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 و موزيك زنده همراه با خواننده محبوب 
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طراحى وب سايت؟

078 4646 3971
ارزان ولى حرفه اى ...

رئيس جمهور فرانسه 
وارد انگليس شد

رئيس جمهور فرانسه به همراه همسرش در سفرى كه از 12 سال پيش 
تاكنون سابقه نداشته است وارد انگليس شد. به نقل از خبرگزارى آلمان، 
”نيكوال ساركوزى“ رئيس جمهور فرانسه در ديدارى بى سابقه از 12 سال 
پيش تاكنون به همراه همسرش ”كارال برونى“ وارد لندن شد. اين ديدار دو 
روز به طول خواهد انجاميد. ساركوزى قبل از اين ديدار خواستار تقويت 
مناسبات بين انگليس و فرانسه شده بود. وى گفته بود هر دو كشور نياز 
به توسعه مناسبات از حالت دوستانه به حالت برادرانه دارند. ساركوزى 
افزود: اين دوستى بايد در طرحهاى اقتصادى، امنيتى، دفاعى و مهاجرت 
كاخ  در  پنج شنبه  روز  انگليس  پادشاه  اليزابت“  ”ملكه  باشد.  داشته  نمود 
ويندرسور، ساركوزى و همسرش را به حضور پذيرفت. قرار است در اين 
دور از سفر ساركوزى، وى با ”گوردون براون“ نخست وزير انگليس نيز 
ديدار كند. محور مذاكرات دو كشور درباره نابسامانى بازارهاى اقتصادى، 

امنيت انرژى و مشاركت در افغانستان خواهد بود.  

فرارهاى بزرگ 
در تاريخ جنايى ايران

ارتش آمريكا وارد 
خاك ايران شد

چه  با  و  چگونه؟  چرا؟  جزايرى،  شهرام  كه  مى آورد  پديد  ما  ذهن  در  را  پرسش ها  اين  ايران  جنايى  تاريخ  در  بزرگ  فرارهاى  بازخوانى  شايد   
اطمينانى؟ فرار كرد و چرا؟ چگونه و به چه قيمتى؟ دستگير شد.

از روز نخست فرار شهرام جزايرى كه سرشناس ترين متهم يا بهتر بگوييم محكوم عليه در پرونده هاى مفاسد اقتصادى بوده و است ابهامات 
بسيارى وجود داشت كه پس از گذشت يك سال و با وجود دستگيرى وى هنوز روشن نشده اند و همه مسئوالن در برابر آن سكوت كرده و با 
كلى گويى ماجرا را فيصله داده اند. شهرام جزايرى ساعت 8 و 50 دقيقه روز سه شنبه يكم اسفندماه سال 85 با همراهى دو مامور به جاى رفتن 
به مكانى كه كارشناسان منتظرش بودند تا بخشى از دارايى او را ارزيابى كنند به آپارتمان خود در شهرك اكباتان رفت و به دور از ديدگان دو 

محافظ خود، فرارى شد.
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محمد على بهمنى
ترانه 50 درصد سازندگى است، زمانى كه غزل را مى گوييم 

كسى به ما سفارش غزل را 
نمى گويد و تنها جوششى 

است در وجود، ولى هر هنرى 
كه ابتدا براى پول باشد خود 

به خود آسيب مى بيند .
ما امروز شايد بتوانيم نياز 

نيمى از جوانهاى روزگارمان 
را به دليل بازتابهاى روحى 

كه دارند و پناه بردن به 
هيجانات است رفع كنيم ولى 
در جامعه اى زندگى مى كنيم 

كه تنها نبايد به امروزش 
انديشيد بلكه فرداى اين 

جامعه مهم است و سعى كنيم ميراث خوبى براى آيندگان به 
يادگار بگذاريم.

محمدعلى بهمنى در سال 1378 موفق به دريافت تنديس 
خورشيد مهر به عنوان برترين غزل سراى ايران گرديد.

محمدعلى بهمنى در فروردين سال 1321 در شهر دزفول به 
دنيا آمد. شعر بهمنى نيز البته شايد با خود او متولد شده باشد، 

گرچه بسيارى بر اين عقيده اند كه غزل هاى او وام دار سبك و 
سياق نيماست. نخستين شعر بهمنى در سال 1330، يعنى زمانى 

كه او تنها 9 سال داشت، به چاپ رسيد.

دهاتى 
ساده بگم دهاتى ام 
اهل همين نزديكيا 

همسايه روشنى و هم خونه تاريكيا
ساده بگم ساده بگم 
 بوى علف ميده تنم
هنوز همون دهاتيم 

 با همه شهرى شدنم 
باغ غريب ده من 

 گلهاى زينتى نداشت 
 اسب نجيب ده من 

 نعالى قيمتى نداشت 
اما همون چهار تا ديوار 
با بوى خوب كاگلش

 اما همون چن تا خونه 
با مردم ساده دلش

 براى من كه عكسمو مدتيه تو آب چشمه نديدم 
براى من كه شهريم از اون هوا دل بريدم 

 دنياييه كه ديدندش
اگرچه مثل قديما 
راه درازى نداره 

 اما مى دونم كه ديگه 
دنياى خوب سادگى
به من نيازى نداره 

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى

چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول
ع . نجفى
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سايت ها و خبرگزاريهاى معتبر با ذكر
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طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى
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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.

پوزش و تصحيح
الزم به توضيح است اشتباها در شماره سى و ششم 
بجاى عكس آقاى حسين منزوى عكس منوچهر آتشى 
پوزش  خوانندگان  شما  از  بدينوسيله  بود  شده  چاپ 
بدليل  اينبورگ  ساكن  پورى  آيدين  آقاى  از  و  طلبيده 

دقت نظرو ياد آورى ايشان تشكر مى نمائيم 

جنگ؟! ...
دروغگويى هزار عيب  دارد و يك حسن و آن اينكه حساسيت آدمها را روى چيزى يا 
آمريكا  و  داشت  صحت  خبر  اين  كنيد  تصور  دهد.  مى  نشان  دارند  دوستش  كه  كسى 
واقعًا به مرزهاى ايران يورش برده بود. چه حالى ُشديد وقتى اين خبر را خوانديد؟ حتى 
اگر شما از مخالفان دولت ايران بوديد، با خواندن اين خبر، آيا پيش از خوشحال شدن 
براى فروپاشى دولت ايران، نگران و پريشان خاطر جان و مال عزيزانتان در ايران نمى 
شديد؟ كدام يك از آنهايى كه حتى لفظى و عملى از حمله آمريكا به ايران حمايت مى كنند 
از خواندن اين خبر، قلبًا خوشحال شدند؟ كدام ايرانيست كه طعم جنگ و اشغالى وطن 
را نچشيده باشد و از خواندن چنين خبرى در روزنامه شادمانى كند؟ انصافًا اين خبر 
دلخراش و جگرسوز است، موافقيد؟ پس بگذاريد خيالتان را راحت كنيم و بگوييم كه اين 
اين  خاطر  به  را  ما  خواهى  عذر  اميدواريم  نبود.  آپريل  اول  روز  براى  دروغى  جز  خبر 
گويند:«بدشانسى  مى  ها  بريتانيايى  كه  آنجايى  از  بپذيريد.  نمك  بى  و  آور  ُشك  شوخى 
نصيب كسى خواهد شد كه بخواهد در بعد از ظهر روز اول آوريل كسى را دست بيندازد، 
و  اند.»  كرده  پيدا  آمادگى  ها  شوخى  اينگونه  به  نسبت  مردم  ديگر  ساعات  آن  در  زيرا 
شد،  خواهد  منتشر  آپريل  اول  همان  يا  بدر  سيزده  از  بعد  هم  نامه  هفته  بعدى  شماره 
تصميم گرفتيم دروغمان را اين هفته منتشر كنيم. ضمن پوزش مجدد از هموطنان عزيز، 
با تكرار سخن گهربار زنده ياد رستم شهزادى، آرزو مى كنيم كه « جاودانه ايرانى بر 

ايران حكمرانى كند.» چنين بادا!
اما سيزده بدر را پيش رو داريم كه يكى از مناسبتهاى شاد و فرح انگيز ما ايرانيان است. 
بدهيم جمعى از بزرگان و صاحب نظرانى  هفته پيشنهاد  سرمقاله اين  در  داشتيم  قصد 
كه دست و رابطه اى در ارگانهاى دولتى انگلستان دارند، پيش قدم شوند تا بلكه برنامه 
و  انسجام  شود.  برگزار  مشخصى  مكانهاى  در  بهتر  نظم  و  سازماندهى  با  بدر  سيزده 
همدلى در اجراى اين سنت ايرانى در خارج از ايران مى تواند پاى ديگر مليتها را نيز به 
ميان بكشد و آن را تبديل به مناسبت فرا ملى بكند. چنانكه مثال جشن هالوين از چنين 
اقتدار  الزامًا نيازمند  باور داشت كه صدور فرهنگ  بايد  برخوردار شده است.  رسميتى 
و سلطه اقتصادى سياسى بر جهان نيست. رواج زيبايى نيازمند جلوه گريست؛ اما هر 
چقدر هم كه از شكوه و جالل فرهنگ و تمدن ايرانى سخن به ميان آوريم، تا عملكرد ما 
آن است كه همه ساله روز سيزده بدر جهانيان شاهد آنند، زهى خيال باطل كه كسى به 

آنهمه زيبايى نقش بسته بر تخته سنگهاى تخته جمشيد وقعى گذارد!
هفته نامه پرشين
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13بدر
 نحس نيست

عبدالعظيم رضايى

نحوست داشته يا نه فراهم آورم...
نخست بايد به اين موضوع توجه داشت كه در فرهنگ ايران، هيچ  يك 
از روزهاى سال نحس شمرده نشده، بلكه چنانچه مي دانيم هر يك 
از روزهاى هفته و ماه نام ه ايى زيبا و در ارتباط با يكى از مظاهر 
طبيعت يا ايزدان و امشاسپندان داشته و دارند ، و روز سيزدهم هر 
ماه خورشيدى در گاه  شمارى ايرانى تير روز (در زبان اوستايى 
و پهلوى تشتر يا تيشتر) نام دارد كه از آن ِ ايزد تيشتر، ايزد پديد 
آورنده ى باران مي باشد و نياكان فرهيخته  ى ما از روى خجستگى، 
دانشمندى  هيچ  همچنين  كرده اند.  انتخاب  جشن  براى  را  روز  اين 
يا هيچ  يك از متون كهن از اين روز به بدى ياد نكرده اند بلكه در 
بيشتر مقاالت مكتوب و كتاب ها، از سيزدهم نوروز با عنوان روزى 

فرخنده و خجسته نام برده اند.
بودن  نحس  و  سعد  براى  جدولى  الباقيه»  «آثار  كتاب  نمونه  براى 
روزها دارد كه در آن جدول در مقابل روز سيزدهم نوروز كلمه 
از  پس  اما  است،  شده  آورده  فرخنده  و  نيك  مانك  به  «سعد»   ى 
حمله  ى تازيان و ورود اسالم به ايران از اين رو كه اعراب هفت 
روز در هر ماه را نحس مي دانستند و سيزدهم هم جز اين روزها 
بوده، روز سيزدهم فروردين را هم به اشتباه نحس خواندند براى 
مثال دو بيتي اى از ابونصر فراهى هست كه نحوست روزهاى ماه 

