او ندارد. اين در حالي بود كه اوال  عقيلي از سوي باشگاه مرخص نشده ثانيا طبق قوانين فيفا باشگاه ها 
مي توانند تا 72 ساعت قبل از بازي هاي ملي بازيكنانشان را در اختيار داشته باشند. دايي اما ديروز به 
ايسنا گفت: <قرار بود عقيلي تا شنبه به اردو بيايد اما نيامد و به طور اتوماتيك از تركيب تيم ملي خط 
خورد. تمام بازيكنان بايد تا بازي با كويت در اردوي تيم ملي باشند و اجازه حضور در باشگاهشان را 
ندارند.> او حتي تاكيد كرد بازيكنان استقال ل هم نمي توانند در بازي روز دوشنبه مقابل راه آهن شركت 
كنند و به درخواست باشگاه استقال ل مبني بر مرخص كردن موقت آنها هم جواب رد داده است. در 
همين رابطه سرپرست باشگاه سپاهان اقدام اين باشگاه در آزاد نكردن عقيلي را كامال  قانوني دانسته 
و به قانون فيفا در مورد آزاد كردن بازيكنان باشگاهي استناد كرده است. هادي عقيلي هم كه به نظر 
مي رسد از خط خوردنش در شرايطي كه به تركيب ثابت تيم ملي راه يافته، شوكه شده است، در اين 
بدون  نمي توانستم  چون  كردم  عمل  باشگاهم  دستورات  به  و  نيستم  مقصر  <من  گفت:  مهر  به  مورد 
اجازه باشگاه به اردوي تيم ملي بيايم. شايد واقعا بدشانس هستم كه مجبورم در اين مقطع از تيم ملي 
دور بمانم. اميدوارم سرمربي تيم ملي بداند كه كوتاهي از من نبوده است.>اين مهم ترين اتفاق دومين 
روز تمرينات تيم ملي بود كه پيش بيني مي شود واكنش هاي زيادي را در پي داشته باشد. به هر حال 
سپاهان قرار است بامداد فردا به ازبكستان برود و در بهترين شرايط، عقيلي فقط مي توانست دو روز 
با تيم ملي تمرين كند، به همين دليل ويرا با جدايي او مخالفت كرد و حاال  خط خوردنش، با سر و صدا 

همراه خواهد شد.
ملي  تيم  به  امروز  از  است  قرار  مبعلي  ايمان  و  شجاعي  مسعود  كريمي،  علي  مثل  بازيكناني  وقتي 
سه  تا  قطعا  هم  تيموريان  آندرانيك  و  نيست  مشخص  آمدنش  زمان  هنوز  ميداوودي  ميال د  بپيوندند، 
روز قبل از بازي نمي تواند به بقيه اضافه شود، قطعا باشگاه سپاهان هم اين حق را براي خود قائل 
اگر  حتي  نكند؛  آزاد  را  كليدي اش  مدافع  آسيا،  قهرمانان  ليگ  در  حساسش  بازي  آستانه  در  كه  است 
دايي و پنج بازيكن سايپا در اردوي تيم ملي حضور داشته باشند. به اين ترتيب اگر دايي روي حرفش 
بايستد و ديگر عقيلي را دعوت نكند، زوج جال ل حسيني در بازي با كويت از بين اميرحسين صادقي 
و محسن بنگر انتخاب خواهد شد كه اتفاقا هر دوي آنها در تمرين ديروز كمي مصدوم شدند و به 
صورت اختصاصي تمرين كردند. به گفته علي دايي تمرينات ديروز، آغاز جدي تمرينات براي بازي با 
كويت بوده و او و همكارانش برنامه تمرينات را متناسب با روش بازي كويتي ها تنظيم كرده اند. <من 
اطال ع ندارم كه تمرينات قبلي به چه شكلي بوده اما در حال حاضر تمريناتي كه فكر مي كنم براي بازي 
با كويت مناسب است را در دستور كار قرار داده ايم تا بازيكنان براي اين بازي آماده شوند.>تمرينات 
صبح ديروز پرفشارتر از تمرينات بعد از ظهر بود و عباس آقايي مثل روز اول به دليل مصدوميت جدا 
از بقيه بازيكنان تمرينات اختصاصي انجام داد. علي دايي بعد از تمرينات ديروز به خبرنگاران گفت: 
<تمام بازيكنان شرايط خوبي دارند و من فكر مي كنم بازيكنان حاضر در اردو آماده ترين بازيكنان 
ايران هستند كه مي توانند براي بازي با كويت موثر باشند. ما از تيم كويت شناخت كافي داريم و سعي 
مي كنيم در فرصت باقي مانده فيلم هاي بيشتري از اين تيم ببينيم تا براي بازي روز 6 فروردين كامال  

آماده شويم.>

رقابت هاي كشتي آزاد 
قهرماني آسيا 

تيم ايران در روز اول به دو نقره و يك برنز رسيد 
مسابقات  از  روز  نخستين  در  ايران  آزاد  كشتي  ملي  تيم 
قهرماني آسيا در كره جنوبي به دو مدال نقره و يك برنز 

رسيد.  
ايران  كيلوگرم  وزن 96  آزادكار  گنجي  مرادي  اميرعباس 
با  و  مشابه  تايم  دو  در  كيلوگرم  وزن 96  فينال  ديدار  در 
به  و  شد  ازبكستان  از  قربان اف  قربان  مغلوب  نتايج 1-0 

مدال نقره بسنده كرد. 
در اين وزن كوتائه هيون از كره جنوبي و شعبان باي از 

قزاقستان مشتركا سوم شدند. 
سهميه  وزن  اين  دوم  و  اول  كشورهاي  اينكه  به  توجه  با 
از  هيون  كوتائه  بودند،  كرده  كسب  را  المپيك  در  حضور 
كره جنوبي و شعبان باي از قزاقستان به مصاف يكديگر 
در  حضور  سهميه  پيروزي  با  قزاقي  كشتي گير  كه  رفتند 

المپيك را كسب كرد. در ديدار رده بندي وزن 60 كيلوگرم، مراد محمدي با نتايج 3-0 ، 1-2 و 0-3 
سوخباتار از مغولستان را شكست داد و به مدال برنز دست يافت. 

در ديگر ديدار رده بندي نيز كشتي گير ازبكستاني با شكست حريف كره شمالي خود به مقام سوم دست 
يافت. در اين وزن يوگشوار دات از هند با شكست تاكاتسوكا از ژاپن به مدال طال و سهميه حضور 
در المپيك دست يافت. در وزن 74 كيلوگرم نيز ميثم مصطفي جوكار در ديدار فينال مغلوب حريف 
كره اي خود شد. چو بيونگ كوان از كره جنوبي در ديدار فينال وزن 74 كيلوگرم با نتايج 1-0، 0-1 
و 1-0 جوكار را شكست داد تا ملي پوش ايران از كسب سهميه المپيك بازماند. اين كشتي  در هر سه 
تايم به خم گيري كشيده شد كه براساس قانون فيال در اين رقابت ها دو گوي جايگزين تست شده بود 
كه اين گوي دو بار به نفع كشتي گير كره اي از كيسه درآمد. در اين ميان كادر فني تيم ملي بخصوص 
در تايم هاي دوم و سوم به نحوه داوري معترض بودند. در اين وزن ناگاشيما از ژاپن و وانگ چيك از 

مغولستان مشتركا سوم شدند. 
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ستاره انگليسي همچنان مي تازد 

 بعدازظهر شگفت انگيز هميلتون 

 اين هميلتون انگليسي است كه از ابتداي فصل 2008 فرمول يك 
براي قهرماني در پايان سال دورخيز كرده و به نظر مي رسد 
برنامه ريزي دقيقي براي هر كدام از گرندپري ها دارد و حاال 
قهرمان اولين تورنمنت فصل در گرندپري استراليا شده است.

روزهاي  الرن  مك  در  گذشته  فصل  كه  اصيل  بريتانيايي  اين 
او  پرده  پشت  لفظي  هاي  درگيري  از  متاثر  كه  داشت  پرتنشي 
و فرناندو آلونسو بود، روز گذشته با 4/5 ثانيه اختالف نسبت 
به نيك هيدفيلد آلماني از خط پايان گذشت و مك الرن اولين 
موفقيت فصلش را با درخشش لويس 23ساله به ثبت رساند.

هميلتون در پايان مسابقات عصر 16 مارس در برابر دوربين 
هاي خبري گفت؛ «اين يك خوشامدگويي به سبك انگليسي بود، 

فصل جديد همه چيز به خوبي انجام شد. در حقيقت اين قهرماني 
برايم تفاوت هاي زيادي با اولين پيروزي در مونترال داشت، شايد به اين دليل كه واقعًا انتظارش را 
نداشتم. اين قهرماني شايد بهترين پيروزي بود كه داشتم چرا كه احساس مي كنم پيشرفت زيادي 
كنم  مي  احساس  اما  بود،  نقصي  و  عيب  بي  و  كامل  موفقيت  كه  بگويم  خواهم  نمي  البته  ام.  داشته 
راحتي  و  آرامش  احساس  مسابقه  هنگام  كه  بود  خوب  آنقدر  داشتم  كه  نفسي  به  اعتماد  و  شرايط 
كنم.»هميلتون در ادامه صحبت هايش افزود؛ «احساس خيلي عجيبي دارم. احساس مي كنم رويايم 
به حقيقت مبدل خواهد شد و اين شروعي براي رسيدن به رويايم است. ياد گرفته ام كه چطور در 
اين تورنمنت هاي بزرگ و حساس رانندگي كنم و تحت فشار قرار نگيرم.»اما كيمي رايكونن قهرمان 
سال گذشته فرمول يك در پنج دور آخر مسابقه نهايي انصراف داد كه علت اصلي اين كناره گيري 
نقص فني موتور ماشين اش بود. ضمن اينكه يكي از چرخ هايش هم آسيب جدي ديده بود و فيليپ 
ماسا نيز به همين سرنوشت دچار شد تا در نهايت فراري ناكام اولين گرندپري فصل باشد.فرناندو 
آلونسو هم تيمي اسبق هميلتون در مك الرن كه بار ديگر به رنو بازگشته، با اين تيم در مكان چهارم 
تورنمنت استراليا ايستاد، رانندگي او هنوز هم يادآور روزهاي درخشان گذشته اش است.او در پايان 
مسابقات گفت؛ «ما مي توانستيم فرصت هاي بيشتري ايجاد كنيم، البته در اولين گرندپري سال نتيجه 
خوبي هم به دست آورديم كه به همه ما اعتماد به نفس و انگيزه خوبي براي ادامه فصل داد. بايد 

تالش مان را ادامه بدهيم، تا در مسابقات بعدي به نتيجه بهتري برسيم.» 

علي پروين: پرسپوليس، استقالل 
را ببرد قهرمان بالمنازع ليگ 

برتر خواهد شد 
ملى  تيم  اردوى  در  تيم  اين  بازيكن   6 حضور  كه  كرد  تاكيد  پرسپوليس  فوتبال  تيم  پيشين  سرمربى 
لطمات سنگينى را بر عملكرد پرسپوليس وارد خواهد كرد. على پروين بازيكن و مربى پيشين تيم فوتبال 

باشگاه  مقام  قائم  و  پرسپوليس 
استيل آذين در خصوص باخت 
سيرجان  گهر  گل  مقابل  تيمش 
گفت: تيم ما خيلى بد بازى كرد 
و اگر اين ديدار تا صبح هم ادامه 
گل  تيم  توانستيم  نمى  داشت 
گهر سيرجان را شكست بدهيم. 
سؤال  اين  به  پاسخ  در  پروين 
باخت  اين  دليل  ها  خيلى  كه 
ميرزاپور  ابراهيم  عملكرد  را 
بد  ميرزاپور  گفت:  دانند،  مى 
بازى  چنين  انتظار  و  كرد  بازى 
اما  نداشتيم  او  از  را  ضعيفى 
الزم  كارايى  هم  بازيكنان  ديگر 
را نداشتند و خوب عمل نكردند. 
هيچ گاه نمى شود برد يا باخت 
را به گردن يك نفر انداخت. در 

فوتبال گاهى اين اتفاقات رخ مى دهد و جذابيت آن نيز به همين اتفاقات است. قائم مقام باشگاه استيل 
آذين در مورد احتمال جريمه كردن بازيكنان اين تيم پس از شكست مقابل گل گهر گفت: در هفته هاى 
ابتدايى بازيكنان را جريمه مى كرديم اما اين عمل در شرايط كنونى الزم نيست. على پروين در مورد داليل 
افت تيم استيل آذين گفت: وقتى بازيكنان، تيم حريف را دست كم مى گيرند و باوجود اينكه تيم حريف 
با تمام نيرو و توان در مقابل ما حاضر مى شود، نتيجه بازى بهتر از اين براى ما رقم نخواهد خورد و 

نتيجه اش همين مى شود كه مى بينيد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا نمى توانستيد از تجربيات خود براى جلوگيرى از شكست استفاده 
كنيد» گفت: من اصًال در مسائل فنى دخالت نمى كنم و دوست ندارم در كار فرهاد كاظمى دخالت كنم. 
بهتر است كه كاظمى كار خودش را به شكلى كه صالح مى داند انجام دهد. سرمربى پيشين تيم فوتبال 
پرسپوليس در مورد اين تيم گفت: پرسپوليس مقابل پاس غافلگير شد و نتوانست كارايى الزم را داشته 
را  هميشگى  تالش  آن  و  بودند  گرفته  كم  دست  را  رقيب  آذين  استيل  تيم  همچون  سرخپوشان  باشد. 
چه  هر  كند  تالش  بايد  تيم  اين  فنى  كادر  نه!  حال  اما  گرفت  مى  نتيجه  خوب  اول  پرسپوليس  نداشتند. 
سريعتر اين تيم را به شرايط ايده آل خود برساند، چون اين رقابتها روز به روز سخت تر و فشرده تر 
مى شود. تيم استقالل با بازى كه در مقابل ملوان انجام داد اگر به همين شكل مقابل راه آهن حاضر شود 
حتمًا نتيجه مى گيرد و خود را بيشتر آماده رقابت دربى مى كند. امتياز ديدار پرسپوليس و استقالل در 
واقع براى استقالل 6 امتياز است نه 3 امتياز چون آنها نيز به كورس قهرمانى مى رسند. پروين در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا دعوت 9 و 6نفره تيم ملى از پرسپوليس در دو دوره به نفع سرخپوشان است، گفت: 
تعطيلى نيم فصل اول و حضور 9 بازيكن در اردوى تيم ملى تمام توان پرسپوليس براى تجديد قواى 
روحى و جسمى را گرفت و اينك نيز با دعوت از 6 بازيكن تقريبًا 50 درصد از توان اين تيم در اختيار 
تيم ملى قرار مى گيرد كه مى تواند ضربه سنگينى به پرسپوليس وارد كند و حتمًا تيم لطمه مى خورد و 
كادر فنى بايد بتواند با اين مشكل دست و پنجه نرم كند و در اين خصوص هيچ كس تقصيرى ندارد چون 
شرايط به اين گونه است. سرمربى پيشين تيم فوتبال پرسپوليس در مورد شانس پيروزى اين تيم مقابل 
استقالل گفت: با پتانسيلى كه از تيم پرسپوليس سراغ دارم، اين تيم مى تواند با رفع مشكالت سطحى 
خود برنده اين ديدار باشد. مطمئنًا بازيكنان و كادر فنى پرسپوليس بخوبى اين شرايط را درك مى كنند 
و توان آن را دارند كه اين امتياز حساس را بدست بياورند و اگر پرسپوليسى ها شرايط را درك كنند 

قهرمان بالمنازع ليگ برتر خواهند شد.
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براى دوام و استمرار هرچه 
بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را 

به صاحبان  مشاغل معرفى 
نماييد. آگهى هاى شما 

موجب ارتقاء كيفيت اين هفته 
نامه خواهد شد.  