را بيان مي كند:

هـفـت  روزى  نحس  بـاشـد  در  مهى 
زان  حذر  كـن  تـا  نـيـابـى  هيـچ  رنج

سـه  و  پـنج  و  سيزد ه بــا  شانزده     
  بيست ويك و بيست وچهار و بيست وپنج

زمان  در  ديگر  سويى  از 
اين  صفويان  حكومت 
وارد  اروپايى  فرهنگ  بار 
شوربختانه  كه  شد  ايران 
آنان نيز عدد 13 را نحس 
هم  هنوز  و  مي دانستند، 
و  علمى  پيشرفت هاى  با 
اين  به  عميقا  تكنولوژيكى 
كه  دارند،  اعتقاد  موضوع 
البته تنها به اين ختم نمى-

شود و مثال هاى بسيار ديگرى مانند ديدن گربه ى سياه، رد شدن از 
زير نردبام يا گذاشتن كليد روى ميز و بسيارى موارد خرافى ديگر 

وجود دارند كه خوشبختانه تا كنون وارد فرهنگ ما نشده اند.
تنها چيزى كه در فرهنگ ايرانى در مورد عدد سيزده وجود دارد 

«بد قلق» بودن عدد 13 به خاطر خاصيت بخش ناپذيرى آن است.
اما وقتى درباره ى نيكويى و فرخندگى اين روز بيشتر دقت مي كنيم 
منابع معقول و مستند به سوابق تاريخى زيادى را مى  يابيم همان-

طور كه گفته شد سيزدهم فرودين ماه كه تير روز نام دارد و متعلق 
به فرشته يا امشاسپند يا ايزد مقدس و بزرگوارى در آيين زرتشتى 
است كه در متون پهلوى و در اوستا تيشتر نام دارد و جشن بزرگ 

تير روز از تير ماه كه جشن تيرگان است به نام او مي باشد.
فرودين ماه نيز كه هنگام جشن و سرور و شادمانى و زمان فرود 
آمدن فروهرها است و تير روز از اين ماه نخستين تير روز از سال 
از  پس  و  بوده  گرامى  بسيار  باستان  ايرانيان  ميان  در  باشد  مى 
دوازده روز جشن كه ياد آور دوازده ماه سال است ، روز سيزدهم  
كنار  به  رفتن  با  و  دانستند  مى  نوروز  ى  دوره  رسمى  پايان  را 
جويبارها و باغ و صحرا و شادى كردن در واقع جشن نوروز را با 
شادى به پايان مى رساندند و به قول امروزى ها حسن ختامى بود 

بر بزرگترين جشن سال.

در كتاب « المحاسن و االضداد » گفته شده : 
« در صحن كاخ سلطنتى دوازده ستون از خشت خام برپا مى كردند 
كه در هريك از آنها يكى از حبوبات دوازده گانه را مى كاشتند و 
ُكـشتى كه از پشم گوسفند بافته مى شود، شش قسمت است كه هر 
قسمت دوازده رشته مى شود كه بطور مجموع هفتاد و دو نخ مى 

وعدد  گاههنبار  شش  به  است  اشاره  شش  عدد  بستند.  مى   ، شود 
دوازده به ياد دوازده ماه است و هفتادودو هم به هفتادودو فصل 

يسنا اشاره است.
تاريخچه ى سيزده بدر

ميدانند  جمشيد  زمان  از  را  نوروز  جشن  ى  پيشينه  كه  همانطور 
درباره ى سيزده به در هم روايت هست كه :

سبز  صحراى  در  را  نوروز  سيزده  روز  پيشدادى  شاه  جمشيد   »
چندين  و  دهد  مى  بارعام  و  كند  مى  پا  بر  خرگاه  و  خيمه  خرم  و 
سال متوالى اين كار را انجام مى دهد كه در نتيجه اين مراسم در 
ايران زمين به صورت سنت و آيين درمى آيد و ايرانيان از آن پس 
سيزده بدر را بيرون ازخانه در كنار چشمه سارها و دامن طبيعت 
در  به  سيزده  جشن  ديرينگى  بررسى  براى  اما  كردند  مى  برگزار 
مى  قاجار  دوران  به  مربوط  منابع  تمامى   ، مكتوب  منابع  روى  از 
صفر  يا  فروردين  در  در  به  سيزده  برگزارى  به  گزارش  و  باشند 
داده اند ، از همين رو برخى پژوهشگران پنداشته اند كه اين جشن 
بيش از يكى دو سده ديرينگى ندارد اما با دقت بيشتر در مى يابيم 
كه شواهدى براى ديرينگى اين جشن وجود دارد دكتر غياث آبادى 
پژوهشگرتاريخ وفرهنگ ايران باستان و باستان ستاره شناس در 
اين باره به گسترش بسيار، تنوع و گوناگونى شيوه هاى برگزارى 
اين جشن اشاره مى كند كه بر پايه ى قواعد مردم شناسى و فرهنگ 
هاى  شيوه  و  تر  فراخ  باورى  گسترش  ى  دامنه  چقدر  هر   ، عامه 
برگزارى آن متفاوت تر باشد ، نشان دهنده ى ديرينگى بيشتر آن 

است.
همچنين مراسم مشابه اى كه به موجب كتيبه هاى سومرى و بابلى 
از آن آگاهى داريم، آيين هاى سال نو در سومر با نام « زگموگ » 
و در بابل با نام « آكيتو» دوازده روز به درازا مى كشيده و در روز 
ترتيب  بدين  شده.  مى  برگزار  طبيعت  آغوش  در  جشنى  سيزدهم 
چهار  كم  دست  اى  سابقه  داراى  بدر  سيزده  كه  شود  مى  تصور 

هزار ساله است.

شيوه هاى برگزارى و مراسم سيزده بدر
همانگونه كه اشاره شد شيوه هاى برگزارى اين جشن و همچنين 
مراسم و آداب اين روز بسيار متفاوت و گسترده مى باشد كه در 
اينجا به تفصيل نمى توان به آنها پرداخت ، اما همانطور كه ميدانيم 
سيزدهم فروردين تيشتر روز مى باشد و آغاز نيم سال دوم زراعى 
باران  ايزد  تيشتر،  گراميداشت  و  نيايش  براى  ايرانى  مردمان  و   ،
آور و نويد بخش سال نيك به كشتزارها و مزارع خود مى رفتند 
و در زمين تازه روييده و سرسبز و آكنده از انبوه گل و گياهان 
صحرايى به شادى و ترانه سرايى و پايكوبى مى پرداختند و از گرد 
آورى سبزه هاى صحرايى و پختن آش و خوراكى هاى ويژه غافل 
نمى شدند بخشى ديگر از آيين هاى سيزده به در را هم باورهايى 

تشكيل مى دهند كه به نوعى با تقدير و سر نوشت در پيوند است.

براى نمونه فال گوش ايستادن ، فال گيرى ( به ويژه فال كوزه )
گره زدن سبزى و گشودن آن ، بخت گشايى (كه درسمرقند و بخارا 

رايج است)
ونمونه هاى پرشمارديگر...

و  سورى  چهارشنبه  مانند  در  به  سيزده  هاى  آيين  اين ها  بر  عالوه 
نوروز پر شمار زيبا و دوست داشتنى است؛ بازى هاى گروهى ، 
ترانه ها و رقص هاى دسته جمعى ، گرد آورى گياهان صحرايى 
نمايش   ، سواركارى   ، پرانى  بادبادك  عمومى،  هاى  پزى  خوراك   ،
هاى شاد، هماوردجويى جوانان، آب پاشى و آب بازى بخشى از 
اين آيين هاست كه ريشه در باورها و فرهنگ اساطيرى دارند از 
جمله شادى كردن و خنديدن به معنى فروريختن انديشه هاى پليد 
ى  سفره  ى  سبزه  سپردن  آب  به  آشتى،  نماد  روبوسى  تيره،  و 
زدن  گره  و   « آناهيتا   » آب  ايزد  به  دادن  هديه  ى  نشانه  نوروزى 
علف براى شاهد قرار دادن مادر طبيعت در پيوند ميان زن و مرد 
، ايجاد مسابقه هاى اسب دوانى كه ياد آور كشمكش ايزد باران و 

ديو خشك سالى است.

علف گره زدن
و  بشر  نخستين  موضوع  و  باستان  ايران  در  آفرينش  ى  افسانه 
حائز   « كـيـومـرث   » ى  درباره  رواياتى  دانستن  و  شاه  نخستين 
سخن  كيومرث  از  بار  چندين   « اوستا   » در   ، است  زيادى  اهميت 
ناميده  بشر  نخستين  نيز  و  پادشاه  نخستين  را  او  و  آمده  ميان  به 

است.
و  االرض  ملوك  «ِسـنى  كتاب  در  اصفهانى»  ى  «حمزه  هاى  گفته 
كتاب  در  «مسعودى»  هاى  گفته  و   29 تا   23 هاى  صفحه  االنبياء» 
در  و «بيرونى»  و 111  هاى 110  صفحه  دوم  جلد  الذهب»  «مروج 
كتاب «آثار الباقيه» بر پايه ى همان آگاهى است كه در منبع پهلوى 

وجود دارد كه :
كيومرث  قلوى  دو  پسر  و  دختر  كه  َمـشـيـانـه »  و «  َمـشـيـه »   »
بودند ، روز سيزدهم فروردين براى نخستين بار در جهان با هم 
ازدواج كردند. در آن زمان چون عقد و نكاحى شناخته نشده بود! 
آن دو به وسيله ى گره زدن دو شاخه ى « مُورد » ، پايه ى ازدواج 
خود را بنا نهادند و چون ايرانيان باستان از اين راز به خوبى آگاهى 
داشتند، آن مراسم را به ويژه دختران و پسران دم بخت انجام مى 
دادند امروزه نيز دختران و پسران براى بستن پيمان زناشويى، نيت 

مى كنند و علف گره مى زنند...
 » زمان  در  و  شد  متروك  تقريبا   « كيانيان   » زمان  از  رسم  اين 
در  است.  مانده  باقى  امروز  تا  و  شد  شروع  دوباره  هخامنشيان » 
كتاب «ُمجمل التواريخ» چنين آمده است:اول مردى كه به زمين ظاهر 
شد، پارسيان آن را « گـل شاه » ناميدند، زيرا كه پادشاهى او اال 
بر گــل نبود، پس پسر و دخترى از او ماند كه مشيه و مشيانه نام 
گرفتند و روز سيزده نوروز با هم ازدواج كردند و در مدت پنجاه 
سال هيجده فرزند بوجود آوردند و چون مردند جهان نود و چهار 

سال بى پادشاه بماند....
همانگونه كه شباهتى بين چارشنبه سورى و نوروز امروزى متداول 
در تهران و شهرهاى بزرگ، با شيوه هاى اصيل و كهن آن وجود 
ندارد، سيزده  بدر امروزى نيز تنها نامى از يك جشن كهن را برخود 

داشته و هيچ شباهتى به آيين كهن و يادگار نياكان ما ندارد.
ايرانى،  آيين هاى  ديگر  از  بسيارى  مانند  جشن،  اين  اجراي  نحوه 
شكل  به  و  است  شده  دور  خود  باستانى  و  اصيل  شيوه  از  عميقًا 

فعلى آن، داراى سابقه تاريخى در ايران نيست.
اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه هاى نوروزى خود را در 
اين روز به صحرا مى برده و براى احترام به زمين و گياه، آنرا در 
پرتاب  يكديگر  بسوى  آنرا  ما  امروزه  كاشته اند،  مى  زمين  آغوش 

مى كنيم و تكه تكه اش مى كنيم
طلب  براى  تيشتر،  ستايش  براى  روزى  ما،  پيشينيان  سيزده بدِر 
باران فراوان در سال پيش رو، براى گراميداشت و پاكيزگى طبيعت 
و مظاهر آن، و زيست بوم مقدس آنان بوده است. در حاليكه امروزه 
روز ويرانى و تباهى طبيعت است. بر اين باورم كه براى سپندارمذ 
ايران، ايزدبانوى زمين سرسبز، هيچ روزى غم انگيزتر از سيزده بدر 

امروزى ما نيست.

 بن نوشت ها:
تاريخ نوروز و گاه شمارى ايران - عبدالعظيم رضايى

اصل و نسب و دين هاى ايرانيان باستان - عبدالعظيم رضايى
راهنماى زمان جشن ها و گردهمايى هاى ملى ايران باستان - رضا 

مرادى غياث آبادى
سخنرانى  استاد غياث آبادى در بنياد جمشيد پيرامون جشن هاى ملى 

ايران و سيزده بدر



5 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

28 March 2008  -  1387 جمعه 9  فروردين  
سال اول -  شماره سى وهشتم



6
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 9  فروردين March 2008  -  1387 28هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و هشتم

 info@persianweekly.co.uk  

پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

لندنستان
به به … به به … رئيس پليس شهرمون هم كه ايرانى 
كشى  عريضه  و  عرض  بابت  از  مشكلى  ديگه  و  شد 
جناب  تا  نداريم.  نگرانى  هيچ  و  كلفته  پارتيمون  نداريم. 
سرتيپ هست، اى امت مسلمين هراس به دل راه نديد. 
اصال اين پليس لندن چون ديده از پس ايرانى جماعت 
گذاشته  رو  سرتيپ  حضرت  آورده  بياد،  بر  تونه  نمى 
اون باال خيالش راحت بشه! مثال روز سيزده به در كه 
همه ميفتين به جون هم و با چوب و چماق هر سال مى 
چيه  كه  كنين،  مى  كبود  رو  همديگه  چار  و  چش  زنين 
چيه دارم سنت آبا و اجداديمو رو به راه مى كنم، امسال 

خيالت راحته كه كسى بهت نمى گه باال چشت ابروئه!
ايشالال پا بده سال ديگه رئيس آتش نشانى شهرمون هم 
ايرانى بشه، كه با فراغ بال بيگ بن رو هم آتيش بزنيم و 
از روش بپريم. اصال من موندم چرا اين مقامات انگليس 
كال لندنو نميدن كنتراتى دست ما ايرانى ها، خودشون 
برن پى سياست بازى خودشون!! ما كه اينهمه خاصيت 
داريم !!! دعوا مرافعه راه مى ندازيم، آتيش روشن مى 
اين  كاله  كنيم،  مى  كشى  قمه  بنديم،  مى  خيابون  كنيم، 
اروپايى هاى خرفتو جا به جا ميكنيم … والال صالحيت 

داريم!!

هفت سينكشتج !!
يارو در اومده جلوم كه اين هفت سين قبال هفت شين 
بوده، چون شراب مى گذاشتن سر سفره، بعد از اسالم 
 !! سين  هفت  شده  هم  شين  هفت  سركه،  شده  شراب 
كارى ندارم كه منظور از سين، همون سينى خودمونه 
به معنى ظرفى كه توش چيزى بچينن و بخورن و اينا 
... اين قضيه شراب و سركه رو من خيلى تحقيق كردم. 
چند تا روايت ديگه هم پيدا كردم كه يكيش مى گه اين 
اصلش هفت تين بوده، چون ترياك سر سفره مياوردن. 
يكى ديگه مى گه هفت بين بوده. بنگ و بافور هم جزوش 
بودن. يكى ديگه بود مى گفت هفت زين هم داشتيم، كه 
دست  اين  از  خالصه  بوده.  ينفكش  ال  جزو  مار  زهر 
روايت ها زياده، اما شما اينارو ول كن. شما بچسب به 

همون هفت سينت زيادى هم گير نده !

تهديد و ُمدرنيته
اس ام اس مى زنى تهديد مى كنى؟ اس ام اس مى زنى 
بر  خاك  چيه،  متاسفم  برات  گيرم؟  مى  حالتو  گى  مى 
سرت يعنى چى؟ عفت كالم داشته باش بى تربيت! پشت 
خط صداتو واسه من داد مى زنى؟ عوض تبريك عيد 
گفتنته ؟ بعد از 37 هفته چاپ 56 صفحه روزنامه، اصال 
حالى واسه آدم مى مونه كه تو بخواى بگيريش؟ كاش 

به جاى حال گيرى، يه كم حال مى دادى.

پياز داغيون
ديدين كه به قولم عمل كردم و تو اين شهر غريب اومدم 
شمام  كنين!!  صفا  نوشتم  ستون  شما  واسه  نت  كافى 
بچه هاى خوبى باشين يه موقع چيزى ميگم بهتون بر 
نخوره. پياز داغه ديگه !! نخواستى از هفته ديگه اخبار 
داغ  پياز  نه؟  ؟  خوبه   ... براتون  مينويسم  اقتصادى 
بنويسم؟ باشه. پس زنگ ميزنى ديگه هى ناله نكن پشت 
تلفن. به جاش بگو به به ... به به عجب ستونى، دستتون 
به  بوس   !!! باريكلال  آ  باشه؟  حرفا.  اين  از  و  نكنه  درد 

عمو پياز داغ دادى؟

از گوشه و كنار

كشف جسد در خانه مل گيبسون    
خانه اش  در  جسدي  كشف  از  آمريكايي  مشهور  كارگردان  گيبسون  مل 
اظهار  امريكا  كاليفرنياي  درايالت 

شگفتي كرد.
فاكس  تلويزيوني  شبكه  گزارش  به 
به  ظاهرا  شده  كشف  جسد  نيوز؛ 
كه  دارد  تعلق  ساختماني  كارگر  يك 
فرد  اين  جسد  بود.  كرده  خودكشي 
امريكا  وقت  به  چهارشنبه  صبح 
در  بود  زده  دار  را  خود  كه  درحالي 

خانه مل گيبسون كشف شد. 
فرد  اين  كه  شود  مي  گفته  گرچه 
مي گويد  پليس  اما  كرد  خودكشي 
شكافي  كالبد  از  بعد  بايد  نهايي  نتيجه 

مشخص شود. 
محل  كه  مي گويند  منابع  برخي  همچنين 
كشف جسد گرچه متعلق به مل گيبسون است اما مدت هاي طوالني است 
كه اين خانه دردست ساخت است و مل گيبسون وخانواده اش اصال در 

آن زندگي نكردند
  

كشته شدن دو خبرنگار در روسيه   
اجساد يك خبرنگار تلويزيونى روسيه و يك مدير تلويزيونى در حالى 
جداگانه اى  آپارتمان هاى  در  بودند  شده  كشته  وحشيانه اى  شكل  به  كه 

كشف شد.
به گزارش سى.ان.ان؛ جسد خبرنگار تلويزيون مسكو كه با ضربات چاقو 
سكونتش  محل  آپارتمان  در  پليس  ماموران  توسط  بود  رسيده  قتل  به 

كشف شد.
ساعاتى پس از كشف جسد ”ايالس شورپايف“ ماموران پليس جسد يك 
مدير تلويزيونى ديگر را نيز كه بر اثر شليك گلوله به قتل رسيده بود در 

منزل مسكونى ديگرى پيدا كردند.
با پيدا شدن اين اجساد و باال رفتن آمار خبرنگاران كشته شده در روسيه 
فرضيه مرگبارترين كشور براى خبرنگاران در روسيه قوت گرفته است. 
ده ها خبرنگار روس از سال 2000 تاكنون توسط افراد ناشناس به قتل 
رسيده اند كه مرگ همگى آن ها به خاطر تالش براى كشف ارتباطات و 

فسادهاى مالى مافياى اين كشور بوده است.
يك وزير داخلى روسيه با تائيد خبر مرگ اين دو خبرنگار عنوان كرد كه 

پليس در تالش است تا ردى از عامالن اين قتل ها بدست آورد.

 » 2040؛ فالكت بارترين سال دنيا!

رفت.  خواهد  آب  زير  لندن  شد.  خواهد  تبديل  بيابان  به  برلين  و  پاريس 
اروپا در تابستان دماى 49 درجه را تجربه خواهد كرد.

جيمز الوالك، از مشهورترين اقليم شناسان جهان با اشاره به اينكه گرم 
شدن زمين پديده اى اجتناب ناپذير است سال «2040» را فالكت بارترين 

سال دنيا پيش بينى كرد.
الوالك ضمن تأكيد بر اينكه از اين پس پيشگيرى ها هيچ فايده اى نخواهد 
داشت مهمترين اثرات گرمايش جهانى در 32 سال بعد را اينچنين عنوان 

كرد: 
- 6 ميليارد نفر در دنيا اسير سيل، خشكسالى و بى غذايى خواهند شد.

- ساكنين جنوب اروپا و خاورميانه به كانادا، استراليا و انگلستان كوچ 
خواهند كرد. براى اين افراد كمپ هاى مهاجرين درست خواهد شد.

- به خاطر تأثيرات شرايط آب و هوايى جنگهاى نژادى رخ خواهد داد.
- اگر حتى از همين امروز هم انسانها از تكنولوژيهاى سازگار با محيط 
زيست استفاده كنند. يا برعكس از ذغال و ماشينهاى چهار ديفرانسيل 
استفاده كنند باز هم هيچ تأثيرى روى گرمايش جهان نخواهد داشت چرا 

كه ديگر بسيار دير شده است!
- دماى هواى تابستان در اروپا به طور متوسط بين 43 تا 49 درجه در 
تغيير خواهد بود. بخاطر افزايش دما در اروپا صنعت كشاورزى به پايان 

خود خواهد رسيد.
- بيابان تا نقاطى از اروپاى مركزى پيشروى خواهد كرد و به پاريس و 

حتى برلين خواهد رسيد.
- لندن به دليل باال آمدن رود كمبريج به طور مداوم با سيل و زير آب 

رفتن دست و پنجه نرم خواهد نمود.
خاطر  همين  به  شد.  خواهد  تبديل  سكونت  غيرقابل  كشورى  به  چين   -
هم  از  چين  منظور؛  همين  به  نمود.  خواهند  مكان  نقل  آفريقا  به  چينيها 
اكنون مشغول فعاليتهايى در آفريقاست. روسيه هم به سيبرى كلونيزه 

خواهد شد.
- بنگالدش از نقشه جهان حذف خواهد شد!