 

جرائم پيچيده، 
پرونده هاي بالتكليف 

سال 86 
 

پرونده سال 86 در حالي بسته مي شود كه حجم زيادي از پرونده 
پليس  مراكز  در  همچنان  مهم  و  پيچيده  جرائم  به  مربوط  هاي 
آگاهي سراسر كشور بالتكليف و معطل باقي مانده است. هر چند 
آمار ارائه شده از سوي مقامات ناجا از كاهش آمار قتل و سرقت 
داده  خبر  اجتماعي  امنيت  تهديدكننده  جرم  دو  عنوان  به  مسلحانه 
اخبار  اما  اند  كرده  تاكيد  جرائم  اين  از  بااليي  درصد  كشف  بر  و 

آماري  و  عددي  برتري  رغم  به  كه  است  آن  دهنده  نشان  موجود 
برخوردار  ابهام  و  پيچيدگي  از  كه  جرائمي  ها،  پرونده  در  پليس 
به  جرائم  كشف  واقع  در  است.  مانده  باقي  نتيجه  بي  هنوز  است 
شيوه ها، داليل و انگيزه هاي ارتكاب جرم بستگي دارد. از آنجا كه 
به گفته سردار جعفري - رئيس پليس آگاهي ناجا - يك چهارم قتل 
هاي وقوعي در كشور خانوادگي است، طبيعتًا كشف اين جرائم نيز 
به دليل محدود بودن تعداد مظنونان، انگيزه ها و شيوه هاي ارتكاب 
بااليي  درصد  سويي  از  شد.  نخواهد  مواجه  جدي  موانع  با  جرم، 
مرتكبان -  تحمل  آستانه  آمدن  پايين  به  كشور  در  مهم  جرائم  از 
ناشي از عوامل گوناگون اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي و ... - باز 
مي گردد و چنين مجرماني بدون تجربه جرم هاي خشن و بدون 
سابقه تصميم و برنامه ريزي مرتكب بزه مي شوند و اشتباه هاي 
صورت گرفته و سرنخ هاي متعدد بر جاي مانده مي تواند پليس 
را به راحتي به سوي شناسايي متهمان راهنمايي كند، اما در اين 
برنامه  و  طرح  با  و  يافته  سازمان  صورت  به  كه  مجرماني  ميان 
قبلي دست به ارتكاب جرم مي زنند همواره پليس را با معماهاي 
پيچيده مواجه مي كنند و اينگونه پرونده ها به كالفي سر در گم 

تبديل مي شود.
دستگيري اعضاي باند سرقت مسلحانه از بانك ها و خودروهاي 
حمل پول شايد تنها نمونه يي از جرائم پيچيده يي بود كه پليس در 
سال جاري موفق شد متهمان آن را به مراجع قضايي معرفي كند.

سال  قاتل  ترين  مخوف  به  كه  يي  ساله   26 جوان  شفيعي،  كاظم 
بي  و  پيچيده  هاي  پرونده  هاي  نمونه  از  يكي  شده  مبدل  جاري 
نتيجه است. اين مرد از سال ها قبل به همراه اعضاي خانواده و 
دوستانش باند سرقت مسلحانه يي تشكيل داد و در شيراز فعاليت 
خود را آغاز كرد اما پليس اين شهر نتوانست ردي از او و يارانش 
هاي  دزدي  بر  عالوه  كه  حالي  در  متهم  اينكه  تا  آورد  دست  به 
مسلحانه يك فقره قتل نيز در كارنامه اش داشت راهي اصفهان شد 
و در آنجا دو قتل، سه سرقت مسلحانه، يك سوء قصد ناموفق و 
... مرتكب شد و اين جرائم در شرايطي به وقوع پيوست كه كاظم 
در مرحله يي هويت خود را براي پليس آشكار كرد و تصوير وي 
و خانواده اش، جزئيات زندگي او، اصل و نسب و تمامي اطالعات 
هرگاه  اما  افتاد  كارآگاهان  دست  به  متهم  اين  پيشينه  به  مربوط 
پليس مخفيگاه وي را شناسايي كرد و به آن محل رفت با خانه يي 
خالي از سكنه مواجه شد و به اين ترتيب كاظم به اراك رفت و به 
بانكي ديگر دستبرد زد، نگهبان خودروي حمل پول را كشت و به 

مخفيگاهش بازگشت.
او اين بار در همان شهر اراك همدست خودش را به قتل رساند 
و نامه يي در زير سر جنازه باقي گذاشت و به همراه خانواده اش 
آن محل را ترك كرد. اين بار نيز هنگامي كه كارآگاهان كاظم را 
نامه  يك  و  جسد  يك  با  فقط  وي  خانه  محاصره  با  كردند  رديابي 

روبه رو شدند.
كاظم شفيعي همچنان فراري است و بي شك اكنون جرمي ديگر را 
تدارك مي بيند. ناكامي در دستگيري كاظم در حالي است كه طبق 
استانداردهاي پليس ايران، مجرمان سريالي كه با انگيزه نامشخص 

و به صورت انفرادي بزه انجام مي دهند به طور متوسط ظرف سه 
سال دستگير مي شوند. حال آنكه اگر جرائم به صورت چند نفري 
صورت گيرد مدت زمان دستگيري كاهش مي يابد. ضمن اينكه در 
اين پرونده هويت مجرم اصلي نيز فاش شده و كاظم بيش از سه 

سال است كه جرائمش را آغاز كرده است.

پرونده  ديگر  از  عاشوري  محمد  نام  به  دادگستري  وكيل  يك  قتل 
هايي بود كه پليس از صبح روز چهارشنبه يازدهم ارديبهشت ماه 
سال جاري مامور رازگشايي از آن شد و هم اكنون نيز سرنخي 
از قاتل به دست نيامده است. عاشوري صبح روز حادثه برخالف 
معمول به دفتر وكالت خود واقع در نزديكي ميدان وليعصر رفت 
به  سرش  به  گلوله  يك  شليك  با  آشنا  فردي  سوي  از  آنجا  در  و 
وكيل  پيش  از  قاتل  دارند  اطمينان  چند  هر  كارآگاهان  رسيد.  قتل 
عاشوري را مي شناخته است و حتي توانسته اند با كمك همسايه 
و  شناسايي  در  اما  كنند  ترسيم  متهم  از  فرضي  يي  چهره  ها 
مظنون،  زيادي  تعداد  دستگيري  و  اند  مانده  ناكام  وي  دستگيري 
بازجويي هاي مكرر از اطرافيان و آشنايان وكيل دادگستري نيز 

ثمربخش نبوده است.
اكنون  عاشوري  وكيل  قتل  پرونده 
كه  دارد  قرار  وضعيتي  همان  در 
 23 دانشجويي  شدن  كشته  پرونده 
شده  دچار  آن  به  سونا  نام  به  ساله 
ماه  دي   13 شامگاه  سونا  است. 
سال گذشته با ضربات چاقو در پل 
مديريت از پا درآمد. او پيش از مرگ 
در تماس تلفني با يكي از دوستانش از 
حمله فردي ناشناس خبر داد اما هويت وي را اعالم نكرد. پس از 
آن پليس فرضيه هاي متعددي را در اين جنايت مطرح كرد و چند 
مظنون نيز بازداشت شدند اما هيچ يك از آنها قتل دختر دانشجو 

را گردن نگرفتند. 
فردي كه مظنون شماره يك پرونده تلقي مي شد پسر جواني بود 
كه سونا پيش از مرگ با وي تماس گرفته و از او كمك خواسته 
بود اما اين پسر تاكنون مدارك و داليل محكمي را دال بر بي گناهي 
سونا  قتل  درباره  تحقيقات  ترتيب  اين  به  و  است  داده  ارائه  اش 
دچار سكون شده و اين پرونده اكنون در شرايطي به بايگاني پليس 
آگاهي سپرده شده كه پدر وي نيز فوت شده و مادر وي كه ساكن 
استان گلستان است امكان پيگيري مداوم پرونده و حضور مكرر 

در تهران را ندارد.
ساعت 7 صبح دوشنبه 17 ارديبهشت ماه سال جاري يك كارگر 
شهرداري جسد كودكي 9 ساله را در ارتفاعات دارآباد كشف كرد 
كه پرونده آن نيز اكنون به پرونده يي راكد مبدل شده است. اين 
كشف  از  قبل  روز  يك  داشت  نام  حسن  كه  آموز  دانش  پسربچه 
جسد هنگامي كه براي بازي از منزل بيرون رفت به طرز مرموزي 
ناپديد شد و ديگر خبري از وي به دست نيامد تا اينكه جسد وي 
كشف شد و به پزشكي قانوني انتقال يافت. سرنوشت حسن كامًال 
مشابه سرنوشت دختر 9 ساله يي به نام مريم است. اين دختر نيز 
كرج  آبان  مدرسه 13  در  و  بود  دبستان  سوم  كالس  آموز  دانش 
تحصيل مي كرد. مادر اين دختر روز پنجشنبه 20 ارديبهشت ماه 
از ناپديد شدن فرزندش خبر داد و جسد اين كودك سه روز بعد 
در حالي كه به شدت آزار ديده و دست و پايش بريده شده بود 
در ميدان هفت تير كرج پيدا شد اما كارآگاهان هرگز نتوانستند راز 

قتل وي را برمال كنند.
آگاهي  پليس  در  راكد  هاي  پرونده  از  بخشي  صرفًا  ها  نمونه  اين 
است. قتل دختري 14 ساله در نواب و سرقت گردنبند وي، كشف 
جسد مثله شده يك مرد در يك گوني در همين منطقه، كشف جسد 
دختري جوان در ميدان هروي كه تا مدت ها هويتش براي پليس 
مجهول بود، شهادت مامور كالنتري يوسف آباد در سال گذشته، 
ميدان  در  صادرات  بانك  پول  حمل  خودروي  از  مسلحانه  سرقت 

تسليحات و... از ديگر نمونه هاي اين دست پرونده ها است.
در اين ميان معطوف شدن توجه مقامات پليس به بخش ديگري از 
ماموريت هاي اين نيرو و كمبود امكانات مي تواند از عوامل اصلي 
چهارشنبه  كه  خبري  در  باشد.  پيچيده  هاي  پرونده  ماندن  ناتمام 
هفته گذشته اعالم شد پزشكي قانوني در يك پرونده قتل، 11 ماه 
زمان صرف كرد تا فقط جنسيت مقتول را كه به اشتباه تصور مي 
اشكاالتي  و  ها  ضعف  چنين  طبيعتًا  دهد.  تشخيص  است  زن  شد 
عملكرد  بر  تواند  مي  دارد  وجود  پليس  سازمان  از  خارج  در  كه 
ماموران تاثيرگذار باشد. به هر حال با پيچيده تر شدن شكل جرائم 
در كشور، استفاده مجرمان از تكنولوژي روز و ابداع شگردهاي 
تازه، چاره يي به غير از تجهيز هر چه بيشتر پليس آگاهي كشور 

به امكانات مدرن وجود ندارد. 

آدم كشي به خاطر 
جاي پارك خودرو  

مردان  خياباني  نزاع 
محل  سر  بر  جوان 
قتل  به  خودرو  پارك 
منجر  24ساله  جوان 
شد.بازجويي از سه مرد 
متهمان  عنوان  به  جوان 
اين جنايت خياباني براي 
قتل  اصلي  عامل  يافتن 
گزارش  دارد.به  ادامه 
ساعت  ما  خبرنگار 
شنبه  بعدازظهر   18
جاري  اسفندماه   25
رهگذراني كه شاهد نزاع 
خونين چهار مرد جوان 
در منطقه نواب بودند با 

تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 ماموران را در جريان 
قتل يكي از طرفين درگير قرار دادند.بالفاصله پس از اعزام 
تلفن  جنايت  محل  به  نواب   108 كالنتري  ماموران  از  تيمي 
بازپرس ويژه قتل پايتخت به صدا درآمد تا بازپرس حسين 
اصغرزاده در جريان وقوع اين جنايت خياباني قرار گيرد.در 
حالي كه پيش از حضور بازپرس در صحنه جنايت ماموران 
جواني  مرد  سه  صحنه  در  حاضران  هدايت  با  شدند  موفق 
رقم  را  ساله   24 جوان  حميد  مرگ  خونين،  نزاع  در  كه  را 
زده بودند بازداشت كنند، ساعتي بعد با حضور اصغرزاده 
شد.با  آغاز  خصوص  اين  در  فني  تحقيقات  حادثه  محل  در 
بررسي هاي اوليه كارآگاهان ويژه مبارزه با قتل و ماموران 
تشخيص هويت مشخص شد كه مرد جوان با برخورد ضربه 
يي محكم به سر جان سپرده است. بازجويي از شاهدان اين 
جنايت حاكي از آن بود كه سه مرد جوان هنگامي كه قصد 
پارك كردن خودرو در محل جنايت را داشتند با مقتول درگير 
فرمان  قفل  با  مردان  اين  از  يكي  درگيري  اين  در  و  شدند 
ضربه يي به سر حميد وارد كرد. دقايقي بعد در حالي كه با 
حضور آمبوالنس اورژانس در صحنه شاهدان حادثه انتظار 
داشتند جان مرد جوان نجات يابد تيم امداد از مرگ وي در 
متهمان  انتقال  با  گذشته  دادند.روز  خبر  مغزي  ضربه  اثر 
در  جوان  مرد  سه  تهران  جنايي  امور  دادسراي  به  پرونده 
شعبه اول دادسرا تحت بازجويي بازپرس حسين اصغرزاده 
قرار گرفتند. در حالي كه اين مردان جوان درگيري خونين را 
پذيرفته اند ليكن هيچ يك از آنها اتهام قتل را نپذيرفتند و هر 
مقتول  سر  بر  ديگري  را  آور  مرگ  ضربه  شدند  مدعي  يك 
حسين  بازپرسي  جلسه  نخستين  پايان  در  است.  كرده  وارد 
اصغرزاده متهمان را براي ادامه تحقيقات روانه بازداشتگاه 
فني  هاي  بررسي  حاضر  حال  در  كرد.  تهران  آگاهي  پليس 

براي يافتن عامل اصلي جنايت ادامه دارد.  
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دزد عاشق به خواستگارى 
دخترصاحبخانه رفت

خسرو مبشر :پسر جوانى كه نيمه هاى شب براى دزدى وارد خانه اى در شرق تهران شده 
بود، هنگام جمع آورى اثاثيه خانه با مشاهده عكسى، دلباخته دختر صاحبخانه شد. بنابراين با 

انصراف از دزدى تصميم به ازدواج با دختر صاحبخانه گرفت.
اش  خانواده  و  دختر  از  خواستگارى  مراسم  در  وقتى  او  اما 

جواب رد شنيد مزاحمت براى آنها ايجاد كرد. 
استان  تجديدنظر  دادگاه  در  كه  اى  پرونده  اوراق  براساس 
تهران به رياست قاضى اصغر عبداللهى تحت رسيدگى قرار 
ساله   21 دختر  همراه  مردى  قبل  ماه  هشت  حدود  گرفت، 
تسليم  ضمن  تهران،   12 ناحيه  دادسراى  به  مراجعه  با  اش 
دانشجوى  «تينا»  دخترم  گفت:  پرونده  بازپرس  به  شكايتى 
به  هم  تبليغاتى  معتبر  شركت  يك  در  كه  است  گرافيك  رشته 
زيادى  خواستگاران  دخترم  كند.  مى  كار  وقت  نيمه  صورت 
به  شديد  عالقه  همچنين  و  تحصيل  ادامه  خاطر  به  اما  دارد 
كارش به تمامى خواستگاران خود پاسخ رد داده است. با اين 
حال در بين خواستگارانش جوان 26 ساله اى به نام منوچهر 
كه خود را طالساز معرفى مى كند، بارها به بهانه ازدواج به 
رد  جواب  شنيدن  از  پس  اما  است  آمده  دخترم  خواستگارى 
همواره براى ما و دخترمان مزاحمت ايجاد مى كند. در حقيقت 
نزد  را  ما  خانوادگى  آبروى  خود  غيرمنطقى  رفتارهاى  با  او 

همسايه ها، دوستان و آشنايان برده است.
به  پدرش  اظهارات  ادامه  در  نيز  ـ  دانشجو  دختر  ـ  «تينا» 
تاكنون  ـ  سمج  خواستگار  ـ  منوچهر  گفت:  پرونده  بازپرس 
ما  خانه  به  خواستگارى  براى  مادربزرگش  همراه  بار  چندين 

آمده است. اما هر بار با شنيدن جواب رد از سوى من و خانواده ام در مقابل خانه ما جنجال 

به پا كرده و داد و فرياد راه انداخته است. او حتى تهديدم كرده در صورتى كه با او ازدواج 
نكنم، سرانجام انتقام سختى از من و خانواده ام خواهد گرفت. در حالى كه هيچ گونه احساس 

و عالقه اى به او ندارم. 
وى اظهار داشت: از مزاحمت هاى منوچهر خسته شده ام. حتى مدتى از ترس اين كه او اقدام 
غيرمنطقى انجام ندهد، خودم را در خانه زندانى كردم. اما سرانجام تصميم گرفتم براى رهايى 

از اين وضع به دادگاه پناه بياورم.
بدين ترتيب منوچهر با اين شكايت براى بازجويى و تحقيق به دادسرا احضار شد. او در دفاع 
از اتهام هاى خود گفت: آقاى بازپرس از زمانى كه خودم را شناختم، سرپرستى نداشتم كه راه 
و رسم زندگى را به من نشان دهد. چند سالى در خانه بستگان پدرم زندگى سخت و پررنجى 
را گذراندم. متأسفانه در اين دوره سرگردانى و بى سرپرستى هم با دوستان ناباب آشنا شدم. 
آنها هم مرا به انواع خالف ها واداشتند. تا اين كه چندى قبل كه به طور اتفاقى و براى تهيه 
مقدارى پول به قصد سرقت وارد خانه اى شدم، هنگام جمع آورى اثاثيه 
با  افتاد.  خانواده  دختر  عكس  به  اتاق  روشن  و  تاريك  در  چشمم  ناگهان 
مشاهده اين عكس، افكارم دگرگون شد و به حال و روز خودم فكر كرده و 
با خود گفتم: «چرا بايد دزدى كنم.» در نتيجه با پشيمانى از دزدى منصرف 

شدم.

را  خود  تصميم  سرانجام  كه  بودم  جدل  و  جنگ  در  خودم  با  روزى  چند 
گرفته و دنبال كار حالل رفتم. سرانجام در يك كارگاه طالسازى مشغول 
يك  اثاثيه  تهيه  و  مستقل  آپارتمان  يك  اجاره  با  هم  قبل  شدم.مدتى  كار 
كرد  مى  زندگى  ما  همسايگى  در  كه  پيرزن  يك  اتفاق  به  مشترك  زندگى 
من  ولى  دادند.  رد  جواب  اش  خانواده  اما  رفتم.  «تينا»  خواستگارى  به 
بار  چند  نتيجه  در  بكنم.  دل  او  از  توانم  نمى  و  هستم  مند  عالقه  تينا  به 
اين  بهانه  به  مرا  هم  يكبار  تينا،  خانواده  رفتم.  اش  خواستگارى  به  ديگر 
كه مزاحم دخترشان شده ام كتك زدند كه موضوع با دخالت همسايه ها 
حل شد. سرانجام پرونده خواستگارى جنجالى با صدور قرار مجرميت و 
كيفرخواست براى رسيدگى به دادگاه عمومى تهران ارجاع شد و قاضى 
شش  به  را  مزاحم  خواستگار  پرونده  مستندات  و  داليل  استناد  به  دادگاه 
ماه زندان محكوم كرد.پرونده اين ماجرا با اعتراض متهم ـ منوچهر ـ براى 
رسيدگى به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد و هيأت قضايى نيز 
حكم  و  شناخت  مجرم  را  منوچهر  پرونده  مستندات  و  داليل  به  استناد  با 

زندان او را تأييد كرد.
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براساس خاطره اى از يك قاضى جنايى

 آبرويى

كه شب عيد نريخت
فرناز قلعه دار

دكتر داروسازى در يكى از شهرهاى شمالى داروخانه اى راه اندازى كرد 
و چهار زن و يك مرد را نيز از ميان ده ها داوطلب، استخدام كرد.

پس از چند ماه او متوجه شد حساب ها با موجودى صندوق همخوانى 
ندارد. ابتدا تصور كرد حسابدار در بررسى ها مرتكب اشتباه شده است، 
اما پس از پيگيرى هاى دقيق مطمئن شد فردى مخفيانه به صندوق دستبرد 

مى زند.
صاحب داروخانه پس از اطمينان از موضوع در اين باره با يكى از مقام 

هاى قضايى شهر مشورت كرد و از او كمك خواست.
دوربين  داروخانه  در  كارمندان،  اطالع  بدون  دكتر  وى،  هاى  توصيه  با 
مداربسته نصب كرد. سرانجام حقيقت فاش شد و يكى از كارمندان مرد 

كه مسئول نسخه پيچى بود هنگام دزدى مشاهده شد.
بدين ترتيب چند روز مانده به سال نو با اعالم شكايت صاحب داروخانه 
قاضى پرونده بدون اين كه ساير كاركنان داروخانه مطلع شوند، شاهين- 
متهم- را احضار كرد. اما وى در بازجويى ها منكر سرقت شد و با اعتماد 

به نفس گفت: «مطمئنم دزدى ها كار خانم صندوق دار است.»
وى با گذشت ساعتى از بازجويى، همچنان منكر سرقت بود تا اين كه فيلم 

ضبط شده را هنگام دزدى از صندوق برايش به نمايش گذاشتند.
همين موقع بود كه شاهين بى حال روى زمين افتاد.

او كه خود را محكوم و بى دفاع مى ديد با خواهش و التماس طلب عفو و بخشش كرد. دقايقى بعد نيز 
صاحب داروخانه وارد اتاق بازپرسى شد. شاهين به محض ديدن او با التماس به پايش افتاد و با گريه 
به او گفت: دو روز ديگر سال نو شروع مى شود. از شما مى خواهم ايام عيد را به من، همسرم و فرزند 

خردسالم تلخ نكنيد و آبروى مرا نزد آنان و همكاران حفظ كنيد . نگذاريد نزد خانواده ام سرشكسته شوم 
. ضمن اين كه به شما قول مى دهم پول هاى مسروقه را بازگردانم و بدون سر و صدا داروخانه و شهر 
را هم ترك كنم. براى دكتر تصميم سختى بود چرا كه مى توانست به راحتى دزد را تحويل قانون دهد. 
اما از سوى ديگر، ندايى درونى او را وادار مى كرد تا از خطاى شاهين بگذرد و ايام عيد را به كام او و 

خانواده اش تلخ نكند.
باالخره احساس قلبى دكتر بر عقلش غلبه كرد و با اعالم رضايت او را بخشيد. بدين ترتيب مرد شرمسار 

با مساعدت هاى قضايى و به درخواست شاكى بخشيده شد.
چند روز بعد كه شاهين براى پس دادن پول ها به داروخانه مراجعه كرد، دكتر او را به اتاقش دعوت كرد 
و با دريافت تعهد شفاهى و اخالقى از او خواست تا خطايش را تكرار نكند و همانجا بماند و به كارش ادامه 
دهد. شاهين كه ديگر روى كاركردن در داروخانه را نداشت ابتدا درخواست صاحب كارش را نپذيرفت 
اما دكتر به او اطمينان داد كه همكارانش از ماجرا بى اطالع هستند و او اجازه نداده تا موضوع سرقت لو 
برود. بنابر اين شاهين بار ديگر به محل كارش بازگشت. ماه ها از اين ماجرا گذشته بود و كارها روال 
عادى خود را طى مى كرد كه صبح يكى از روزهاى سرد زمستان حادثه عجيبى رخ داد. شاهين صبح 
زود مثل هميشه به داروخانه رفت اما پس از ورود متوجه شد 
در انبار نيمه باز است. با ترس و دودلى جلو رفت تا موضوع 

را بررسى كند.
داخل  به  و  كشيد  سرك  آرامى  به  در  الى  از  رسيد  كه  جلوتر 
افتاده  زمين  روى  اتاق  وسط  دكتر  جسد   . انداخت  نگاهى  اتاق 
بود. شاهين به تصور وقوع جنايت بالفاصله پليس را در جريان 

گذاشت.
دقايقى بعد مأموران همراه قاضى جنايى شهر خود را به محل 

حادثه رسانده و به بررسى ماجرا پرداختند.
نشت  براثر  دكتر  مرگ  و  منتفى  قتل  موضوع  تحقيقات،  از  پس 
نيز  اتاق  وسط  روشن  نيكى  پيك  گاز  شد.  داده  تشخيص  گاز 

تأييدى بر اين موضوع بود.
اما آنچه كه از اهميت ويژه اى برخوردار بود وجود جعبه هاى 
شبانه  دكتر  داد  مى  نشان  كه  بود  انبار  داخل  قاچاق  داروى 
است  آمده  داروخانه  به  قاچاق  داروهاى  گرفتن  تحويل  براى 
جان  گرفتگى  گاز  علت  به  داروها  كردن  جا  جابه  هنگام  اما   .
باخته است. فاش شدن اين ماجرا براى آبروى خانوادگى دكتر 

و خانواده اش عوارض فراوانى به دنبال داشت.
به  بود  داده  انجام  شاهين-  كارمندش -  حق  در  دكتر  كه  گذشتى  و  بخشش  يادآورى  با  پرونده  قاضى 
خبرنگاران گفت: علت مرگ دكتر گاز گرفتگى بوده است. طبق تحقيقات به عمل آمده نيز پى برديم دكتر 
شب گذشته براى انجام كار ضرورى به داروخانه آمده بود اما متأسفانه روشن ماندن گاز پيك نيك در 

اتاق در بسته و همچنين استنشاق مواد شيميايى وى را دچار خفگى كرده است.

پرونده

جدايى خانم دكتر 
از شوهر بيكار

فاطمه وثوقى

خانم دكتر جوان پس از 9 سال زندگى مشترك خواستار جدايى از 
همسر تنبل و بيكارش شد.

دادگاه   268 شعبه  عموزاده-رئيس  مقابل  كه  ساله-  مهشيد38- 
با  پيش  سال  ده  گفت:  باره  دراين  بود  ايستاده  تهران  خانواده- 

همسرم «سعيد» در دانشگاه آشنا شدم. او از دانشجويان باهوش 
خاطر  به  را  او  ها  استاد  تمامى  هم  خاطر  همين  به  بود.  ممتاز  و 
استعداد ذاتى اش تشويق مى كردند. با اين حال سعيد عاشق تنهايى 
بود. به همين خاطر هم از تمام همكالسى ها كناره گيرى مى كرد. از 
حضور در جمع گريزان بود و اكثر اوقاتش در كتابخانه مى گذشت. 
تا  داشتم  راهنما  يك  به  شديدى  نياز  تحصيل  پايان  هاى  روز  در 

پايان نامه ام را تكميل كنم. بنابراين به پيشنهاد يكى از 
دوستانم از «سعيد» كمك خواستم او هم با خوشرويى 
درخواستم را پذيرفت. سرانجام مدتى پس از آشنايى، 
«سعيد» از من خواستگارى كرد. در حالى كه از شنيدن 
پيشنهادش غافلگير شده بودم به او گفتم قصد ازدواج 
ندارم. ضمن اين كه شرايط روحى ما با هم سازگارى 

نداشت.

بودم.  جمعى  دسته  و  گروهى  كارهاى  عاشق  من 
«سعيد» دلبسته كارهاى فردى بود. «سعيد» به حقوق 
ناچيز بازنشستگى پدرش تكيه كرده بود و هيچ شغل 
و منبع درآمدى نداشت. اما من همزمان با تحصيل كار 
هم مى كردم. باالخره مهرش به دلم نشست. به همين 
خاطر از او خواستم قبل از خواستگارى دنبال شغل و 
كارى مناسب باشد! او هر بار ادامه تحصيل را بهانه 
هاى  پافشارى  براثر  داد.  نمى  كار  به  تن  و  كرد  مى 
خانواده  همراه  او  تابستانى  گرم  عصر  يك  در  سعيد، 

اش به خواستگارى آمدند.

پدرم همان موقع به علت بيكارى سعيد با ازدواجمان 
مخالفت كرد و گفت: يك پزشك بيكار توانايى پرداخت 
هزينه هاى سرسام آور زندگى مشترك را ندارد. اما 
من كه به سعيد حسابى عالقه مند شده بودم به حرف 
پافشارى  و  پادرميانى  با  و  نكردم  توجهى  پدرم  هاى 

توانستم او را راضى به اين وصلت كنم.
سرانجام دوماه پس از موافقت خانواده با ازدواج مان 
با مهريه 250 سكه طال به عقد سعيد درآمدم ولى اى 
گرفتم  مى  ازدواج  به  تصميم  باز  هاى  چشم  با  كاش 
و زندگى ام را به تباهى نمى كشاندم. پس از ازدواج، 
در طبقه دوم خانه پدر شوهرم، زندگى مشتركمان را 

آغاز كرديم.
در آن روزها خوشحال بودم كه با عشق ازدواج كرده ام و همسرم 
و  زندگى  ام  منطقى  غير  باتصميم  دانستم  نمى  دارم.  دوست  را 
سرنوشتم را تباه مى كنم. مدتى پدر شوهرم در تأمين هزينه هاى 
زندگى كمك مان مى كرد. تااين كه توسط يكى از دوستان نزديك 
پدرم در يك بيمارستان تخصصى زنان و زايمان مشغول به كار 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

مى  خانه  در  بيكار  سعيد  همچنان  اما  شدم. 
ماند. بارها از او خواستم با توجه به تخصص 

اش دنبال كار مناسبى باشد. 