ظرفيت  يعنى  ندارند.  زيستى  امكانات  انسانها  درصد   80 زمين  روى   -
زيست زمين 20 درصد جمعيت جهان است. در سال 2040 اين هشتاد 

درصد خواهند مرد!

رنگها  جشن  يا  هولى  جشن  برگزارى 
در هند 

 
جشن هولى(holy) يا جشن 
رسوم  و  آداب  از   ، رنگها 
امروز   ، هند  مردم  قديمى 
شنبه در سراسر اين كشور 
برگزار شد. به گزارش واحد 
يكى  هولى  خبر،  مركزى 
مردم  سنتى  ى  جشنها  از 
فصل  آغاز  در  كه  است  هند 
هندى  تقويم  اساس  بر  بهار 

برگزار مى شود.
اين مراسم رنگ پاشى نشانه 
ادامه  به  هند  مردم  شادى 

زندگى و در واقع خرسندى از پيروزى نيكى ها بر بديهاست.
قابل  رنگى  آب  از  پر  هاى  وبادكنك  ها  سطل   ، رنگى  پودرهاى  پاشيدن 

شستشو برروى يكديگر از نشانه هاى اين جشن سنتى در هند است .
در جشن هولى كه ريشه در باورهاى اساطيرى هندوها دارد مردم هند از 
كوچك و بزرگ در آن شركت و شهروندان غير هندو نيز به نشانه ابراز 

دوستى در مراسم جشن رنگ شركت مى كنند.
امروزه عده كمى از نسل جوان هند از فلسفه جشن هولى آگاهى دارند 
و تنها آنرا بهانه اى براى برگزارى جشن و شادى مى دانند.در ايام اين 
جشن كه به مدت دو روز برگزار مى شود ، سراسر هند تعطيل رسمى 

است.

2008 ميالدى، سال توالت
به  نزديك  ساالنه 
كه  نفر  ميليون  دو 
كودك  شان  بيشتر 
نبود  قربانى  هستند 
عمومى  بهداشت 
به  و  شوند  مى 
 2008 خاطر  همين 
توالت  سال  ميالدى، 

ناميده شده است. 
متحد  ملل  سازمان 
جمع  با  خواهد  مى 
ميليارد   10 آورى 
توالت  مشكل  دالر، 

حل  را  نامناسب  هاى 
كند 

«سيم جى دوك» رييس كره اى انجمن جهانى دستشويى، در ساختمان 
ويژه اين مركز در «سئول» كه به شكل «توالت» است به خاطر بى توجهى 

جهانى به رفع حاجت، اظهار تاسف كرد.
اين وكيل كه به «آقاى توالت» شهره است مى گويد:نزديك به 2 ميليارد و 
600 ميليون نفر در سراسر جهان نمى توانند از دستشويى هاى مناسب 

استفاده كنند و همين معضل عواقب مرگبارى در بر داشته است. 
در  جهانى  بهداشت  سازمان  اى  منطقه  مدير  اومه»  «شيجيرو  همچنين 
جهانى  نشست«انجمن  ترين  تازه  طى  آرام،  اقيانوس  غرب  منطقه  امور 
و  ميليون  يك  بر  افزون  كرد:ساالنه  اعالم  جنوبى  كره  دستشويى»در 
بى  فاجعه  اين  كه  ميرند  مى  اسهالى  بيماريهاى  خاطر  به  نفر  800هزار 
صدا به دليل كمبود اقدام هاى الزم براى حمايت از بهداشت عمومى رقم 

مى خورد.
وى افزود: بيش تر اين مرگ و ميرها در قاره آسيا رخ مى دهد و نود 

درصد قربانيان زير پنج سال هستند.
عمومى  بهداشت  از  حمايت  سال  را  ميالدى   2008 متحد  ملل  سازمان 
توسعه  درحال  كشورهاى  در  ويژه  به  را  آن  بهبودى  و  كرده  اعالم 

خواسته است. 
مختلف  نقاط  عمومى  بهداشت  مسووالن  از  برخى  كه  «سئول»  نشست 
اعتبارهاى  و  كمكها  آورى  جمع  هدف  با  داشتند  شركت  آن  در  جهان 
در  كشورهاى  در  عمومى  بهداشت  تاسيسات  اندازى  راه  براى  الزم 
حال توسعه تشكيل شد.سازمان ملل متحد مى خواهد با جمع آورى 10 
كه  كسانى  از  نيمى  مشكل  ميالدى  تا 2015  سال  در  كمك  دالر  ميليارد 
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انگار به من نيامده تا روي سفيد آسايش را ببينم. نمي دانم چه 
گناهي مرتكب شده ام كه نعمت آسايش را از من بي آسايش 
گرفته اند! البته شايد آسايش به سراغ من آمده ولي به خاطر 
از  را  وي  خوش منظرش،  چهره  نياوردن  ياد  به  يا  نشناختن 

سر كوچه خود دك كرده باشم!
به  را  خود  خيز  سينه  درازتر،  پا  از  دست  شب  نيمه  نزديك 
در خانه مي رسانم. به زور دست در جيب گل و گشاد خود 
اين  در  ناتوانم  دستان  براي  كه  را  خانه  كليد  تك  و  مي كنم 
و  مي آورم  بيرون  است،  زورخانه  كباده  از  سنگين تر  لحظه 
به هر جان كندني كه هست در را باز كرده و داخل مي شوم. 
روي زمين ولو مي شوم، هنوز آخيش نگفته چشمم به جعبه 
وقت تلف كن مي افتد! چشمتان روز بد نبيند، ولي چه فايده كه 
ديده، مي بيند و خواهد ديد! تصوير «بولك و لولك» ايراني از 
نوع دست كاري و چكش كاري شده آن را روي صفحه سه 

تلويزيون مي بينيد.
با ديدن اين تصاوير حتمًا خودتان حدس زده ايد چه باليي بر 
سر من آمده، چون خود شما هر روز شاهد اين صحنه هاي 
چشم خراش بوده ايد. خدا صبرتان بدهد، اگر اجازه مي دهيد 

به من هم صبر دهد!
تلويزيون حكم چراغ خواب را دارد، براي همين نمي توان آن 
را خاموش كرد،  چون ممكن است در تاريكي پا يا دستم به 
جايي گير كند و حادثه ناگواري پيش آيد، البته نه براي من! 
چون ارزش مادي ندارم، بلكه براي اجناس گران تر از جان! 
من  چشم  به  همچنان  تصاوير  اما  مي كنم،  خفه  را  صدايش 
ناخنك  باشد،  داشته  حضور  شرم  اينكه  بدون  ناخنك زن، 

مي زند، حيا كجا رفته؟!
من كه براي رفع خستگي خود را به آستانه امن خانه رسانده 
از  سردتر  مجري  دو  اين  تصوير  ديدن  از  حالم  حاال  بودم، 
رو  و  زير  را  كانال ها  تمام  گذاشته.  وخامت  به  رو  يخمك، 
شاخ  دو  يا  يك  كانال  هر  در  ندارد.  فايده اي  هيچ  مي كنم، 
به  هستند!  مخاطب زدايي  سرگرم  گشاد،  دهان  با  شمشاد، 
بال  است،  تهران  مختص  كه  كانالي  شبانه،  برنامه  خصوص 
به دور. اگر مسؤوالن تلويزيون لطفي كنند و اين كانال را هم 
با قيمت خريد به شهرستان ها واگذار كنند، ملت غريبي را از 

نابودي نجات داده اند! 
پيشاپيش تشكر مي كنيم، چون مي دانيم اتفاقي نمي افتد!

دوباره كانال را روي سه قرار مي دهم، يعني روي همان برنامه 
«سه»! «بولك و لولك» سرگرم انجام حركات «محيرالعقول» 
از  پس   ... و  كشيدن  زو  باغي،  به  رفتم  وارو،  پشتك  هستند: 
اينكه از نفس افتادند، مي نشينند و به صورت هم  نمك از نوع 
 «يد» دار آن مي پاشند، هر دو هرهر و كركر مي كنند، ولي من 
حال  به  دلمان  شايد  مي كنيم!  گريه  ناخنك  طرفداران  بقيه  و 
بي نمكي آنان مي سوزد. خدايا بر نمك آنان بيفزايد يا به صبر 

ما!
من از روح مخترع از دست صدا و سيما زخم خورده تلويزيون 
مي خواهم، نزول اجالل فرموده و اختراع خود را با خود ببرد 

يا امتياز آن را لغو كند تا ملتي را از نگراني بيرون بياورد!
با  را  خواب  چراغ  و  شد  لبريز  تحملم  آفتابه  دقايقي  از  بعد 
از  بعد  كردم!  خاموش  بود  دسترسم  در  كه  تلفني  گوشي 
به  ناخنك  صاحب  آخيش!  گفتم  دل  ته  از  آن  شدن  خاموش 
هيچ وجه من الوجوه مسؤوالن سازمان عريض و طويل صدا 
هاي  رسانه  انواع  وجود  با  زيرا  نمي داند،  مقصر  را  سيما  و 
ديداري و شنيداري كه در جهان و منزل آنان موجود است، 
خود  نمك  بي  دستپخت  به  نگاهي  نيم  تا  نمي كند  پيدا  وقت 
ساخت  سريع  باشيد  مطمئن  مي كردند،  پيدا  وقت  اگر  بكنند! 
وقت  هيچ  آنان  چون  مي كردند.  قطع  را  ها  برنامه  اين گونه 
هر  به  تلويزيون  برنامه  پركردن  خاطر  به  نمي شوند  حاضر 

كاري دست بزنند! قابل توجه پينوكيو!
هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى

 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

توالت مناسب ندارند را حل كند.

دختر دوچهره، الهه جديد خرافاتى ها

هندويان خرافاتى، دختر دوچهره را كه در ايالت «اوتارپرادش» به 
دنيا آمده است، الهه جديد خود لقب داده اند. 