اما او دائم بهانه مى آورد و زير بار مسئوليت 
نمى رفت. موضوع را با پدر شوهرم كه مردى 
متدين است مطرح كردم. او مرا به آرامش دعوت 
آرزوى  كه  بودم  جوانى  زن  هم  من  اما  كرد. 
در  داشتم.  پيشرفت  حال  در  و  مستقل  زندگى 
اين مدت چندين بار به حالت قهر به خانه پدرم 
بازگشتم تا شايد سعيد به خودش آيد و دست 
بى  اما  بردارد.  مسئوليتى  بى  و  پرورى  تن  از 
فايده بود. هر بار با پادر ميانى بزرگتر ها به 
خانه باز مى گشتم. با اين حال سعيد را لجبازتر 
مى ديدم. او خودش را با كتاب هايش سرگرم 
مى كرد. چند سال بعد با پس انداز چند ساله ام، 
آپارتمان كوچكى در مركز شهر اجاره كردم تا 
وابستگى  شايد  باشيم.  داشته  مستقلى  زندگى 
همان  در  شود.  كمتر  پدرش  به  همسرم  مالى 
روزها بود كه متوجه شدم باردار هستم. اطالع 
از اين موضوع نگرانى هايم را دو چندان كرد. 
چرا كه با تولد فرزندم مسئوليتم ده چندان مى 
دوشم  بر  زندگى  هاى  هزينه  همه  تأمين  شد. 
بود. حتى مخارج روزانه همسرم را نيز خودم 
و  مشاور  نزد  را  او  بار  چندين  پرداختم.  مى 
سعيد  بودند  معتقد  پزشكان  بردم.  روانپزشك 
مشكل روحى ندارد فقط خودش عالقه مند به 
كار نيست. سرانجام با اصرار و پافشارى هايم 
در يك بيمارستان تخصصى براى همسرم نيز 
كار مناسبى پيدا كردم. اوايل با شوق و ذوق 
و  جنجال  از  بنابراين  رفت.  مى  كار  سر  به 
درگيرى در خانه خبرى نبود، چون هر دو شاد 
و خوشحال و راضى بوديم. اما از بخت بدم او 
در مدت كوتاهى كار را رها كرد و دوباره خانه 
نشين شد. هر چه علت را مى پرسيدم پاسخى 
نمى گرفتم. تا اين كه از طريق يكى از دوستانم 
شنيدم سعيد به علت تنبلى و بى مسئوليتى از 
اين  سر  هم  بعد  است.  شده  اخراج  بيمارستان 

موضوع با هم به جر و بحث پرداختيم.

سعيد چند روز به حالت قهر خانه را ترك كرد. 
من هم براى حفظ آبروى خود و خانواده ام و 
آينده فرزندمان پيش قدم شده و دوباره آشتى 
كرديم. با تولد «شميم» شادى وصف ناپذيرى 
در خانه مان حكمفرما شد. تمام خستگى جسمى 
من  به  دخترم  كردم.  فراموش  را  ام  روحى  و 
عالوه  هم  سعيد  داد.  مى  فعاليت  و  كار  انگيزه 
مراقبت  و  پرستارى  شميم  از  دارى  خانه  بر 
مى كرد. اما من از اين وضع هم خسته شدم. 
بنابراين تصميم گرفتم تا به زندگى مشتركمان 
خاتمه دهيم. چرا كه او تكيه گاه مناسبى براى 
خبر  با  تصميمم  از  وقتى  نبود.  فرزندم  و  من 
شد با التماس از من خواست از طالق منصرف 
شوم. او چاره اى نداشت چون زمان عقد حق 
طالق را به من داده بود. تمام مدارك و شواهد 
سعيد  داشت.  او  مسئوليتى  بى  از  حكايت  هم 
وقتى مرا در تصميمم جدى ديد، مدتى به دنبال 

كار رفت اما به نتيجه اى نرسيديم.
حاال خودم را در اوج جوانى در پايان راه مى 
بينم. چرا كه سعيد مرد آرزوهايم نيست . من 
دخترمان  تنها  خاطر  به  ها  سال  اين  در  هم 
نمى  ديگر  اما  كردم  تحمل  را  ها  سختى  همه 
توانم. هرگز هم همسر تنبل و بى مسئوليتم را 

نخواهم بخشيد.

خانم  اظهارات  پايان  از  پس  پرونده  قاضى 
تا  كرد  احضار  دادگاه  به  را  وى  همسر  دكتر، 
پس از شنيدن اظهارات او درباره زندگى زوج 

پزشك و فرزندشان تصميم بگيرد.

دوستى اينترنتى دختر جوان را به تباهى كشيد
دوستى اينترنتى بار ديگر باعث شد حيثيت يك خانواده خدشه دار شود و دخترى جوان در دامى كه خود زمينه آن را فراهم كرده بود، گرفتار آيد. 

عبداهللا قاسمى، رئيس اداره اجتماعى پليس آگاهى ناجا با اعالم اين خبر گفت: به رغم هشدارهاى مكرر، باز هم اين هفته پرونده اى به پليس آگاهى ارجاع شد 
كه طى آن، ارتباط اينترنتى باعث بروز واقعه اى ناگوار براى دخترى جوان شده بود. وى افزود: دخترى جوان چندى پيش در شكايت خود به پليس مطرح 
كرد كه مردى به اجبار او را مورد آزار و اذيت قرار داده و در ضمن، فيلمهاى غيراخالقى از او گرفته است. قاسمى ادامه داد: كارآگاهان پس از چهره نگارى 
و شناسايى نشانى فرد مورد نظر، متهم را دستگير و به آگاهى داللت دادند اما پسر جوان با قبول داشتن رابطه نامشروع با اين دختر اعالم كرد : هيچگونه 

زور و اجبارى در كار نبوده و شاكى داوطلبانه به اين ارتباط و تهيه فيلم غيراخالقى تن داده است. 
رئيس اداره اجتماعى پليس آگاهى اظهار كرد: تحقيقات پليسى از دختر جوان، صحت ادعاى فوق را ثابت كرد و مشخص شد كه اين ارتباط از طريق «چت» 

با اينترنت برقرار شده و دختر جوان هنگامى كه وعده هاى ازدواج از طرف پسر را پوچ ديده و احساس كرده فريب خورده طرح شكايت كرده است.
قاسمى با ابراز تأسف از چنين حوادثى، به دختران جوان هشدار داد كه دوستى هاى خيابانى و اينترنتى راه حل مناسبى براى انتخاب همسر و تشكيل زندگى 
نيست و معموًال روابطى كه از اين طريق برقرار مى شود ، نافرجام است. رئيس اداره اجتماعى پليس آگاهى در عين حال از خانواده ها خواست تا بر روابط 
فرزندانشان حتى روابط اينترنتى نظارت و كنترل داشته باشند و فضايى صميمى در خانه ايجاد كنند تا جوانان مجبور به پنهان كارى نباشند، چراكه داشتن 

ارتباط عاطفى با فرزندان باعث مى شود جوانان براى درد دل يا مشاوره به افراد غير و نا اهل رجوع نكنند.
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ژيگوى بره همراه با 
سيب زمينى تنورى و 

گوجه فرنگى

طرز تهيه : 
فر را روي حرارت 350 درجه فارنهايت روشن 
استخوان   ، داده  رابرش  بره  ران   . كنيم  مي 
كه  است  تذكر  به  الزم   ، آورده  بيرون  را  آن 
 . كنيم  نمي  خارج  را  ماهيچه  قسمت  استخوان 
روغن مايع ، خردل ، نمك ، فلفل ، سس سويا 
سوپخوري  قاشق  دو  در  شده  حل  زغفران  و 
آب جوش را با هم مخلوط كرده و گوشت بره 
رابا آن مزه دار مي كنيم . هويج وكرفس را به 
قطر يك سانت و طول ده سانتي متر برش داده 
و روي سطح گوشت مطابق تصوير قرار مي 
دهيم . دو طرف ران را روي هم آورده ، مي 
روي   ، داده  قرار  فر  درسيني  سپس   ، دوزيم 
و  پوشانده  آلومينيومي  فويل  ورقه  يك  با  آن 
بمدت يك ساعت نيم در پنجره وسط فر قرار 
را  فويل   زمان  اين  گذشتا  از  بعد   . دهيم  مي 
برداشته بمدت يك ساعت ديگر بماند تا بريان 
پخته شود . سيب زميني و گوجه فرنگي را در 
فويل آلومينيومي پيجيده و در فر قرار ميدهيم 
. توجه شود كه گوجه فرنگي براي پخت زمان 
كمتري نياز دارد . زماني كه گوشت پخته شد ، 
با سيب زميني و گوجه  فرنگي به دلخواه تزئين 

مي كنيم .   

 مواد الزم :
1 عدد  ران بره  

4/1 پيمانه روغن مايع ذرت 
نمك و فلفل  به ميزان الزم

خردل   1 قاشق سوپخوري
سس سويا  4/1 پيمانه

زعفران پودر شده 4/1 قاشق چايخوري
هويج   1 عدد 

كرفس    4 شاخه 
سيب زميني  2 عدد
گوجه فرنگي  1 عدد

عشق ما 
بيمار است

ابوالفضل قوچانى 
عاشقانه ها هميشه زيبا هستند...

عاشقانه ها هميشه زيبا هستند؛ نه به اين دليل كه قصه اى شيرين دارند و 
ما با شنيدن آن لذت ميبريم و غرق در رؤيا با آنها همذات پندارى ميكنيم؛ 
زيبا هستند از آن جهت كه عشق واقعى براى هر كس، يك بار، در يك لحظه 
و در روزى خاص اتفاق ميافتد و آن لحظه هاى ناب تكرارشدنى نيستند. اما 
گاهى با اينكه عاشقانه شروع ميكنيم و شاعرانه زندگى ميكنيم، قافيه ها را 
خوب كنار هم نمى چينيم و همين، شعر و آهنگ زندگى ما را ناكوك ميكند. 
اما ميشود قافيه ها را بار ديگر كنار هم چيد و شعر زندگى را يك بار ديگر 

آهنگين كرد؛ اگر فراموش نكنيم روزى شعر زندگى را با هم سرودهايم... . 
در اين شماره ابتدا نگاهى داريم به عالئم بيمارشدن زندگى مشترك و سپس 
با راهكارهاى درمان آن آشنا ميشويم. شكى نيست كه هيچكدام از ما زندگى 
مشترك را به قصد جدايى آغاز نميكنيم؛ حتى اگر گاهى به آن فكر كنيم و ته 
مراد  بر وفق  هميشه اوضاع  بلرزد. اما  به اين موضوع  دلمان از فكر كردن 
نيست و جر و بحثها شروع ميشود و ما بدون اينكه بخواهيم، سر ميخوريم 
و تا چشم باز ميكنيم، مى بينيم ته درهايم! اين ترمز بريدن ها گاهى دست ما 
نيست اما فقط گاهى؛ با اين حال اغلب اوقات تقصير خودمان است ولى هر 
دو به آن بى اعتنا هستيم و در واقع به عالئم بيمارشدن زندگى مشتركمان 
حساسيت نشان نميدهيم. شايد هم فكر ميكنيم همه چيز خود به خود درست 
ميشود و نيازى به تالش براى رفع مشكل نيست. اما اين درست نقطهاى است 
كه بايد هر دو حركتى از خود نشان بدهيم تا طناب محبتمان پاره نشود و 
هر يك به سويى پرتاب نشويم. بنابراين نسبت به اين عالئم حساس باشيم: 
عالئم ازدواج بيمار لج بازى و نه گفتنهاى ما بيش از حد طبيعى است؛ فرقى 
هم نميكند حرف طرف مقابل منطقى است يا نه. روابط زناشويى حداقل است 
و اگر رابطه اى هم اتفاق ميافتد، روح و احساس ما را درگير نميكند. نقاط 
كنار  در  به  اجبار  به  را  خود  جاى  عشق  است.  رسيده  حداقل  به  مشترك 
هم بودن داده است. اين اجبار هم ناشى از وجود فرزندان، عرف اجتماعى، 
نيازهاى فردى و ضرورت رفع اين نيازها توسط همسر، ناتوانى در تصميم 

گيرى براى جدايى، مهريه باالى همسر و هزار و يك دليل ديگر است. 
روح سومى در زندگى ما حاضر است. اين موجود الزاما زن يا مرد واقعى 
سرگرمى  يا  «دلخوشى  يك  يا  عالقه  شكل  به  ميتواند  بلكه  نيست  ديگرى 
به  اشتياق  غيرعادى،  مطالعه  فرزند،  تلويزيون،  برنامه  ورزش،  مثل  خاص» 
بودن در كنار دوستان، كار و... باشد. مسائل و مشكالت و حتى درد دلهاى 
خاص زن و شوهر به بيرون از منزل راه پيدا كرده و هيچكدام از ما ترسى 
از مخدوشكردن چهره طرف مقابل نداريم. مقايسه كردن را شروع كردهايم 

و هر كدام از ما كمبودها و عيب هاى طرف مقابل را جستوجو ميكنيم و سعى 
ميكنيم عالوه بر ايراد گرفتن از طرف مقابل، او را با ديگران مقايسه كنيم. بدتر 
اينكه اين تفاوتها را هم به راحتى جلوى همسرمان بازگو ميكنيم. نفر سوم به 
صورت واقعى وارد زندگى ما ميشود. نشانه اين ورود نيز بازگو كردن نظر 
شخص سوم است. مثال به نظر خانم يا آقاى فالنى، خانم يا آقاى فالنى گفت 
و... مانند گذشته از پاسخ گفتن به نيازهاى همسرمان- هر نيازى كه باشد- 
لذت نميبريم و با انجام هر كارى احساس انجام وظيفه ميكنيم. ترجيح ميدهيم 
براى انجام هر كارى به تنهايى اقدام كنيم. زمانى كه در منزل هستيم، احساس 
شادى، رضايت، آرامش و امنيت نميكنيم و حسهايى مثل اسير بودن، اجبار به 