به دنيا آمدن «دختر دوچهره» در 50 كيلومترى «دهلى نو» به بمب 
خبرى هند تبديل و او يك هفته بعد سمبل مقدس اين كشور ناميده 
است  هند)  (الهه  گانشا  او،  دارند  اعتقاد  نوزاد  اين  زادگاه  شد.مردم 
كه دوباره زنده مى شود!بر همين اساس؛كنارش شبانه روز دعا مى 

خوانند و هديه هاى گران قيمت تقديم اش مى كنند.
مى  نگرانى  اظهار  او  سالمتى  از  مادرش  و  پدر  كه  استثنايى  دختر 

كنند تحت مراقبت هاى ويژه قرار دارد.
پزشكان مى گويند اكنون خطرى اين نوزاد را تهديد نمى كند و ممكن 

است در ساليان آينده دچار مشكل شود.
همچنين به تازگى جراحى ترميم اعضاى بدن «الكشيما»الهه 8 دست 
موفقيت  تخصصى«بنگلور»با  فوق  بيمارستان  در  هندويان،  پاى  و 
همراه بود.«الكشيما» سه ساله هندى، با چهار دست و چهار پا در 

ايالت «بيهار» به دنيا آمده است. 
اين دختر در رحم مادرش با جنين ناقصى دوقلو بود كه رشد آن در 

ميانه دوران باردارى متوقف شد.
جنين زنده نيز به اندام،كليه و ديگر بخشهاى قل مرده در رحم مادر، 

پيوند خورد.
شده  يكى  در«الكشيما»  جنين  دو  نخاعى  طناب  گويند  مى  پزشكان 

بود و در نتيجه دختربچه خبرساز، چهار كليه داشت.
به  را  او  استثنايى  نفسگير  جراحى  پزشك،   30 از  متشكل  گروهى 
منظور برداشتن اندامهاى اضافى به طور رايگان آغاز كردند و پس 

از18 ساعت به موفقيت چشمگيرى رسيدند.

كشف تبر ماموت كش
دستى  تبرهاى  از  تكه   28
در انگلستان كه 100 هزار 
تالش  با  دارد  قدمت  سال 
اين  شناسان  باستان 

كشور كشف شد. 
 13 در  بزرگ  كشف 
در  «يارموث»  كيلومترى 
ماسه  از  توده اى  ميان 
هاى حاصل از الى روبى 
گروهى  هاى  كاووش  طى 
ميراث  كارشناسان  از 
صورت  انگليس  فرهنگى 

گرفت.
اين  باورند  اين  بر  آنان 
عصر  دوران  به  كه  تبرها 
گردد  مى  بر  يخبندان 
هاى  قطعه  زيباترين 

تاريخى هستند كه از آب هاى انگلستان بيرون آورده شدند.
گفته مى شود شكارچيان از اين تبرها براى شكار ماموت ها استفاده 

مى كردند.

نشده  مشخص  هنوز  شده  كشف  اشيا  ساخت  دقيق  تاريخ  اگرچه 
عصر  شمال  درياى  اعماق  از  كه  تبرها  اين  حال  هر  به  اما  است 

يخبندان به دست آمده اند وسيله مهمى به شمار مى رفته اند. 
عصر  كارشناس  و  «وسكس»  دانشگاه  هاردينگ»استاد  «هافيل  
يخبندان گفت: اين يافته ها اهميت فراوانى دارند. در آن دوران آب 
درياها به يخ تبديل شد و سطح آن پايين آمد بنابراين مى توان فهميد 

جاهايى كه امروزه بستر دريا است پيش تر خشك بوده است.
به گفته«يان الكس» اين يافته ها به ما كمك مى كند اطالعات زيادى 
بود  معمولى  و  خشك  سرزمينى  كه  هنگامى  شمال  درياى  درباره 
بقاياى  كه  باستان  مصر  كشتزار  ترنخستين  پيش  آوريم.  دست  به 

بسيار ارزشمندى در بر دارد به دنبال كندو كاوها كشف شد.
باستان شناسان هنگام گودبردارى در 50 مايلى قاهره اين كشتزار 

قديمى را كشف كردند.
پروفسور «ويلك وندريچ» افزود:با توجه به اينكه در عصر فرعونها 
اين  كشف  شد  مى  تامين  كشاورزى  راه  از  مصر  اقتصاد  تمامى 
قرن  در 20  پيشه  اين  توسعه  زمينه  در  جديدى  هاى  پنجره  منطقه 

پيش مى گشايد.
محلى  هاى  حيوان  بقاياى  از  ارزشمندى  هاى  نمونه  منطقه،  اين  در 
مردم  شكار  و  ماهيگيرى  از  شواهدى  و  بز   ، گوسفند  خوك،  نظير: 

مصر باستان به دست آمده است.

مدال شجاعت براي كودك سه ساله 
بدليل نجات مادر 

  
يك كودك استراليايي كه با تلفن زدن به اورژانس جان مادر خود 
را نجات داده بود به خاطر اين كار خود مدال شجاعت دريافت كرد.

بر اساس اين گزارش به نقل از خبرگزاري فرانسه از سيدني، راديو 
ملي استراليا امروز چهارشنبه اعالم كرد اين كودك سه ساله روز 
روي  بر  مادرش  گفت  و  گرفت  تماس  اورژانس  شماره  با  دوشنبه 
كف خانه افتاده است و خونريزي دارد. مادر اين كودك از بيماري 

صرع رنج مي برد.
وقتي افراد پليس به همراه يك دستگاه امبوالنس به خانه اين كودك 
نه  برادر  همراه  به  وي  كردند  مشاهده  رسيدند  ملبورن  حومه  در 

ماهه و مادرش كه بيهوش بود در خانه تنها است.
سخنگوي نيروي پليس گفت اين كودك يك قهرمان واقعي است و ما 
بايد از سنين كم به كودكان اموزش دهيم تا در صورت وقوع يك 

حادثه چه بايد بكنند. 

برف بهارى، اروپا را غافلگير كرد 

قاره اروپا، درست در آغاز بهار و ميانه  تعطيالت عيد پاك، با برف 
و سرما رو به رو شده و مردم را غافلگير كرده است. 

كودكان  آلمان،  در 
را  خود  سرسره  
برداشته و البه الى 
چمن ها  و  ها  بوته 
رو  برف بازى  به 

آورده اند. 
بد  بسيار  شرايط 
در  هوايى  و  آب 
شهر «چليابينسك» 
پرواز  اما  روسيه 
لغو  را  هواپيماها 

كرده است.
برف سنگين ، فرودگاه بزرگ شهر «يكاترينبورگ» را هم فلج كرد.

همچنين بسيارى از شهرهاى انگليس پوشيده از برف شده و موج 
سرماى نابهنگام، اين كشور را فراگرفته است. 

كنند  مى  بينى  پيش  بريتانيا  هواشناسى  سازمان  كارشناسان 
يابد.گزارش  ادامه  نيز  آينده  روزهاى  در  سرما  موج  و  شديد  برف 
ايسكانيوز مى افزايد، هنوز ميزان خسارت هاى احتمالى اين پديده 

جوى اعالم نشده است.
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Easter
سنتهاى مسيحيان 
در روز عيد پاك 

 

 پيروان كليساهاى مسيحى غربى يكشنبه 23 مارس (4 فروردين 
ماه) عيد پاك را به عنوان يكى از مهمترين اعياد و مناسبتهاى دينى 

در تقويم مسيحى خود جشن مى گيرند. 
فروردين   4) مارس   23 يكشنبه  غربى  مسيحى  كليساهاى  پيروان 
ماه) عيد پاك را به عنوان يكى از مهمترين اعياد و مناسبتهاى دينى 

در تقويم مسيحى خود جشن مى گيرند. 
كه  كليساى  روز  پنجاه  دوره  پايان  به   (Easter) يا  پاك  عيد  روز 
آن  متغير  تاريخ  و  شود  مى  اطالق  شود  مى  ختم  پنجاهه  عيد  به 
در  مسيحى  كليساهاى  رسد.  مى  آوريل  يا  مارس  ماه  به  معموال 
چنين روزى مراسم مختلفى را برگزار مى كنند كه اين مراسم در 

كليساهاى غربى و شرقى با يكديگر تفاوت دارد.
- عيد پاك دركليساهاى غربى

و  لوتريها  كاتوليكها،  ميان  در  پاك  عيد  عبادى  و  سنتى  مراسم 
انگليكنها از شنبه مقدس با مراسم شامگاهى عيد پاك آغاز شده كه 
به عنوان مهمترين عبادت سال محسوب مى شود. اين مراسم در 
تاريكى مطلق كه در آن تنها يك شمع به نماد بلند شدن مسيح (ع)از 
دنياى مردگان روشن مى شود و دعاى ويژه عيد پاك منسوب به 

"سنت آمروس" از ميالن قرائت مى شود.
پيش از اين مراسم بخشهايى از عهد قديم قرائت مى شود كه عمدتًا 
پيش  و  سرخ  درياى  از  گذشتن  اسحاق،  قربانى  آفرينش،  داستان 
شود.  مى  انتخاب  مقدس  كتاب  قديم  عهد  از  مسيحى  ظهور  بينى 
اين بخش از مراسم روز عيدپاك با سرود روحانى حمد خداوند و 

قرائتهاى از رستاخير در انجيل به نقطه اوج خود مى رسد. موعظه 
پس از قرائت انجيل نيز از برنامه هاى اين روز محسوب مى شود. 
در قديم، عيد پاك به عنوان مناسب ترين زمان براى تعميد محسوب 
مى شد كه اكنون اين سنت تنها در كليساى كاتوليك رم صورت مى 
گيرد. مراسم شامگاهى عيد پاك با برگزارى عشاى ربانى يا قربانى 

مقدس خاتمه مى يابد.
از  برخى  شود.  مى  برگزار  يكشنبه  روز  در  پاك  عيد  ديگر  مراسم 
كليساها ترجيح مى دهند اين مراسم شبانگاهى را در ساعات اوليه 
صبح يكشنبه برگزار كنند، البته تا شنبه شب، برخى از كليساها نيز 

پيش از روشن كردن شمع به قرائت عهد قديم مى پردازند.
- كليساهاى شرقى و عيد پاك

عيد پاك مهمترين و بنيادى ترين عيد ارتدكس شرقى محسوب مى 
شود و ديگر مراسم دينى چون كريسمس در تقويم ارتدكس شرقى 
فرهنگ  در  بيشتر  امر  اين  است.  برخوردار  اهميت  دوم  درجه  از 
كشورهايى به چشم مى خورد كه به صورت سنتى اكثريت جمعيت 

نيست  معنا  بدان  امر  اين  البته  اند.  داده  تشكيل  ارتدكسها  را  آنها 
كه كريسمس و ديگرمراسم عبادى در تقويم دينى مسيحيت ناديده 
اهميت  از  خود  جاى  در  نيز  رويدادها  اين  بلكه  شود،  مى  انگاشته 
روز  مسيحيت  دينى  مراسم  اوج  نقطه  است.  برخوردار  بسيارى 
رسالت  هدف  تحقق  پاك  عيد  شود.  مى  محسوب  مسيح  رستاخير 
مسيح (ع) بر زمين است و اين امر در سرودهاى روحانى كه در اين 

روزخوانده مى شود نيز مورد تأكيد قرار مى گيرد.