انجام كارها، استثمار شدن، تبا هشدن زندگى و... آزارمان ميدهد. 
در واقع زندگى مشترك را مانعى براى پيشرفت و ترقى تصور ميكنيم. شايد 
براساس عالئمى كه به آن اشاره كرديم، ترميم اين رابطه شكست خورده يا در 
حال شكست، كار چندان آسانى نباشد؛ چون عالئم نشان ميدهد خانه از پاى 
بست ويران است. با اين حال، خانه ميتواند ويران نشود؛ اگر فقط چند حركت 
ساده و مهم را از همين حاال شروع كنيم: پوست اندازى كنيم اگر تصميم اوليه 
باشد- كه  بوده  درستى  همسفر زندگى - انتخاب  ما - يعنى انتخاب  زندگى 
نادرست  انتخاب  از  ناشى  هستيم،  آن  درگير  اكنون  آنچه  هست-  هم  حتما 
نيست؛ دليل آن، فرو رفتن در الك دفاعى و پافشارى هر كدام از ما بر سر 
خواستهها و عقايد است؛ عقايد و خواسته هايى كه پيش از اين يا اصال وجود 
مدتى  معتقدند  روانشناسان  اند.  نبوده  مهم  چندان  و  اند  بوده  يا  اند  نداشته 
پس از شروع زندگى مشترك يا حتى مدتها بعد از آن، برخى زوجها دچار 
اختالالت رفتارى ميشوند؛ اختالالتى مثل خودمحورى، بيصبرى، سرسختى 
و عدم انعطاف پذيرى، احساس رياست و تالش براى بهدستگرفتن اختيارات 
زندگى به تنهايى، حسادت، خودبزرگ بينى (به دليل مقايسه ويژگيهاى خود 
يا خانوادهشان با طرف مقابل) تعصب روى رفتارها يا عقايد خود يا بستگان، 
مشترك  زندگى  مشكالت  ترتيب  اين  به   . و...  پذيرى  انعطاف  و  گذشت  عدم 
توفان  بگوييم  بهتر  يا  حالتها  اين  بردن  بين  از  براى  اينكه  مگر  ميشود  آغاز 
از  هاى  شيوه  بهترين  از  يكى  كنيم.  تغيير  و  كنيم  تالش  رفتارى  اختالالت 

بينبردن توفان اختالالت رفتارى، اصالح فردى است. 
اما شكى نيست كه خود ما اين اختالالت را متوجه نميشويم؛ بنابراين كافى 
است اين حالتها و احساسها را براى روانپزشك، روانشناس يا مشاور تعريف 
كنيم و از آنها كمك بخواهيم. پس گام اول، تغيير و شروع اين تغيير از خود 
به  ما  ديد  تغيير  شيوه  اولين  انديشى،  مثبت  ببينيم  ديگر  زاويهاى  از  است. 
زندگى است. گام بعدى تعريف دوباره است؛ به اين معنى كه اهداف، خواسته 
ها، برنامه ها و... زندگى مشتركمان را بار ديگر تعريف كنيم. مثال اگر دوست 
داشتيم به خاطر مادر شدن كار مورد عالقهمان را كنار نگذاريم اما مجبور 
به انجام اين كار شديم، حاال كه فرزند ما كمتر از قبل به ما نياز دارد، بار 
ديگر كار مورد عالقه مان را شروع كنيم. از نگاهى ديگر، هيچگاه فكر نكنيم 
شرايطى كه در آن قرار داريم يا قرار داشته ايم، تغيير نخواهد كرد. اگر يك 
بار ديگر زندگى و خواسته هايمان را تعريف كنيم، حتما همه چيز به راحتى 
تغيير ميكند. بى صدا صحبت كنيم علم روانشناسى ميگويد اختالف زوجها 
زمانى آغاز ميشود كه آنها نسبت به احساسهاى هم كور و كر ميشوند. از 

اين لحظه به بعد حرفزدن هم نميتواند اين خأل را پر كند. 
به عقيده روانشناسان، درواقع شرط اول شنيدن و درك كردن نيازهاى طرف 
لحظه،  همين  از  پس  است.  شوهر  و  زن  بين  حسى  ارتباط  برقرارى  مقابل، 
«شنيدن در سكوت را آغاز كنيم. به رفتارها، عصبانيتها، حساسيتها، گريه ها 
و سكوتهاى طوالنى و معنيدار همسرمان دقت كنيم. مطمئن باشيم آنچه را كه 
بايد، مى بينيم و ميشنويم. بعد از اين مرحله آگاهى، صحبت كردن را شروع 
كنيم. سومين را محو كنيم حضور مهره سوم در زندگى مشترك - چه به 
صورت واقعى و چه به صورت مجازى - يكى ديگر از داليل جدايى زوجه 
به  چه   - سومى  موجود  ميكنيم  احساس  اينكه  محض  به  ما  از  خيلى  است. 
صورت واقعى و چه خيالى - وارد زندگى مشتركمان شده است، عقب نشينى 
ميكنيم اما اين روش درستى نيست. به جاى اينكه ميدان را خالى كنيم يا با 
سؤال پيچ كردن همسرمان بدتر او را كالفه كنيم، حركت كنيم. هرازگاهى به 
محل كار همسرمان سر بزنيم؛ به اين ترتيب، هم با شرايط كارى همسرمان 
آشنا ميشويم و هم بعضى شك و ترديدهايمان برطرف ميشود. اگر همسرمان 
به سرگرمى خاصى عالقه دارد، با او همقدم شويم؛ مثال به جاى اينكه در تمام 
طول مدتى كه او فوتبال تماشا ميكند حرص بخوريم، در هيجان و شادى او 

شريك شويم. 
اگر نفر سوم، زن يا مردى واقعى است، كنار نكشيم؛ با افراد آگاه مشورت 
كنيم و با مشورت و برنامه ريزى همسرمان را به خانه بازگردانيم. مسائل 
زندگى مشتركمان را برمال نكنيم تا طرف خطاكار بتواند روى بازگشت داشته 
باشد؛ با آبروريزى، فرصت بازگشت را از همسرمان ميگيريم. پيشقدم شويم 
خيلى از ما بعد از گذشت مدتى از زندگى زناشويى، محبتكردن را فراموش 
ميكنيم و همين فراموشى، زمينه بسيارى از اختالف هاى ماست. بدتر اينكه به 
تدريج محبت كردن را منت كشيدن فرض ميكنيم و تازه وقتى كه طرف مقابل 
محبتى ميكند، شك ميكنيم كه جواب او را بدهيم يا نه! اين افكار را فراموش 
كنيم و براى محبت كردن بار ديگر پيشقدم شويم. و در نهايت اينكه هيچوقت 
و در هيچ شرايطى زندگى مشترك مان را فنا شده تصور نكنيم. هر حركت و 
تالشى، فرصتى براى بازگشت به روزهاى طاليى اى است كه تصور ميكنيم 

تمام شده است
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7 نكته درباره تغيير دكوراسيون داخلي خانه در آستانه فصل بهار

آداب خانه تكاني
تميز  را  خانه  جاي  همه  و  مي كنند  خانه تكاني  خيلي ها  نوروز،  عيد  به  شدن  نزديك  و  فصل  تغيير  با 
نيست  بد  اما  مي كنند  تميز  را  پنجره ها  و  شيشه ها  مي شويند،  را  پرده ها  و  فرش ها  مي كنند.  مرتب  و 
دكوراسيون و چيدمان خانه را هم كمي تغيير دهيم. گاهي تغييري جزيي، جابه جايي ساده و تغيير 
دكوراسيون كوچكي مي تواند حال و هواي خانه را به طور كامل تغيير بدهد و فضاي خانه را متحول 

كند. اين بار به چند نكته درباره دكوراسيون بهاري خانه ها مي پردازيم.
1. فضايي آرام و روشن ايجاد كنيد

وجود  به  بهار،  فصل  در  دكوراسيون  مهم  نكات  از  يكي 
را  بهار  فصل  آرامش  و  نشاط  كه  است  فضايي  آوردن 
روكش  بهار،  فصل  آغاز  با  است  بهتر  بياورد.  خانه ها  به 
مبلمان، پرده ها و پارچه هاي تيره رنگ و ضخيم پشمي و 
مخملي زمستاني را برداريد و به جاي آن، از پارچه هايي 
با  روشن  پارچه هاي  كنيد.  استفاده  روشن  رنگ  با  نازك 
زمينه سفيد يا كرم رنگ همراه با طرح هاي گل و برگ هاي 

سبز روشن براي ايجاد فضاي بهاري مناسب هستند.
2. كفپوش هاي بهاري را بشناسيد

نگه داشتن  گرم  براي  زمستان  فصل  در  معمول،  به طور 
خانه از كفپوش ها و قاليچه هاي بيشتري استفاده مي شود. 
با شروع بهار و گرم تر شدن هوا براي ايجاد دماي متعادل 
از  امكان  صورت  در  و  كنيد  كمتر  را  كفپوش ها  خانه،  در 
كنيد.  استفاده  روشن تر  رنگ  با  و  نازك تر  كفپوش هاي 
استفاده از كفپوش هايي با طرح و رنگ سبز روشن براي 

اين فصل مناسب هستند. 
3. تغيير چيدمان مبلمان را فراموش نكنيد

وسايل  و  بخاري  شومينه،  اطراف  صندلي ها  و  مبل  ها  هوا  سرماي  دليل  به  اغلب  زمستان  فصل  در 
بچينيد.  ديگري  جور  را  مبلمان  است  بهتر  هوا  شدن  گرم  و  بهار  شروع  با  مي شوند.  چيده  گرم كننده 
براي مثال، جايي دور از نماي شومينه و نزديك پنجره و رو به نماي باغچه و حياط براي چيدن مبل ها 
در اين فصل مناسب است. اگر فضاي كافي براي اين كار نداريد، بهتر است شومينه را تميز كرده و 
داخل آن را با گل هاي خشك تزيين كنيد. شوفاژها را خاموش كنيد و روي آن تخته يا مقواي ضخيمي 

قراردهيد و روي آن گلداني از گل هاي خشك قرار دهيد. 
4. طراوت و زيبايي بهار را به خانه بياوريد

بهتر است در فصل بهار گل هاي مصنوعي را جمع كنيد و از گل هاي تازه و باطراوت بهاري استفاده 
كنيد. اين كار فضاي داخلي خانه را شاد و با نشاط مي كند. اضافه  كردن گل ها و گياهان به دكور خانه 
سبب افزايش روحيه  اعضاي خانواده و ايجاد حس نشاط و شادماني در فضاي داخلي منزل مي شود. 
استفاده كنيد. رنگ سبز رنگي است كه در كنار  از گل هايي با تركيب رنگ سفيد و برگ هاي روشن 

تعادل، شادي و آرامش را به فضاي خانه مي آورد.
5. از تزيينات بهاري غافل نشويد

با به پايان رسيدن فصل زمستان و شروع شدن فصل بهار، بهتر است در نوع چيدمان وسايل تزييني 
هنگام  برداريد.  هستند،  زمستان  فصل  مخصوص  تنها  كه  را  آنها  از  بسياري  و  كنيد  نظر  تجديد  هم 
هستند،  كريستال  و  دارند  روشن  رنگ  كه  را  دسته اي  آن  است  بهتر  تزييني  وسايل  دوباره  چيدمان 
انتخاب كنيد و رنگ هاي تيره را به كار نبريد. بهتر است از گلدان هاي بلوري و شيشه اي با طرح ها و 
خطوطي با رنگ هاي روشن زرد و سبز استفاده كنيد. گلدان هاي بلوري پر از آب با چند شاخه گل تازه 
بهاري فضاي زيبا و دلنشيني در خانه ايجاد مي كند. مي توانيد از شمع هاي تزييني با رنگ هاي روشن 

استفاده كنيد. همچنين گلدان هاي طبيعي هم در ايجاد فضاي بهاري در خانه موثرند. 
6. از رنگ هاي بهاري استفاده كنيد

با تغيير رنگ عناصر دكوراتيو تيره اي مانند وسايل تزييني، روكش مبلمان و بافت پارچه اي پرده  ها، 
مانند  روشن  و  طرح دار  بافت هاي  كردن  اضافه  با  آوريد.  وجود  به  بهاري  و  شاد  فضايي  مي توانيد 
كه  تزييني  وسايل  و  كريستال  و  شيشه اي  گلدان هاي  شاد،  و  روشن  رنگ  با  كوسن هايي  از  استفاده 

رنگي روشن دارند، مي توانيد فضايي متناسب با فصل بهار به وجود آوريد.
7. از نور بهار بيشتر استفاده كنيد

در بهار روزها بلند تر و هوا گرم تر و آفتابي تر مي شود. براي استفاده از اين نور در خانه، كنار پنجره ها 
آينه نصب كنيد. آينه ها نور را تشديد مي كنند و فضاي خانه را بزرگ تر نشان مي دهند. آينه را طوري 
قرار دهيد كه قسمت هاي كم نورتر و تيره تر خانه روشن شوند. مراقب باشيد آينه را جايي قرار ندهيد 

كه موجب چشم زدگي شود.

اگر پدر ميشوى، بخوان!
 طاهره شيخ االسالمى

اگر به تازگى خبردار شـده ايد كـه همسرتـان بـاردار است، حـتـمــًا خـيـلى هـيـجانزده شـدهايـد. 
امـا  باشد  خـوشبختـى  و  شادى  با  توام  فقط  ميكنيد  تـجربه  االن  كـه  احسـاسى  كـنـيـد  فـكـر  شـايـد 
واقـعيت اين است كه براى خيلى از مـردانى كه براى بار اول ميخـواهند پـدر شوند، احساسات ديگرى 

هم هست كه بايد تجربه كنند. 
اگر احساس شوك، هراس، دستپاچگى و ترس ميكنيد و يا فكر ميكنيد كه هنوز آمادگى آن را نداريد، 
ناراحت نباشيد، تنها نيستيد و خيليهاى ديگر هم مثل شما هستند. اين هم مثل هر تغيير عمده ديگر در 

زندگى، نياز به يكسرى اصالحات و 
است  ممكن  دارد.  خاص  تعديالت 
باردارى  ابتداى  در  شدن  پدر 
ترديد  و  ترس  با  توام  همسرتان 
آن  درمورد  كه  هربار  شايد  باشد. 
ممكن  داستان  بدترين  ميكنيد،  فكر 

به ذهنتان ميرسد. 
! چطور بايد پدر خوبى باشم؟ 

مسووليت  بيشتر  اول،  سالهاى  در 
پدرى شامل مهارتهايى ميشود كه 
آنها  يادگيرى  و  تمرين  با  ميتوانيد 
را تقويت كنيد. اين هم مثل نقشهاى 
مختلف ديگرى ميماند كه در زندگى 
ازدواج  وقتى  ميشويد.  عهدهدار 
كرديد، به طور خودكار نميدانستيد 

كه چطور شوهر خوبى باشيد. 
با گذشت زمان در كنار همسرتان آن را آموختيد. صحبت كردن با پدرهاى ديگر و استفاده از تجربيات 
آنها ميتواند بسيار كمك كننده باشد. اگر احساس ميكنيد مساله و مشكلى درمورد پدر خودتان داريد كه 
بايد حلش كنيد، ايده بسيار خوبى است كه قبل از به دنيا آمدن بچه با كسى در اينباره صحبت كنيد.مثًال 

يك مشاور يا يكى از اعضاى خانواده تا مانعى بر سر راه رابطه تان با فرزندتان ايجاد نكند. 
! چطور بايد از عهده هزينههاى اين كار برآيم؟ 

جاى سوال نيست كه غذا دادن، لباس پوشاندن، و آموزش دادن به يك انسان ديگر هزينههاى بسيار 
زيادى را برايتان ميتراشد. اما راهكارهايى هست كه براى كاهش استرستان درمورد هزينههاى مالى 
اين مساله ميتوانيد انجام دهيد. خوب است كه بالفاصله بعد از به دنيا آمدن بچه، برآوردى از هزينههاى 