عالوه بر روزه گرفتن، صدقه دادن و دعا كردن، مسيحيان ارتدكس 
بايد از تمام فعاليتهاى اضافه پرهيز كنند. بر اساس سنتهاى ارتدكس، 
در عصر روز شنبه مقدس پس از ساعت 11 شب مراسم آغاز مى 
مى  خاموش  كليسا  ساختمان  روشناييهاى  و  چراغها  تمام  و  شود 
شود و تنها يك شعله كوچك در محراب روشن مى شود و يا اينكه 
شمعهاى  ازآن  پس  و  كرده  روشن  را  خود  شمع  كشيش  ابتدا  در 
ديكون ها را روشن مى كند و آنها نيز شمع هاى شركت كنندگان 
مراسم  شب  نيمه  زمان  درست  كرد.  خواهند  روشن  را  كليسا  در 
دعاى ويژه نماز صبح برگزار مى شود. سهيم شدن در غذاى خود 

با ديگران نيز از رسوم اين ايام محسوب مى شود.
روز پس از شنبه مقدس كه روز عيد پاك محسوب مى شود هيچ 
مراسم عبادى برگزار نمى شود، چرا كه مراسم آن روز در ساعات 
اوليه بامدادى به اتمام رسيده است، اما عصر عيد پاك مراسم دعاى 
عصرگاهى و سهيم كردن ديگران در يك وعده غذايى برگزار مى 
شود. در اين مراسم كه در طول چند قرن اخير به يك رسم تبديل 
شده كشيش و ديگر حاضران در كليسا يك بخش از انجيل يوحنا را 

قرائت به هر زبانى كه مى توانند قرائت مى كنند. 
هفته اى كه پس از يكشنبه عيد پاك مى آيد به هفته روشن شهرت 
زمان  مسيحيان  و  است  شده  اعالم  ممنوع  گرفتن  روزه  كه  دارد 
مى  پاسخ  در  و  است  برخاسته  مسيح  گويند  مى  يكديگر  با  ديدار 

شنوند كه به راستى كه او برخاسته است. 
- تخم مرغهاى رنگى و نماد عيد پاك

بخشهايى  در  دارد  شهرت  بهار  خرگوش  به  كه  پاك  عيد  خرگوش 
عيد  روز  در  كه  اساطيرى  خرگوش  عنوان  به  متحده  اياالت  از 
به  آن  ريشه  و  است  شده  شناخته  دهند  مى  هديه  كودكان  به  پاك 
فرهنگهاى اروپاى غربى باز مى گردد. فرهنگ ارائه تخم مرغ توسط 
مى  كه  آمده  وجود  به  آلمان  پروتستانهاى  سوى  از  خرگوش  يك 
خواستند از سنت خوردن تخم مرغ رنگى كاتوليكها در روز عيد پاك 
پرهيز كنند و از سويى هم نمى خواستند فرزندان خود را با سنتهاى 
روزه دارى كاتوليك آشنا كنند، چرا كه در مذهب كاتوليك مسيحيت 
خوردن تخم مرغ در ايام روزه ممنوع بود به همين دليل تخم مرغ 

در روز عيد پاك فراوان بود.
دهد  مى  هديه  كودكان  به  مرغ  تخم  كه  خرگوشى  ايده  رو،  اين  از 
در  اكنون  هم  يافت.  راه  متحده  اياالت  به  آلمانى  مهاجران  توسط 
پنهان  را  ها  رنگى  مرغ  تخم  بزرگساالن  آمريكا،  ايالتهاى  از  برخى 
مى كنند تا كودكان آنها را پيدا كنند و در برخى ديگر از ايالتها تخم 

مرغهاى عيد پاك را هديه خرگوش مى دانند.  

دروغ اول آوريل يا 
سيزده نوروز!

اسماعيل پوروالي 

«نبرد»  روزنامه ي  كرد،  نوروز»  سيزده  «دروغ  را،  آوريل»  اول  «دروغ  كه  نشريه اي  اولين  ايران،  در   
خسرو اقبال بود كه «محمود تفضلي»، «جواد فاضل»، «حسن ارسنجاني»، «جهانگير تفضلي»، «اسماعيل 
پوروالي» و سه چهار تن ديگر بودند كه شماره ي سيزده فروردين سال 1322 خورشيدي روزنامه ي 
نو»  «روزگار  ماهنامه ي  از  خواندني  بسيار  مطلبي  درآوردند.  دروغ  صورت  به  پارچه  يك  را  «نبرد» 

ارديبهشت 1370
بخش آغازين مطلب، نوشته ي زنده ياد «اسماعيل پوروالي» سردبير اين نشريه است. و بقيه مطلب را 
«عبدالمجيد مجيد فياض»، صاحب امتياز روزنامه ي «هيرمند» نقل كرده، كه زماني با يكديگر همكاري 

داشته اند.  
قضيه ي شوخي يا دروغ اول آوريل كه در فرانسه به آن «ماهي آوريل» Poisson d’avril  مي گويند 
و اول آوريل با يك روز اختالف، مصادف با سيزده نوروز ما است، ماجرايي است كه ريشه ي آن از 
فرماني آب مي خورد كه در حدود نيم قرن پيش، از طرف «شارل نهم»، پادشاه فرانسه صادر شده است. 
در واقع اين پادشاه كه فرزند «هانري دوم» و «كاترين دومديسي» است، با آن كه چهارده سال به ظاهر 
اين  از  يكي  نپرداخته است.  ديگري  كار  به  مادر،  اوامر  اجراي  جز  كه  است  معروف  ولي  كرده  سلطنت 
اوامر، موضوع تغيير آغاز سال بوده، از اول آوريل به اول ژانويه. يعني از ماهي كه مقارن عيد پاك 
است – روز رستاخيز عيسي پس از به صليب كشيدنش – به ماهي كه متعاقب ميالد مسيح مي آيد و اگر 
روز نوئل يا كريسمس كه براي تولد عيسي در نظر گرفته شده، در 25 دسامبر، ثابت است، روز عيد 
پاك كه اولين يك شنبه اي است كه از آغاز بهار متعاقب بدر كامل ماه (شب چهارده) فرا مي رسد، ثابت 

نيست و بين 22 ماه مارس تا 25 آوريل جا بجا مي شود.

اين تغيير آغاز سال كه عمأل ارج و منزلت روز اول  آوريل را به روز اول ژانويه منتقل كرده بود، آن چه 
براي روز اول آوريل، در مقابل آن همه بزن و بكوب ها و عيديها و هدايايي كه قبأل در چنين روزي رد و 

بدل مي شد، بجا نهاد، چيزي درحد شوخي و مسخرگي و دست انداختن اين روزي شد كه با يك فرمان 
از اعتبار افتاده بود. ادامه ي اين شوخي ها به تدريج تبديل به اين راه و رسم شد كه مردم در چنين روزي 

با دروغ هايي سر به سر هم بگذارند و به اين دروغ ها نيز نام «ماهي آوريل» بدهند.

 چرا ماهي آوريل؟!
از ديد مردم زمين، در ماه آوريل، خورشيد 
در منطقة البروج (مسير بيضي شكل حركت 
انتقالي زمين كه به دوازده قسمت شده است) 
معني  به  «حوت»  برج  به  معروف  برج  از 
به  «حمل»  برج  وارد  و  آيد  درمي  «ماهي» 

معني «بّره» مي شود. 
اين رسم پاگرفته، در ميان مردم سابقه اي 
شد براي روزنامه هاي قرون بعد و راديو 
و تلويزيون هاي سالهاي اخير كه دنبال اين 
سنت را بگيرند و گاهي اين دروغگويي ها 

تا جايي پيش بروند كه كفر همه را دربياورند. چنان كه راديوي «فرانس انتر» در پاريس در دهه ي شصت 
در اوايل آوريل به شنوندگان خود خبر داده بود كه يك هواپيماي «گاالكسي» كه گنجايش هزارمسافر 
را دارد، قرار است در روز اول آوريل جماعتي را مجاني براي دو روز به نيويورك ببرد و برگرداند. 
كساني كه مايل به شركت در قرعه كشي اين مسافرت بي خرج هستند، بايد از ساعت يازده صبح روز 

اول آوريل در زير برج ايفل اجتماع كنند.
 در آن روز چند هزار نفري به عشق سفر به آمريكا در آنجا گرد آمدند. وقتي در هواي توفاني آن روز، 

همه از دم مثل موش آب كشيده شدند، تازه فهميدند كه با دروغ اول آوريل سر و كار داشته اند.

ارتباط دروغ سيزده با دروغ اول آوريل
در ايران، اولين نشريه اي كه دروغ اول آوريل را دروغ سيزده نوروز كرد – كه يك روز با اول آوريل 
روزنامه ي «نبرد» خسرو اقبال يود كه محمود تفضلي، جواد فاضل، حسن ارسنجاني،  فاصله دارد – 

جهانگير تفضلي و من (اسماعيل پوروالي) و سه، چهار تن ديگر در آن قلم مي زديم. 
دروغ  صورت  به  يك پارچه  را  «نبرد»  روزنامه ي  شمسي   1322 سال  فروردين  سيزده  شماره ي  ما 
درآورديم. يكي از اين دروغ ها، نطقي بود از هيتلر كه در آن بحبوحه ي جنگ، دستور آتش بس مي داد و 
اين مژده اي بود كه همه ي مردم از پير و جوان ، زن و مرد و بزرگ و كوچك را خوشحال مي كرد. در 
كنار اين دروغ شادي دهنده، دروغ آزار دهنده اي كه در آن روز بساط سيزده نوروز خيلي ها را به هم 
ريخت، خبر فوت «حاج محتشم السلطنه» رئيس مجلس وقت بود كه چون در بين مردم تهران بخصوص 
در  تا  گرفتند  درپيش  را  او  خانه ي  راه  نفر  هزارها  داشت.  خاص  اعتباري  و  احترام  و  وجهه  بازاريها 
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ما بهترين ها را  به شما معرفى مى كنيم!
مراسم تشييع جنازه اش شركت كنند.

دروغ بدعاقبتي كه بعد ها به گرفتاري «خسرو اقبال» و «جهانگير تفضلي» انجاميد، خبر پيمان 
سّري تقسيم ايران، بين انگليس و شوروي بود كه متفقين زمان جنگ كه ايران در اشغال آنها 
بود، آن را يك عمل تحريك آميز عليه دولت هاي شوروي و انگليس و به نفع آلمان هيتلري 

تشخيص دادند.
دروغ اول و دوم، كار من بود و دروغ سوم، كار «حسن ارسنجاني»، كه دولت، آن را بهانه ي 
مناسبي براي توقيف دراز مدت روزنامه ي «نبرد» تشخيص داد. ما به ناچار به دنبال گرفتن 

امتياز ديگري رفتيم كه «ايران ما» نام گرفت.
با اين كه در روزنامه ي «ايران ما»، ديگر ما به دنبال دروغ سيزده نرفتيم، ولي اين كار ما 
از  دست  مدت ها  كه  شهرستان ها  و  تهران  هاي  روزنامه  از  بسياري  براي  شد  سرمشقي 
سر دروغ سيزده بر نمي داشتند و آقاي «مجيد فياض» كه چندي پا به پاي ما، در تهران در 
روزنامه هاي «نبرد» و «ايران ما» قلم زده بود، وقتي تصميم گرفت كه در مشهد روزنامه ي 
«هيرمند» را به راه بيندازد، اين سوقات را با خود به قلمرو امام رضا هم برد. كه شرح آن را 

از لندن براي ما فرستاده است.

روز سيزده نوروز، روز طلب باران
    

اين  كهن  دوران  در  و  باستان  ايران  در 
را  جديد  سال  از  روز  سيزدهمين  سرزمين، 
روز طلب باران براي كشتزار هاي نورسته در 
از  رفتن  بيرون  فلسفه ي  و  دانستند  مي  بهار 
خانه و گذراندن روز در دشت و دمن و صحرا 

نيز بر همين اساس بوده است. 