احتمالى خود انجام دهيد. 
ميتوانيد با والدينى كه تازه پدر يا مادر شدهاند در اين باره صحبت كنيد، از تجربيات آنها استفاده كرده 
و در مورد هزينههاى غيرقابل پيشبينى و غيرمنتظره سوال كنيد. مى توانيد يك حساب بانكى باز كنيد 
و در آن براى هزينههاى جديد فرزندتان پس انداز كنيد. ميتوانيد هر هفته چند هزار تومان را براى خريد 
پوشك بچه و وسايلى از اين قبيل پس انداز كنيد. روزى كه فرزند شما به اين دنيا ميآيد، نيازهاى مالى 

كوچك و بزرگ او شروع ميشود. 
! آيا اين انتهاى استقالل من است؟ 

پدر شدن مساوى پايان فعاليتهاى لذت بخش زندگيتان نيست. درست است ممكن است نتوانيد در چند 
ماهه اول به اندازه كافى بخوابيد يا براى خودتان وقت داشته باشيد. اما كم كم با بزرگتر شدن بچه 
فراغت بيشترى پيدا ميكنيد، چون فرزندتان ديگر ميتواند ساعتهاى طوالنيترى بخوابد و شما و همسرتان 
كرد.  خواهيد  پيدا  تنهايى،  به  يا  هم  همراه  به  ميبريد،  لذت  آن  از  كه  فعاليتهايى  انجام  براى  فرصتهايى 
همچنين، مهم است كه در اين دوران دوش به دوش هم كار كنيد و مسووليتهاى بچه دارى را در كنار 

هم انجام دهيد. 
هايتان  فعاليت  در  هم  را  فرزندتان  ميتوانيد  زندگى،  اول  سالهاى  در  كه  باشيد  داشته  ياد  به  همچنين 
را  فرزندتان  ميخوانيد،  كتاب  و  روزنامه  يا  ميكنيد  تماشا  فوتبال  مسابقه  يك  وقتى  مثًال  دهيد.  شركت 

ميتوانيد كنارتان بنشانيد. 
با  كه  است  خوب  خيلى  برويد.  روى  پياده  به  او  با  و  گذاشته  كالسكه  در  را  فرزندتان  ميتوانيد  حتى 
كسانيكه آنها هم به تازگى بچهدار شدهاند، آشنا شويد. آنها ميتوانند تجربياتشان را در اختيار شما 
گذاشته و از تجربيات شما استفاده كنند. يادتان باشد خيلى ساده است كه تصور كنيد وقتى بچهتان به 
دنيا ميآيد، همه اوقات فراغتتان را از دست ميدهيد اما بايد تا زمانيكه فرزندتان به دنيا ميآيد صبر كنيد 

تا ببينيد چقدر از بودن كنار او لذت ميبريد. 
! صحبت كردن در مورد آن 

ارتباط كالمى و گفتوگو براى زوجهايى كه منتظر به دنيا آمدن بچه هستند، ميتواند مانع بزرگى باشد. 
حتى قبل از اينكه مادر باردار خود بروز دهد، تغيير و تحوالت فيزيكى در او اتفاق ميافتد كه همه اينها 

نشان ميدهند بچه در راه است و زندگى او بايد به كلى تغيير يابد. 
به همين دليل ممكن است بخواهد خيلى درمورد اين باردارى صحبت كند. اما شما براى اينكه از نظر 
احساسى و عقلى با اين وضعيت و اين تغيير كنار بياييد به زمان نياز داريد و ممكن است آمادگى حرف 

زدن درمورد بچه و باردارى را نداشته باشيد. 
با  كردن  صحبت  است  ممكن  شماست.  روى  پيش  ديگرى  زياد  انتخابهاى  نداريد،  را  آمادگى  اين  اگر 
دوستان، اقوام يا ساير مردهايى كه به تازگى پدر شدهاند برايتان راحت تر باشد. آنها ميتوانند به شما 

اطمينان خاطر دهند و توصيهها و پيشنهادات سازنده و مفيدى برايتان داشته باشند.
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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 

سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637

مديريت سوپر و شيرينى 
سراى منصور آغاز 

سال 1387 را به عموم 
هموطنان گرامى تبريك 

عرض مينمايد. 
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متولدين فروردين: سر وسامان بخشيدن به 
امور مالي و خانوادگي در اين روزها بسيار ضرورت 
دارد.در طي دو هفته آينده حادثه اي شيرين در زندگي 
شما رخ خواهد داد كه مدتها خاطره آن با شما خواهد 
بود.از قدرت خالقيت وسازندگي خود نهايت استفاده 
را ببريد. يك آشنايي تازه باعث به وجود آمدن رابطه 
به  عجوالنه  و  زود  خيلي  .گاهي  شود  مي  عميق  اي 
قطعي  قضاوت  بالفاصله  و  پردازيد  مي  گيري  نتيجه 
ميكنيد كه اين عادت باعث مشكالتي براي شما ميشود 
اما با خويشتن داري و تفكر نتايج بهتري براي شما 
بهتر  اي  حادثه  واسطه  به  مالي  مشكالت  و  حاصل 
مي شود. شما با متولدين شهريور سازگاري زيادي 

داريد.

متولدين ارديبهشت: سعي كنيد بين خواسته    
ها و توانايي هاي خود هماهنگي بيشتري ايجاد كنيد.

شما بايد توجه داشته باشيد كه لقمه هاي بزرگتر از 
نخواهد  پي  در  خوبي  عواقب  برداشتن  خود  دهان 
تحقيق  بايد  آمده  وجود  به  عاطفي  مسئله  در  داشت. 
بيشتري انجام دهيد وموقعيت ها را بيشتر بسنجيد. از 
موقعيت هاي بدست آمده بسيار خوشحال مي شويد 
نگاه خوشبينانه شما به آينده كمك بسيار بزرگي به 
با  شما  همفكري  كنيد.  پيشرفت  تا  كرد  خواهد  شما 
افراد خانواده به سبب مشترك بودن منافع باعث باز 
شدن درهاي بسياري به سوي شما مي شود.وضعيت 
كنوني شما به سرعت با همفكري تغيير خواهد كرد و 
به مرحله اعتدال نزديك خواهيد شد. شما با متولدين 

مرداد بسيار نزديك هستيد.

نويد  بهار  به  شدن  نزديك  خرداد:  متولدين 
كه  شما  براي  فعاليت  از  سرشار  روزهاي  دهنده 
در  را  موفقيت  درهاي  شدن  گشوده  آن  واسطه  به 
تا  شده  باعث  شما  هاي  توانايي   . داشت  خواهد  پي 
واز  كنند  باز  شما  روي  اي  ويژه  حساب  دوستانتان 
كنند.  استفاده  خود  كاري  شرايط  بهبود  در  شما  فكر 
پيام  يك  واسطه  به  كه  هستيد  ناراحت  موضوعي  از 
به  دعوت  شد.  خواهد  برطرف  شما  روحي  مشكل 
مسافرت از طرف يكي از بستگان در روزهاي آينده 
برنامه ريزي هاي جديدي را در پي خواهد داشت كه 
كمك زيادي به روحيه شما خواهد كرد. شما با مهر 

ماهي ها و مرداد ماهي ها رابطه بسيار خوبي داريد.

  متولدين تير: در روزهاي آينده پيشنهادي 
دريافت خواهيد كرد كه در مجموع بسيار به نفع شما 
خواهد بود .حضور يك فرد تازه وارد به جمع فاميل 
خانواده شور و سرور زيادي به دنبال خواهد داشت 
دوست  يك  ديدن  از  كرد.  خواهد  خشنود  را  شما  و 
قديمي بسيار خوشحال خواهيد شد از مقايسه خود با 
دوستان و اطرافيانتان به شدت بپرهيزيد كه اين كار 
اصال به سود شما نخواهد بود زيرا هر كسي توانايي 
هاي خاص خود را دارد . سعي كنيد در رابطه عاطفي 
به وجود آمده با احتياط بيشتري پيش برويد. عاليق 
خود به ويژه در كار را با دقت دنبال كنيد. آذرماهي 

ها دوستان خوبي براي شما خواهند بود.

متولدين مرداد: زندگي داراي فراز ونشيب   
شيرين  باعث  گذشت  و  صبر  اما  است  فراواني  هاي 
شدن موفقيت هاي بدست آمده مي شود.موقعيت تازه 
اي در انتظار شماست ، سعي كنيد به اندازه خود قبول 
مسئوليت كنيد طولي نخواهد كشيد كه خواهيد فهميد 
ريشه ومنشاء مشكالتتان با ديگران از بي توجهي و 
طوالني  .ساعاتي  ميگيرد  سرچشمه  آنان  انصافي  بي 
با كساني كه دوستشان داريد سپري خواهيد كرد كه 
از  بود.  خواهد  موثر  شما  ونشاط  روحيه  بهبود  در 
جر و بحث هاي بي مورد در طول دو هفته آينده جدأ 
خوبي  ميانه  ماه  خرداد  متولدين  با  كنيد.  خودداري 

داريد.

روابط  و  كار  در  تمركز  شهريور:  متولدين 
عنوان  هيچ  به  رود،  مي  شمار  به  واجبي  امر  شما 
بشود  شما  كار  روابط  وارد  نيرنگ  و  مكر  نگذاريد 
ديد  خواهيد  مدتها  از  پس  را  خود  عزيزان  از  بعضي 
كه از نظر عاطفي وروحي براي شما موثر خواهد بود. 
روزهاي خوبي براي شما در راه است كه با اتكا بر 
اراده خود به راحتي مي توانيد بر مشكالت فائق آييد. 
از برمال كردن اسرار خود براي ديگران جدأ بپرهيزيد 
واز كمك به ديگران به هيچ عنوان كوتاهي نكنيد دقت 
به  را  خود  هاي  تالش  نتيجه  تا  دهيد  خرج  به  زيادي 

نحو احسن بگيريد . با آبان ماهي ها بسيار هماهنگ 
هستيد.

متولدين مهر: سعي كنيد بين رفتارهاي خود 
تعادل برقرار كنيد تا در مواجه شدن با ديگران دچار 
دردسر نشويد. از يكي از دوستانتان به شما منفعت 
فراواني خواهد رسيد كه به اين وسيله به شدت شگفت 
زده ميشويد. به هيچ عنوان به گزافه گويي برخي از 
ضرورتي  هرگز  زيرا  نكنيد.  توجه  حسود  اطرافيان 
كنيد.  وبحث  جر  صرف  را  خود  انرژي  كه  ندارد 
سعي كنيد اين روزها به رتق وفتق امور زندگي خود 
بپردازيد ودر جمع هاي فاميلي حضور فعالتري داشته 
باشيد. حتمأ در امور عاطفي از بزرگترها وافراد مورد 
خوبي  روزهاي  بگيريد.  مشورت  تجربه  وبا  اطمينان 
ايده  دوستان  ها  ماهي  بهمن  داشت.  خواهيد  راه  در 

آلي براي شما خواهند بود.

روزها  اين  كه  مسائلي  در  آبان:  متولدين 
ذهن شما را به خود مشغول ساخته كمي هم به جاي 
احساسات به منطق خود رجوع كنيد وگرفتن مشورت 
شما  به  زود  رسيدن  نتيجه  به  در  اميني  شخص  از 
با  را  خود  هاي  دلتنگي  كنيد  كرد.سعي  خواهد  كمك 
ديدارهاي خوب وجذاب فاميلي به حداقل برسانيد. به 
چشم اندازهاي تازه اي دست پيدا خواهيد كرد كه از 
دنبال  به  شما  براي  را  خوبي  بسيار  نتايج  مالي  نظر 
خواهد داشت .در خريد زياد عجله نكنيد شرايط بهتر 
با جستجو و كنكاش همواره منتظر شما خواهد بود. 

شهريور ماهي ها دوستان خوبي براي شما هستند.

 متولدين آذر: همواره سعي كنيد جسورانه 
دست به تجربه هاي جديد در كار وامور تجارت بزنيد 
به  داشت.  خواهد  دنبال  به  خوبي  بسيار  نتايج  زيرا 
برسيد.بيشتر  بيشتر  خود  خواب  و  تغذيه  وضعيت 
مراقب طرز برخورد و رفتارتان با ديگران ، مخصوصأ 
دوستان خود در محل كار باشيد. مسئله اي مدتهاست 
فكر شما را مشغول ساخته كه بهتر است اين موضوع 
را به حال خود بگذاريد . از نظر ذهني فوق العاده عمل 
ميكنيد. نحوه برخورد شما با دوستان و همكاران بر 
جذابيت شما در ميان آنها افزوده است. رفتن به سفر 
و تفريح بر طراوت شما خواهد افزود. مرداد ماهي ها 

وفرورديني ها دوستان ايده آلي براي شما هستند.

ها  شكست  از  كنيد  سعي  دى:  متولدين   
روابط  در  و  گرفته  درسي  گذشته  هاي  وناكامي 
باشيد.  داشته  ها  تجربه  از  فراواني  بهره  خود  آتي 
روحيه حساس شما با نيايش و دعا التيام پيدا ميكند. 
ذهن   . گيريد  مي  عهده  به  را  خطيري  هاي  مسئوليت 
شما اين روزها بيش از حد درگير مسائل كاري است. 
كارشكني كسي باعث رنجش شما ميشود اما مطمئن 
خواهد  پيش  شما  نفع  به  باالخره  امور  جريان  باشيد 
اميدي  نا  و  خستگي  باعث  موفقيت  براي  تالش  رفت، 
در شما شده است كه مسافرت كمك زيادي به شما 
تحول  و  تغيير  كند.  مي  آرامش  آوردن  دست  به  در 
هاي اميدوار كننده اي در زندگي شما ديده ميشود، با 

خرداد ماهي ها و اسفندي ها جفت و جور هستيد.

انعطاف  و  روراستي  بهمن:  متولدين   
در  اي  مالحظه  قابل  پيشرفتهاي  باعث  شما  پذيري 
گرفتن  براي  است.  شده  شما  اجتماعي  روابط  و  كار 
تصميمات جدي سعي كنيد بر اطالعات خود بيفزائيد 
مسائل  درگير  را  خود  ذهن  حد  از  بيش  روزها  اين   .
مالي كرده ايد كه به زودي اين مشكل حل خواهد شد. 
اعتماد  مسئله  اين  كه  ميشويد  عادت  ترك  به  موفق 
به نفس شما را افزايش خواهد داد. از ديدن چند تن 
يك  نقشه  شد.  خواهيد  مسرور  بسيار  فاميل  افراد  از 
سفر زيارتي را در ذهن مي پرورانيد كه به زودي با 
بهبودي شرايط مالي ميسر خواهد شد. با آذر ماهي 

ها ميانه خوبي داريد.