نامي  هركدام  ماه،  روزهاي  باستان،  ايران  در 
ويژه داشته اند، چنان كه روز سيزده فروردين 
«تير»  ايزد  آن  كه  بوده  باران  ايزد  به  متعلق 
هاي  اسطوره  در  ناميده اند.  مي  «تيشتري»  يا 
هيأت  در  ايزد  اين  كه  آمده  چنين  باستاني 
ديو  كه  خشكي  و  خشك سالي  ديو  با  اسبي، 
«اپوش» نام دارد درگير نبردي سرنوشت ساز 
است. چنان كه اگر در اين نبرد شكست بخورد، 
ما  سرزمين  بر  خشك سالي  و  خشكي  بالي 
نازل مي شود. در اثر كم آبي و بي آبي، گياهان 
و درختان مي خشكند و زندگي انسان،  گياه و 
حيوان در مخاطره مي افتد و اگر بر ديو خشك 

سالي پيروز گردد، سرسبزي،  فراواني محصول را به ارمغان مي آورد.
 اهميت چنين پديده اي براي كشوري كه با كمبود آب رو به رو است كامًال قابل درك است. 
پس براي پيروزي خداي باران بر ديو خشك سالي، و شكست او به دست ايزد «تيشتر»، الزم 
بود كه همه  در نماز و نيايش دعا كنند و از او نام ببرند. براي برگزاري چنين سنتي در روز 
سيزدهم فروردين ماه مردم به دشت و صحرا و كنار چشمه و جويبار مي رفتند و به نيايش 
نقاط  در  باران  طلب  براي  مردم  همه ي  روز رسمي  گويا  نوروز  سيزدهم  روز  مي پرداختند. 
مختلف ايران بوده است. در بسياري از روستاها هنوز هم در فصل تابستان مراسمي براي 

طلب باران برپا مي شود كه تمام افراد در آن شركت مي كنند. 
از جمله مراسم اين روز، انداختن سبزه است در آب روان جويبارها كه نمادي است از دادن 
فديه به ايزدبانوي آب، «آناهيتا» و ايزد باران، «تير» يا «تيشتري». از آنجايي كه «آناهيتا» ايزد 
باروري نيز بوده با اين كار دانه هاي بارور را به او باز مي گردانند تا موجب بركت و پرباري 

محصوالت و زمين هاي كشاورزي شود.
از  پس  و  كرده  بريان  گوسفند  دمن،  و  دشت  در  نوروز  روز  سيزدهمين  نيمروز  در  مردم 
شكست ديو خشك سالي «اپوش»، آن را به فرشته ي باران هديه مي كردند. سنت خوردن غذا 
در دشت و صحرا در چنين روزي، نشانه ي همان فديه دادن به ايزد باران است تا كشت هاي 

نودميده را سيراب كند.
همچنين گره زدن دو شاخه ي سبزه و يا گياه، نمادي است از پيوند زن و مرد و تداوم نسل 
انسان. در اين روز و به پاس پيروزي «تير» يا «تيشتر»، مردم به جشن و پايكوبي مي پردازند. 
اسب  گيري،  ُكشتي  لك،  دو  الك  بازي،  مرغ  تخم  بازي،  گردو  همچون  گوناگون  هاي  بازي 
سواري و انواع بازيهايي كه در آن برد و باخت منظور مي شود در روز سيزده معمول بوده 
و در راستاي فلسفه ي وجودي چنين روزي برگزار مي گردد. زيرا يادآور نبرد و كشمكشي 
است كه ميان ايزد باران و ديو خشك سالي وجود داشته. به ويژه اسب دواني كه پيروزي اسِب 

برنده در مسابقه يادآور پيروزي و نبرد اسِب ايزد باران است.
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اقتصاد

عرب ها   ثروتمند تر شدند
ميلياردرهاي  دارايي  و  ثروت  ميزان  اكونيوز: 
عرب حوزه خليج فارس طي سال 2007 با 25 
از  بيش  به   2006 سال  به  نسبت  رشد  درصد 

1/121 ميليارد دالر رسيده است. 
به نقل از نشريه گلف نيوز،  امارات تنها كشور 
حوزه خليج فارس است كه داراي دو نام جديد 
ميزان  است.  منطقه  ميلياردرهاي  فهرست  در 
با  مدت  اين  در  امارات  ميلياردرهاي  ثروت 
35 درصد رشد به بيش از 7/21 ميليارد دالر 
ميلياردر  شش  اكنون  هم  امارات  است.  رسيده 
مقام  ميلياردر   13 با  عربستان  دارد.  بزرگ 
اختيار  در  منطقه  كشورهاي  بين  در  را  نخست 

دارد. 
ميزان ثروت ميلياردرهاي عربستان به بيش از 
چهار  نيز  كويت  رسد.  مي  دالر  ميليارد   7/77
ميلياردر بزرگ دارد كه ثروت آنها مجموعا به 

7/21 ميليارد دالر مي رسد

سرمايه گذارى عراق براي افزايش توليد نفت
اكونيوز: مشاور نخست وزير عراق تاكيد كرد ، اين كشور بيش از 5/2 ميليارد دالر به پنج شركت 

بزرگ خارجي براي افزايش توليد نفت عراق ، پرداخت مي كند. 
و  شورون   ، موبيل  اگزون   ، شل  داچ  رويال   ، پتروليوم  بريتيش  شركتهاي   : افزود  غضبان  سمير 

توتال قرار است با ارائه كمكهاي فني ، ميزان توليد نفت عراق را بيش از 25 درصد افزايش دهند. 
عراق هم اكنون روزانه 27/2 ميليون بشكه نفت توليد مي كند. دولت عراق اين مبلغ را طي دو سال 

آينده به شركتهاي خارجي پرداخت خواهد كرد. 
مقامهاي دولت عراق هفته گذشته با نمايندگان شركتهاي نفتي در شهر امان پايتخت اردن ديدار و 

گفت گو كردند. 
 اين در حالي است كه مجلس عراق هنوز پيش نويس قانون جديد صنعت نفت اين كشور را كه سال 

گذشته مورد تصويب دولت نوري مالكي قرار گرفته ، تصويب نكرده است. 

تاثير منفى اقتصاد جهان بر فلزات
فلزات  بخش  بر  اقتصاد جهانى  روند كنونى  منفى  تاثيرات  وجود  با  معتقدند  كارشناسان  اكونيوز: 

چين، تقاضاى شديد داخلى در سال جارى نيز منجر به رشد توليد اين محصوالت خواهد شد. 
 بانك هاى سرمايه گذارى مطرح دنيا پيش بينى مى كنند كه بازار مس و آلومينيوم در سال جارى 

با مازاد عرضه مواجه شده و قيمت ها به كمتر از سطح كنونى خواهد رسيد..
بر اساس گزارش اداره آمار ملى چين، توليد فلزات غيرآهنى شامل مس، آلومينيوم ، سرب، روى، 
قلع، آنتيموان، منيزيم، تيتانيوم و جيوه در اين كشور در سال گذشته 6/32 درصد رشد داشته است.

در عين حال  اما به نظر مى آيد كه با توجه به روند كنونى تضعيف دالر در برابر ساير ارزهاى 
معتبر، روند افزايش توليد در بازار فلزات پابرجا بماند.

افزايش توليد داخلى مس مسلمًا واردات اين محصول را از جانب چين كاهش خواهد داد. در عين 
حال اين افزايش توليد، مى تواند توليد جهانى مس را به بيشترين ميزان خود در 20 سال گذشته 

برساند كه اين امر مسلمًا بر روند قيمت اين فلز تاثيرگذار خواهد بود.
اما به نظر مى آيد روند قيمتى در بازار فلزات در حال حاضر ناشى از تغييرات عرضه و تقاضا 

نبوده و بيشتر معطوف به وضعيت دالر و فعاليتهاى هجينگ مى باشد.

اعتماد مصرف كنندگان آمريكايى به 
پايين ترين حد خود طى 5 سال اخير رسيد

 
ركود  خصوص  در  نگرانى  افزايش  و  بيكارى  گسترش   ، مالى  بازارهاى  بحران   ، تورم  افزايش 
ترين حد خود طى 5 سال اخير  پايين  به  در آمريكا را  اعتماد مصرف كننده  اقتصادى ، شاخص 
كاهش داده است. رويترز ضمن اعالم اين خبر افزود : شاخص اعتماد مصرف كننده در اقتصاد 

آمريكا طى ماه مارس به كمتر از 5/64 رسيده است كه اين رقم طى 5 سال اخير بى سابقه است. 
اين شاخص طى ماه فوريه به 4/76 رسيده بود. بر اين اساس ، شاخص قيمت مسكن در آمريكا نيز 
طى ماه مارس بيش از 4/11 درصد كاهش داشته كه اين ميزان كاهش نيز از سال 1987 تا كنون 
سابقه نداشته است. شاخص اعتماد مصرف كننده در آمريكا طى مارس 2003 و در آستانه حمله 
نظامى به عراق به كمتر از 4/61 رسيده بود. بر اساس اين گزارش ، مصرف كنندگان آمريكايى 
نسبت به شرايط تجارى و اقتصادى ، بازار كار و درآمد آينده خود به شدت نااميد هستند. به اتقاد 
برخى از كارشناسان اقتصادى ، آمريكا تا شش ماه نخست 2008 با ركود شديد اقتصادى روبرو 

خواهد شد.