شناسي  وموقعيت  زرنگي  اسفند:  متولدين   
ايده  بسيار  موقعيت  يك  به  كه  ميشود  سبب  شما 
زندگي  در  اي  سازنده  نقش  كه  كنيد  پيدا  دست  آل 
انديشه  در  شما  كند.  مي  ايفا  شما  كاري  و  شخصي 
به  شدن  انجام  صورت  در  كه  هستيد  بزرگ  كار  يك 
و  نياز  و  راز  از  بود.  خواهد  اطرافيان  از  خيلي  نفع 
دعا بهترين بهره ها را خواهيد برد. رفتار شما باعث 
ايجاد سوء تفاهم براي يكي از دوستان شده است كه 
با خويشتن داري شما مشكل حل خواهد شد. تالش 
شما براي خوشحال كردن اطرافيانتان به ثمر خواهد 
نشست اما بهتر است مراقب افراد بخيل دور وبر خود 
شما  بيشتربا  ها  ماهي  بهمن  و  ها  ماهي  تير  باشيد. 

مچ هستند.

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

جواب هفته قبل
Nxg5+   Rf7    Qxh7+   Kf8   Qh8# 

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Nef6+        Kd8 (Kf8, Bxf6) 
Bc7#        
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فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

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 شاگردان مدرسه رستم

 هفته نامه پرشين 
در نظر دارد  
بزودى ليست 

مشاغل، خدمات  و 
راهنماى لندن را 

بچاپ برساند  لذا 
خواهشمند است 
در صورت تمايل 
نام تجارى، آدرس 
و نوع فعاليت خود 
را باشماره تلفن  
 02084537351

به دفتر هفته نامه 
اطالع دهيد.
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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 
آريا تراول                                02079382271 
آژانس حج عمره                                      02072861111 
آژانس 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 اوستا                                           02082413833
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 ژينو
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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بحثى در پيرامون نام تبريز 
پيمان اسدزاده ممقانى 

 ساربانا بار بگشا زاشتران            شهر تبريز است و كوى دلبران
شهر گردان است و كوى عاشقان           عشق ايران دارد اندر دل نهان

تا كه باشد سرفراز ايران من            بارها بر خود بپوشيده كفن

 پيش درآمد: تبريز از بزرگترين و نقش آفرين ترين شهرهاى ايران در طول تاريخ 
بوده است.شهرى كه با نام «قبة االسالم» شناخته شده2 وبا وجود چندين زلزله ى 
مهيب و ويرانگر سرپا ايستاده است.اما چرا اين شهر را تبريز مى نامند؟ديدگاه هاى 
فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه بسيارى از آنها در مقاله ى پيش رو آورده 
شده و نگارنده بر آن بوده است تا با برخى داده هاى زبان شناسى وجه تسميه ى 

تبريز را آشكار سازد كه به يقين خالى از خطا نخواهد بود .
وجه تسميه ى تبريز چيست؟؟

ظاهراً قديمى ترين ذكرى كه از نام تبريز آمده است ، در يك كتيبه ى سارگن دوم 
(پادشاه آشورى)است در 714 پيش از ميالد كه فتح نامه خود را در جنگ با شاه 
اورارتو ثبت كرده.سارگن دوم در اين كتيبه از اوشگايا(اسكو؟) و نيز از دژ محكمى 
به نام تاروئى ياد ميكند كه احتماال تبريز است.3 در كتاب ها از اين شهر به نامهاى  
است4.مورخان  آمده  و..  تورژ،داوريژ،دورژ   ، توريس   ، تورش   ،  ، گازا   ، تيرئيس 
ارمنى ، تبريز را «دارويژ» نوشته اند 5 و معناهاى نادرستى را از آن استنباط كرده 
اند و به قول دكتر مرتضوى تبريزى اينها مردود و نادرستند6.داستانى ديگر هم 
وجود دارد  كه « زبيده خاتون همسر هارون الرشيد ، به تب مبتال شد و چون در 
تبريز بر اثر لطافت هوا شفا يافت ، اسم شهر را تبريز گفتند7. همه اين داستان هم 
به كلى مجعول به نظر مى رسد.در معجم البلدان ياقوت حموى تبريز به كسر تاء 
توريز  را  شهر  اين  مردم  ى  عامه  نويسد:«  مى  البلدان  تقويم  در  است.ابوالفدا  امده 

خوانند».8
مينورسكى(ايرانشناس ) بر اين باور است كه تلفظ تبريز به كسر تا يكى از خصايص 
است.  وارد  نظر  اين  بر  بسيار  ايراداتى  البته  كه  خزرهاست9  به  منسوب  اى  لهجه 
احمد كسروى با همه ى كوششها و جست و جوهايش درباب چيستى  نام تبريز 
به نتيجه اى نرسيد و بهتر آن ديد كه درباره ى آن داورى نكند.10 م.آ ممدوف نام 
تبريز را داراى ريشه ى تركى دانسته است ، در حالى كه سكونت طوايف ترك زبان 
در آذربايجان به هنگام پديد آمدن شهر در ادوار باستان به اثبات نرسيده است11 
و البته نه تنها به اثبات نرسيده بلكه بيشينه ى مورخين بى غرض آن را به شدت 

منتفى دانسته اند.
نظرى ديگر هم بر آن است كه:«تاورژ» يك كلمه ى مادى است و به معناى محلى 
است كه آفتاب بر آن مى ريزد و كردها امروز تبريز را «تورز» مى نامند. تاو در 
زبان مادى بر اساس آن چه كه داريم ، به معناى خورشيد است و رژ يعنى ريزنده 
و ريزان[ در حالت فاعلى] كه در زبان مادى به معناى آفتاب افشان و يا محلى است 

كه خورشيد انوار خود را به روى آن مى پاشد.12
برخى بر اين باورند كه  نام تبريز داراى ريشه اى آريايى است كه مستخرج از تب 
يا تاب مى باشد و بنابراين معناى آن گرماريزان مى شودكه ناشى از چشمه هاى 

آب گرم است كه در مجاورت آن قرار دارد.13
اما از منظرى ديگر هم مى توان موضوع را بررسى كرد.گرچه از همين منظر برخى 
پژوهشگران به تحقيق  و استدالل پرداخته اند اما آن چنان كه بابد بدان اهميت داده 

نشده.
حسين خلف تبريزى در برهان قاطع در ذيل نام آذرآبادگان مى نويسد« نام شهر 
تبريز است»14 و از سوى ديگر امروز «َتو»  از واژه هاى كهنى است كه در زبان 
مردمان آذرى به دو معناى گرما  و تاب و توان به كار مى رود.15 بنابراين اگر 
«تو» با «ريز» تركيب شود در نهايت مى شود توريز كه البته اين نام در تقويم البلدان 
ابوالفدا هم ذكر شده و تو(= تف) كه مى شود تفريز و تف هم به معناى گرمى و 
است.اين  شده  تبديل  تبريز  به  نام  اين  زمان   مرور  به  كم  كم  و  است. 16  حرارت 
نظريه با نظرى ديگر كه نشان مى داد نام تبريز داراى ريشه ى آريايى است نه تنها 
را  آذربايجان  زبان  ما  اگر  ديگر  سوى  از  است.  وحدت  داراى  بلكه  ندارد  تناقضى 
در طول تاريخ (به غير از چهارصد سال گذشته17)ايرانى و آن را در گروه زبان 
هاى آريايى بدانيم و چنان چه براى تبريز قدمتى ديرينه قائل شويم،پس بايد تبريز 
جز يك نام ايرانى نداشته باشد. هم چنين از طرفى ديگر مى دانيم كه نام بيشينه ى 
روستاهاى آذربايجان ريشه در زبان هاى ايرانى دارند. ممقان،گوگان،مياندوآب،ه

شترود،ماكو،ميانه و... كه همگى نشان دهنده ى اين است كه به احتمال بسيار قوى، 
بيخ و بن نام تبريز را بايد در زبانهاى آريايى جست.

 پى نوشتها
-1 بيت نخست از موالنا و دو بيت بعدى از نگارنده مى باشد.

-2 رياض السياحه، حاج زين العابدين شيروانى ص 65 منقول از كتاب تبريز از ديگاه سياحان 
خارجى، اكرم بهرامى

-3 تاريخ تبريز تا پايان قرن 9هجرى،محمدجواد مشكور،ص391
-4 تبريز قديم، منصور خانلو،ص20

-5 تبريز و پيرامون،شفيع جوادى،ص63
-6 چهره ى آذرآبادگان در آيينه ى تاريخ ايران،منوچهر مرتضوى،ص

-7 تاريخ تبريز تا پايان قرن 9هجرى،محمدجواد مشكور،ص388
-8 پيشين ص 388 و389

-9 پيشين-10 آذرى يا زبان باستان آذربايگان،احمد كسروى ص 105،چاپ دوم ،1379 -11 
آذربايجان در سير تاريخ ايران،رحيم رئيس نيا،ج2،ص1031

-12 تبريز از نگاهى ديگر،حبيب اهللا تابانى،ص53
مازندرانى،ج2،ص660؛منقول  وحيد  ى  ترجمه  كرزن،  جرح  ايران،لرد  ى  قضيه  و  ايران   13-
تبريزى،ج1،ص23  خلف  بن  مجمدحسين  قاطع،  برهان   14- ديگرص57   نگاهى  از  تبريز  از 
-15 واژها هاى كهن در زبان امروز مردم آذربايجان،محمدرضا شعار تبريزى، ذيل واژه ى 

«تو»-16 فرهنگ عميد، حسن عميد ، نك به كلمه ى «تف»
-17 گرچه در 400سال گذشته زبان مردم آذربايگان از آذرى پهلوى به آذرى تركى تغيير 
يافت اما اكنون بيش از هشتاد درصد واژه ها ريشه ى ايرانى دارند و نيز هزاران مصدر كه 
فرهنگ  و  تاريخ   ، زبان  در  مطالعاتى  به«  نك  باب  اين  در  باشند.  مى  پهلوى  ى  ريشه  داراى 

آذربايجان» ،فيروز منصورى

زبان 
باستان 
آذربايجان

   احمد كسروى  -  قسمت دوم
 

كه  بوده  آذربايجان  در  پيشامدى  زمان اسكندر  در 
نام  آن  و  داده،  دست  به  آنجا  زبان  از  نيكى  نشان 
ماد  را  اينجا  گفتيم  چنانكه  است.  آذربايجان  خود 
درآمد  ايران  به  اسكندر  چون  ولى  ناميدندى.  خرد 
و به همه جا دست يافت در آذربايجان آتوپات نامى 
او  از بوميان برخاسته آنجا را نگه داشت، و چون 
تا مى زيست فرمانروا مى بود از اينجا سرزمين به 
نام او آتورپاتكان ناميده شد و همان كلمه است كه 
كم كم آذربايجان گرديده، و ما مى دانيم كه خاندان 
آتورپات تا چندصد سال آن فرمانروايى را نگه مى 
مى  برپا  اشكانيان  و  سلوكيان  زمان  در  و  داشتند 

بودند.

اگر چه به اين نام آذربايجان نيز دست برده اند و در برهان قاطع و ديگر كتابها 
سخنانى درباره معنى آن توان پيدا كرد، ليكن اينها همه عاميانه است و در بازار 
دانش ارجى به آنها نتوان نهاد. بى گمان آذربايجان نام ايرانى است و ما معنى آن 
را بارها باز نموده ايم2. در زمان اشكانيان تركان رو به سوى غرب آورده و به 
مرز ايران نزديك شدند. ولى با آن نيرويى كه پادشاهان اشكانى را مى بود باور 
نكردنى است كه دسته هايى از آنان به درون ايران آمده باشند و ما در تاريخ 
نشانى از چنان چيزى نمى يابيم. در زمان ساسانيان تركان ديگر نزديكتر بودند 
و از شمال و از راه دربند قفقاز نيز به ايران همسايگى داشتند. ليكن با اينهمه 
گمانى به در آمدن آنان به آذربايجان نيست. شايد در تاريخ دسته هاى كوچكى 
را از ايشان پيدا كنيم كه شاهان ساسانى در جنگ دستگير كرده و در اينجا و 
آنجا نشيمن داده اند. ولى اين گونه دسته ها زود با مردم درآميخته از ميان روند 

و نشانى از خود باز نگذارند.
1 – جدايى كه زبانهاى شمال و جنوب داشته در همين دفتر خواهد آمد.

2 – گفتارى كه در آن باره نوشته ايم بارها چاپ شده و آخرين آنها در شماره 6 
سال چهارم پيمان بوده. نگاه كنيد به همين كتاب، مقاله آذربايگان .

 نامهاي رودها و كوهها و شهرها در آذربايجان – يكي از چيزهايي كه مردم يك 
سرزمين و زبان آنان را نشان مي دهد نامهاي رودها و كوهها و ده ها و شهرها 
و كويهاست. زيرا هر مردمي اين نامها را از زبان خود پديد آورند و به روي آن 
چيزها گذارند. اگرچه بيشتر اين گونه نامها كه ما امروز مي داريم معنايي از آنها 
فهميده نمي شود، ولي بيگمان اينها همه معنا داشته اند و ما چون از راه دانش 
جستجو مي كنيم معني بسياري از آنها را پيدا مي كنيم.1 بايد بي گفتگو پذيرفت 
كه نامهايي كه به روي رودها و آباديها و مانند اينها گذارده شده از زبان مردمي 
است كه آن نامها را گذارده اند و اينها هر كدام معنايي در آن زبان داشته و همانا 

از روي آن معني است كه نامش گردانيده اند.
اگر در آذربايجان هم به نامهاي رودها و كوهها و آباديها پردازيم يك رشته از 
آنها نامهايي است كه معناي روشني ندارد: همچون تبريز و خوي و سلماس و 
ارومي و ويجويه و ليالوا و الوار و آستارا و اوجان و ارس و ازناب و بسياري 
مانند اينها 2. رشته ديگري نامهايي است كه ما از راه زبانشناسي پي به معناي 
آنها برده يا به گماني درباره آنها رسيده ايم، همچون مرند و آرونق و ماراالن 
و  رود  گارا  و  ديلمگان  و  گيالندوز  و  مراغه  و  دوز)  دز(گرما  گهرام  و  مايان  و 
قارقابازار و مانند اينها. رشته سومي نامهايي است كه خود معناي روشني دارد: 
همچون سردرود و گرمرود و زرين رود و گريوه و رويين دز و هشتادسر و 

باكو و بسيار مانند اينها. 
را  آن  ميدان  اينجا  در  ما  كه  است  نياز  درازي  بس  سخن  به  نامها  اين  درباره 
آنها  از  بسياري  گويا  نخست  رشته  كه  نگاريم  مي  اندازه  اين  تنها  و  داريم  نمي 
از زمانهاي بس دوري بازمانده و برخي شايد يادگار زبانهايي است كه پيش از 
رسيدن ايران به اينجا رواج داشته است و اين است ما هيچ مانندگي ميانه آنها با 
زبانهاي آريان نمي يابيم: همچون خوي و سلماس و ارومي و مانند اينها. ولي 
بسياري نيز اگرچه ما معناي آنها را نمي دانيم اين مي دانيم كه از زبان آريان 
بيرون نيست: همچون ازناب و اهراب و ليالوا و نخجوان و بردوا و مانند اينها. 
اما دو رشته ديگر چون معناي آنها را نمي دانيم آشكار مي بينيم از زبان آريان 
است و اين رهنمون ديگر مي باشد كه مردم باستان آذربايجان جز از نژاد ايران 

يا آريان نبوده اند و پاره اي از اين نامها ياد مادان رادر بر مي دارد.
آذري يا زبان آذربايجان – پس از اسالم تاريخ آذربايجان از ديده مردم و زبان، 
ديگر روشنتر است و ما نوشته هايي از تاريخنگاران و جغرافي نويسان عرب 

در دست مي داريم.
بايد دانست جنبش اسالمي راه بس پهناوري براي كوچ عرب باز كرد و اينان، كه 
صدها سال و هزارها سال در ريگستان خشك و بيبار عربستان به سختي زيسته 
و هميشه چشم به سوي سرزمينهاي سبز و پربار عراق و ايران و سوريا دوخته 
بودند، به يكبار راه آرزو را باز ديده رو به سوي كوچ آوردند و در همان زمان 

دسته هاي بس انبوهي از ايشان در اين گوشه و آن گوشه ايران جا گرفتند، و 
آذربايجان را در سايه چمنهاي سبز و چراگاههاي پهناور و آبهاي فراوان بيشتر 
پسنديدند و در اينجا بيشتر نشيمن گرفتند و رشته كارها تا دويست و سيصد 
سال در دست ايشان مي بود. با اينهمه آذربايجانيان زبان و نژاد خود را از دست 

ندادند و كم كم تازيان به آنان درآميخته نابود گرديدند.

جغرافي نويسان عرب كه از آذربايجان دذ آن زمان سخن رانده اند، زبان آنجا 
را جداگانه ياد كرده و آن را آذري ناميده اند. و ما اينك نگارشهاي آنان را در 

اينجا مي آوريم :
1 – پسر حوقل، كه در نيمه يكم سده چهارم كتاب المسالك و الممالك را نوشته 
در سخن راندن از آذربايجان و آران و ارمنستان3 چنين مي گويد: زبان مردم 
آذربايجان و زبان بيشتري از مردم ارمنستان فارسي و عربي است ليكن كمتر 
كسي به عربي سخن گويد و آنان كه به فارسي سخن گويند به عربي نفهمند تنها 
بازرگانان و زمينداران اند كه گفتگو با اين زبان نيك توانند. برخي تيره ها نيز در 
اينجا و آنجا زبانهاي ديگري مي دارند، چنانكه مردم ارمنستان به ارمني، و مردم 
بردعه به آراني سخن گويند و در آنجا كوه مشهوري است كه قبق4ناميده شود 

و زبانهاي گوناگون فراوان از آن كافران، آن كوه را فرا گرفته است5 . 
التنبيه  كتاب  در  هجري،  چهارم  سده  هاي  نيمه  بنام  تاريخنگار  مسعودي   –2
واالشراف، چون استانهاي ايران را از آذربايگان و ري و تبرستان و خراسان و 
سيستان و كرمان و فارس و خوزستان و ديگر جاها مي شمارد چنين مي گويد: 
همه اين شهرها و استانها يك كشور بود و يك پادشاه داشت، و زبانشان هم 
يكي بود، اگرچه به نيمزبانهاي گوناگون – از پهلوي و دري و آذري و ديگر مانند 

اينها – بخشيده مي شد.6
3 – جهانگرد و دانشمند بنام، ابوعبداهللا بشاري مقدسي، در كتاب احسن التقاسيم، 
كه در نيمه دوم سده چهارم پرداخته، كشور ايران را به هشت بخش كرده مي 
و  دري  آنها  از  برخي  اينكه  جز  است.  عجمي  اقليم  هشت  اين  مردم  زبان  گويد: 
از  چون  سپس  نامند8.  مي  فارسي  را  همگي  و  است  بسته7(منغلقه)  باز  برخي 
آذربايجان سخن مي راند چنين مي گويد: زبانشان خوب نيست9 و در ارمنستان 
به ارمني و در آران به آراني سخن گويند. فارسيشان را توان فهميد. در پاره اي 

حرفها به زبان خراساني ماننده و نزديك است10.
مي  آذربايجان  درباره  هفتم،  سده  دانشمند  نگار  جغرافي   ، حموي  ياقوت   –  4
نويسد: نيمزباني دارند كه آذريه ناميده شود و كسي جز از خودشان نفهمد11.

از اين نوشته ها، كه از دانشمندان شناخته جغرافي و تاريخ سده هاي پيشين 
تاريخ هجري آورديم، نيك روشن است كه در آن زمانها زبان يا نيمزباني كه 
آذري  را  آن  و  بوده  فارسي  از  اي  شاخه  شده،  مي  گفته  سخن  آذربايجان  در 
مي ناميده اند (چنانكه نيمزباني را كه در آران روان بوده آراني مي خوانده اند) 
و در آن زمانها نشاني از زبان تركي در آذربايجان (همچنان در آران) پديدار 

نبوده است.
در اين باره ما گواه ديگري از سرگذشت ابوالعالي معري و شاگرد او، ابوزكريا 
خطيب تبريزي، در دست مي داريم. بدين سان كه ابوزكريا از هوش و زيركي 
استاد خود ابواعالء سخن رانده چنين گويد كه روزي در مسجد معره پيش او 
نشسته بودم و يكي از كتابهايش را بروي مي خواندم، ناگهان يكي از همشهريان 
خود را ديدم كه از در مسجد درآمد و مي خواست به نماز ايستاد. من دو سال 
بود كه در معره زيسته و كسي را از مردم شهر خود نديده بودم. از اين رو از 
روي  چه  را  تو  پرسيد:  دريافته  مرا  حال  ابوالعالء  شد.  ديگرگون  حالم  او  ديدن 
داد؟ گفتم : پس از آنكه سالها كسي را از مردم شهر خود نديده بودم اكنون يكي 
از همسايگان خويش را در اينجا مي بينم. گفت: برخيز، من چشم به راه تو مي 
دارم. من برخاسته نزد آن مرد همسايه رفتم و به آذري12گفتگو فراوان كرديم 
و هرچه مي خواستم از وي پرسيدم و چون پيش استاد برگشته نشستم، پرسيد 
: اين چه زباني بود كه گفتگو داشتيد؟… گفتم اين زبان مردم آذربايجان است. 
گفت من آن را نمي شناختم و آنچه بهم گفتيد نفهميدم. ولي كلمه هاي شما را به 
ياد خود سپردم. مي گويد: همه كلمه ها را كه به هم گفته بوديم بازگفت و من از 

هوش او بس در شگفت شدم.13
چند  ناصرالدينشاه  زمان  در  كه  دانشوران،  نامه  كتاب  در  كه  شگفتيهاست  از 
تني آن را پرداخته اند، ترجمه اين سرگذشت را آورده و االذريه را زبان تركان 
ترجمه كرده اندو اين خود رهنمون است كه نويسندگان آن كتاب زبان ديگري 
براي آذربايگان در هيچ زماني سراغ نمي داشته اند. از سوي ديگر اين لغزش ا 
ايشان است كه در ترجمه به پندار خود كار بسته و بي آنكه چگونگي را باز نمايند 
به جاي آذري زبان تركان گذارده اند، اين دستاويز ديگري در دست كساني شده 

كه آذربايجان را از نخست ميهن تركان مي پندارند.
 

تركي چگونه و از كي به آذربايجان راه يافته ؟
كه  پيداست  گفتيم  اينجا  تا  آنچه  از    - تركان  كوچ  روزگار  يا  سلجوقيان  زمان 
و  ايران،  يا  آريان  جز  مردمش  هجري،  تاريخ  پيشين  هاي  سده  تا  آذربايجان 
زبانش جز از ريشه آري نبوده و تا سده ششم آذري زبان آنجا بوده. پس بايد 
پرسيد: تركى چگونه و از كى به آذربايجان راه يافته؟ آنچه ما جسته ايم و مى 
دانيم تركى به آذربايجان از زمان سلجوقيان، و از راه كوچ ايلهاى ترك درآمده. 
پيش از آن اگر در تاريخ نشانى از بودن تركان در آذربايجان پيدا كنيم بى گمان 

جز دسته اندكى نبوده اند و پس از زمانى از ميان رفته اند. 
بايد دانست درآمدن سلجوقيان به ايران و چيره شدن ايشان بيش از آنچه در 
كتابها نمايان است ارج مى دارد. اگر اين راست است كه بايد هر پيشامدى را از 
روى نتيجه هاى آن بسنجيم، بايد جنگ دندانقان و فيروزى را كه سلجوقيان در 
آن جنگ بر سلطان مسعود غزنوى يافتند يكى از بزرگترين پيشامدهاى تاريخى 
بشماريم. زيرا در نتيجه آن جنگ و فيروزى است كه تركان به انبوهى در ايران 
و عراق و سوريا و آسياى كوچك پراكنده شدند و چندين پادشاهى بزرگى از 
اروپا  در  دانوب  رود  سوى  آن  تا  آنان  گشاييهاى  شهر  دامنه  و  آمد  پديد  آنان 

كشيده گرديد.
كسانى كه از تاريخ آگاهند، اين مى دانند كه تركان در زمان اشكانيان، به انبوهى 
فراوان، به مرز ايران رسيدند و در آنجا نشيمن گرفته و بنياد پادشاهى نهادند. 
ولى در آن زمان، اشكانيان و پس از ايشان، ساسانيان، با نيرويى كه مى داشتند، 
هميشه جلو آنان را مى گرفتند. سپس نيز چون ساسانيان برافتادند، تازيان در 
جلو آنان را  هميشه  بيشتر  سال  تا سيصد  برابر تركان جاى آنان را گرفتند و 
مى گرفتند. سپس نيز چون رشته كار تازيان از هم گسيخت، سامانيان همواره 
سيصد هزار سواره و پياده در مرز كشور نگاهبان مى گماردند و راه تركان را 
باز نمى گذاردند. همين رفتار را سلطان محمود و پسرش، مسعود نيز مى نمودند. 
اينان گرچه خود ترك بودند، ميان ايرانيان بزرگ شده و دربارشان يك دربار 
ايرانى بود، و اين راست راه به روى تركان باز نمى داشتند. دسته هايى را كه 

خودشان آورده بودند، چنانكه خواهيم ديد، از آن پشيمانى مى نمودند.
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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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Happy Iranian Newyear

The origins of 
NOROOZ
In harmony with the rebirth of nature, the Iranian New Year Cel-
ebration, or NOROOZ, always begins on the first day of spring. 
Nowruz ceremonies are symbolic representations of two ancient 
concepts - the End and the Rebirth; or Good and Evil. A few weeks 
before the New Year, Iranians clean and rearrange their homes. 
They make new clothes, bake pastries and germinate seeds as sign 
of renewal. The ceremonial cloth is set up in each household. Trou-

badours, referred to as Haji Firuz, disguise themselves with makeup 
and wear brightly colored outfits of satin. These Haji Firuz, sing-
ing and dancing, parade as a carnival through the streets with tam-
bourines, kettle drums, and trumpets to spread good cheer and the 
news of the coming new year.

The origins of NoRuz are unknown, but they go back several thou-
sand years predating the Achaemenian Dynasty. The ancient Ira-
nians had a festival called “Farvardgan” which lasted ten days, and 
took place at the end of the solar year. It appears that this was a 
festival of sorrow and mourning, signifying the end of life while the 
festival of NoRuz, at the beginning of spring signified rebirth, and 
was a time of great joy and celebration.
In harmony with the rebirth of nature, the Iranian New Year Cel-
ebration, or NOROOZ, always begins on the first day of spring. 
Nowruz ceremonies are symbolic representations of two ancient 
concepts - the End and the Rebirth; or Good and Evil. A few weeks 
before the New Year, Iranians clean and rearrange their homes. 
They make new clothes, bake pastries and germinate seeds as sign 
of renewal. The ceremonial cloth is set up in each household. Trou-
badours, referred to as Haji Firuz, disguise themselves with makeup 
and wear brightly colored outfits of satin. These Haji Firuz, sing-
ing and dancing, parade as a carnival through the streets with tam-

bourines, kettle drums, and trumpets to spread good cheer and the 
news of the coming new year.

The origins of NoRuz are unknown, but they go back several thou-
sand years predating the Achaemenian Dynasty. The ancient Ira-
nians had a festival called “Farvardgan” which lasted ten days, and 
took place at the end of the solar year. It appears that this was a 
festival of sorrow and mourning, signifying the end of life while the 
festival of NoRuz, at the beginning of spring signified rebirth, and 
was a time of great joy and celebration.

The other ancient symbolic representation of NoRuz is based 
around the idea of the triumph of good over evil. According to 
the Shah-nameh (The Book of Kings), the national Iranian epic by 
Ferdowsi, NoRuz came into being during the reign of the mythi-
cal King Jamshid; when he defeated the evil demons (divs) seizing 
their treasures, becoming master of everything but the heavens and 
bringing prosperity to his people. To reach the heavens, Jamshid 
ordered a throne to be built with the jewels he had captured. He 
then sat on the throne and commanded the demons to lift him up 
into the sky. When the sun’s rays hit the throne, the sky was illumi-
nated with a multitude of colours. The people were amazed at the 
King’s power and they showered him with even more jewels and 
treasures. This day of great celebration was named NoRuz, and was 
recognised as the first day of the year.

Haft-Sin
A ceremonial table called Sofreh-e Haft Sin (cloth of seven dishes), 
name of each dish beginning with the Persian letter Sinn. 
 A few days prior to the New Year, a special cover is spread on to the 
Persian carpet or on a table in every Persian household. This cer-
emonial table is called cloth of seven dishes, (each one beginning 
with the Persian letter cinn). The number seven has been sacred 
in Iran since the ancient times, and the seven dishes stand for the 
seven angelic heralds of life-rebirth, health, happiness, prosperity, 
joy, patience, and beauty. 
The symbolic dishes consist of: 
Sabzeh or sprouts, usually wheat or lentil representing rebirth. 

Samanu is a pudding in which common wheat sprouts are trans-
formed and given new life as a sweet, creamy pudding and repre-
sents the ultimate sophistication of Persian cooking. 
Seeb means apple and represents health and beauty. 
Senjed the sweet, dry fruit of the Lotus tree, represents love. It has 
been said that when lotus tree is in full bloom, its fragrance and its 
fruit make people fall in love and become oblivious to all else. 
Seer which is garlic in Persian, represents medicine. 
Somaq sumac berries, represent the color of sunrise; with the ap-
pearance of the sun Good conquers Evil. 
Serkeh or vinegar, represents age and patience. 
To reconfirm all hopes and wishes expressed by the traditional 
foods, other elements and symbols are also on the sofreh): 
a few coins placed on the sofreh represent prosperity and wealth; 
a basket of painted eggs represents fertility; 
a Seville orange floating in a bowl of water represents the earth 
floating in space; 

a goldfish in a bowl represents life and the end of astral year-picas; 
a flask of rose water known for its magical cleansing power, is also 
included on the tablecloth; 
Nearby is a brazier for burning wild rue ,a sacred herb whose smol-
dering fumes ward off evil spirits; 
A pot of flowering hyacinth or narcissus is also set on the sofreh; 
A mirror which represents the images and reflections of Creation 
as we celebrate anew the ancient Persian traditions and beliefs that 
creation took place on the first day of spring. 
On either side of the mirror are two candlesticks holding a flicker-
ing candle for each child in the family. The candles represent en-
lightenment and happiness;
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