ار مالي سنگيني كه بوش روي دست ماليات دهندگان امريكايي گذاشت

5 تريليون دالر، هزينه جنگ عراق

ژوزف استيگليتز، اقتصاددان ارشد پيشين بانك جهاني و از برندگان جايزه نوبل اقتصاد مجموع هزينه 
هاي جنگ عراق تا اين مقطع را با نزديك شدن پنجمين سالگرد اشغال اين كشور بين 3تا 5هزار ميليارد 
دالر برآورد كرد. به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال ، استيگليتز روز جمعه با حضور در كميته 
مشترك اقتصادي كنگره اياالت متحده حداقل هزينه اي را كه تاكنون صرف جنگ عراق شده است 3هزار 
درمان  هزينه  چون  جنگ  جانبي  هاي  هزينه  دادن  قرار  مدنظر  با  كرد  تاكيد  او  زد.  تخمين  دالر  ميليارد 
مجروحان جنگي ، بهره وام هاي اخذ شده براي تامين هزينه هاي جنگ و مهمات جنگي استفاده شده در 
جمهور  رئيس   ، بوش  جورج  هاي  صرف لشكركشي  كه  اي  بودجه  مجموع  افغانستان  و  عراق  جنگ  دو 
امريكا شده به 5تا 7هزار ميليارد دالر مي رسد.براساس برآوردهاي استيگليتز اين اعداد و ارقام صرفا 
هزينه هاي صورت گرفته توسط واشنگتن براي ادامه جنگ در عراق و افغانستان را در برمي گيرد در 
حالي كه ساير كشورهاي حاضر در ائتالف تحت رهبري امريكا نيز بار مالي 6ميليارد دالري اين دو جنگ 

را بر دوش كشيده اند.
كتاب جنجالي 

استيگليتز به همراه ليندا باليم ، از اساتيد اقتصاد دانشگاه هاروارد به طور مشترك كتابي را با عنوان 
«جنگ سه هزار ميليارد دالري ، هزينه هاي منازعه عراق » به رشته تحرير درآورده اند كه از روز گذشته 
عرضه آن آغاز شد. اين كتاب بر مبناي تحقيقاتي كه در سال 2006پيرامون هزينه هاي جنگ با به اصطالح 
ترور انجام شد و بودجه صرف شده در اين چارچوب را نزديك به هزار ميليارد دالر برآورد مي كند، 
نگاشته شده است.اگرچه آمارهاي رسمي از هزينه ماهانه 16ميليارد دالري جنگ در عراق و افغانستان 

حكايت دارد ليكن اين عدد صرفا هزينه هاي مستقيم جنگ را شامل مي شود.
هزينه هاي پنهان به اعتقاد استيگليتز جدي ترين چالشي كه از بابت جنگ عراق متوجه امريكا و متحدانش 
اين  براي  ديده  آسيب  سربازان  بابت  از  كه  است  مشكالتي  كه  جنگ  آور  سرسام  هاي  هزينه  نه  است 
كشورها به وجود مي آيد.استگليتز و باليم هزينه هاي ناشي از رسيدگي به مجروحان و معلوالن جنگي 

ارتش امريكا طي سالها و دهه هاي آتي را صدها ميليارد دالر برآورد كرده است . 
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«اينديانا جونز 4» در راه است

25 سال از اولين بارى مى گذرد كه هريسن فورد به نقش اينديانا جونز باستانشناس از مهلكه گريخت و 
اكنون او در 65 سالگى با فيلمى ديگر از اين مجموعه موفق بازگشته است.

خبرگزارى فرانسه اعالم كرد «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين»، چهارمين قسمت مجموعه اى كه 
سال 1981 با «مهاجمان صندوقچه گمشده» آغاز شد، روز 22 مه (دوم خرداد 87) به صورت همزمان 

در اياالت متحده، كانادا و بسيارى از نقاط دنيا به نمايش درمى آيد.
فورد 18 سال پس از «اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبى» سومين فيلم اين مجموعه بار ديگر در نقش 
باستانشناس ماجراجو كه هميشه شالقى چرمى همراه دارد، ظاهر شده و اين بار در كنار كيت بالنشت 
بازى كرده است. چند تار موى سفيد بيشتر و چين و چروك هاى اضافه شده چيزى نيست كه بتوان 
آن را ناديده گرفت و خود فورد نيز به نكته اذعان دارد، هر چند در اين باره گفت: ”در فيلم جديد اشاره 

مى شود كه شخصيت من نسبت به فيلم آخر خيلى پير شده است.“

با اين حال فورد حاضر نيست بگويد چه چيز در انتظار تماشاگران «اينديانا جونز 4» است و پارامونت 
سازنده فيلم نيز تنها از آن به عنوان «ماجرا ادامه دارد» ياد كرده است. به نظر نمى رسد سن و سال مانع 
فورد باشد و آنطور كه گفته مى شود او بيشتر صحنه هاى بدلكارى را خود انجام داده است. «اينديانا 
جونز» جديد را نيز مانند سه فيلم قبلى استيون اسپيلبرگ كارگردانى كرده و جرج لوكاس تهيه كننده 

فيلم است.
با  قسمت ها  بعضى  در  جديد  فيلم  ”قطعا  گفت:  بلورين»  جمجمه  قلمرو  و  جونز  درباره «اينديانا  فورد 
فيلم هاى قبلى ارتباط برقرار مى كند و حتى از طريق ديالوگ ارجاعاتى صورت مى گيرد، اما منصفانه 
نيست درباره جزييات داستان چيزى بگويم.“ بازيگر قديمى اين نكته را نيز يادآور شد كه كارن آلن كه 

در فيلم اول نقش ماريون ريون وود زن مورد عالقه او را بازى كرد، در فيلم جديد نيز حضور دارد.
پس از چند فيلم ناموفق، «اينديانا جونز» جديد مى تواند بار ديگر فورد را در صدر گيشه هاى فروش 
قرار دهد. فيلم هاى اخير او نظير «آدمكشى هاليوود»، «ديوار آتش» و «ك ـ 19 : دام مرگ» هيچكدام 

موفق نبودند. 
فورد در پاسخ به اين سوال كه آيا حاضر است بار ديگر نقش هان سولو را در «جنگ هاى ستاره اى» 
تكرار كند به شوخى گفت: ”تنها اگر شخصيت من مرده باشد و الزم نباشد حرف بزند يا تكان بخورد. 

هنوز خستگى حضور در صحنه هاى بدلكارى «اينديانا جونز» جديد از تنم بيرون نرفته است.“
سه فيلم اول «اينديانا جونز» بيش از 18/1 ميليارد دالر فروش داشتند، در حالى كه مجله فوربس سال 
2005 تخمين زد فروش مجموعه «جنگ هاى ستاره اى» در سه دهه اخير حدود 20 ميليارد دالر بوده 
است. با اين حال فورد ترجيح مى دهد تماشاگران او را بيشتر براى فيلم هايى چون «ساحل ماسكيتو» 

و «شاهد» به ياد بياورند كه فيلم دوم تنها نامزدى اسكار دوران كارى او را به همراه داشت.
«ساحل ماسكيتو» به كارگردانى پيتر وير كه فورد در آن با هلن ميرن و ريور فينيكس همبازى بود 
همچنان يكى از فيلم هاى محبوب اوست. همين طور «شاهد» باز هم به كارگردانى پيتر وير. به اعتقاد 
فورد بازى در «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين» به اندازه حضور در اولين «جنگ هاى ستاره اى» 

سخت بود.
او در اين باره گفت: ”جنگ هاى ستاره اى در شرايطى عجيب ساخته شد. سه ماه تمام در يك استوديوى 

يخزده در لندن كنار مردى هفت فوتى نقش آفرينى مى كردم.“
او افزود: من و مارك هميل هر روز سر اينكه ديالوگ كداممان بدتر از ديگرى است شرط مى بستيم. هر 
وقت از جرج (لوكاس) مى پرسيديم در چه صحنه اى بازى مى كنيم يا از چه چيز فرار مى كنيم، فقط مى 

گفت، بعدا جلوه هاى ويژه به فيلم اضافه مى شود و همه چيز را توضيح مى دهد. 
فورد در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از چند دهه حضور در سينما بازيگر بهترى شده، به شوخى گفت: 
شايد نه از نظر انتخاب فيلمنامه، اما با بازيگران ديگر بهتر كار مى كنم. كار گروهى وقتى بقيه بازيگران 
مثل يك ستاره با تو برخورد مى كنند بسيار سخت است. خودم را به چشم يك بازيگر پير نقش هاى مكمل 

نگاه مى كنم، كه همين االن هم مى تواند اين طور باشد!
داستان جديدترين «اينديانا جونز» در سال هاى 1950 روى مى دهد و در كنار فورد ، بازيگران ديگرى 
چون شيا البوف، رى وينستن و جيم برودبنت نيز نقش آفرينى كرده اند. يكى از شخصيت هاى معروف 
پدر  نقش  سوم  فيلم  در  كه  است  كانرى  شان  شود،  مى  احساس  بازيگران  ميان  در  او  خالى  جاى  كه 
اينديانا جونز را بازى كرد. «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين» قرار است سال آينده در جشنواره 

معتبر كن نيز نمايش داده شود.

خالق «بيمار انگليسى» درگذشت
براى   1997 سال  كه  مينگال  آنتونى 
كارگردانى فيلم سينمايى ”بيمار انگليسى“ 
برنده اسكار بهترين كارگردان شده بود، 
سن  در  مارس   18 سه شنبه  روز  صبح 
در  شديد  خونريزى  اثر  بر  سالگى   54

بيمارستانى در غرب لندن درگذشت. 
فيلمساز  كرد  اعالم  ديلى  اسكرين   
گذشته  هفته  كه  بريتانيايى  سرشناس 
براى انجام عمل جراحى سرطان لوزتين 
كراس  چيرينگ  بيمارستان  در  گردن  و 

و  بسترى  لندن  غرب  همراسميث  در 
جراحى او با موفقيت انجام شده بود، ساعت پنج صبح روز 28 اسفند به 

علت خونريزى شديد از دنيا رفت.
جشنواره  يازدهمين  داوران  هيئت  رئيس  عنوان  به  پيش  مدتى  مينگال 
ژوئن   24 تا   14 از  است  قرار  كه  شده  انتخاب  شانگهاى  فيلم  بين المللى 
در چين برگزار شود. او فيلم هاى ”آقاى ريپلى بااستعداد“، ”كلد مانتين“ و 
”شكستن و ورود“ را هم در كارنامه دارد و براى ”بيمار انگليسى“ و ”آقاى 
ريپلى بااستعداد“ نامزد اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسى شده بود.وى اخيرا 
توليد فيلم ”آژانس كارآگاهى بانوان شماره يك“ را به پايان برده بود كه 
رمان هاى  مجموعه  مبناى  بر  و  مى كند  نقش آفرينى  اسكات  جيل  آن  در 
پليسى محبوب و پرفروش به همين نام نوشته الكساندر مك كال اسميت 
بوتسوانا  پايتخت  گابورون  در  او  جديد  فيلم  داستان  است.  شده  ساخته 

روى مى دهد.
فيلمساز 54 ساله بريتانيايى پائيز 2006 اپراى ”مادام باترفالى“ پوچينى را 
در اپرا متروپوليتن نيويورك به صحنه برد كه نخستين تجربه او در اين 
زمينه بود. مينگال در فيلم سينمايى ”تاوان“ ساخته جو رايت هم نقشى كوتاه 

به عهده داشت و تا پايان دسامبر 2007 رئيس انستيتو فيلم بريتانيا بود.
آنتونى مينگال ششم ژانويه 1954 در شهر رايد جزيره وايت بريتانيا به دنيا 
آمد و پدرش اصليتى اسكاتلندى / ايتاليايى داشت. او پيش از نويسندگى 
براى شبكه BBC مدتى در تئاتر كار كرد و سال 1990 به جرگه فيلمسازان 
پيوست. همسر او طراح حركات موزون است و پسرش مكس بازيگر. هانا، 
دختر فيلمساز فقيد بريتانيايى، اخيرا به عنوان رئيس بخش انيميشن سونى 

انتخاب شد.

رابرت دنيرو 
پدرخوانده مافيا

رابرت دنيرو در فيلم سينمايى 40 ميليون دالرى ”خيابان رؤياها“ 
به نقش پدرخوانده مافيا مقابل دوربين ريموند دى فليتا مى رود. 

ـ  آمريكايى  پروژه   ، ديلى  اسكرين  از  نقل  به  و  مهر  گزارش  به 

ژاپنى ـ كره اى ”خيابان روياها“ درباره زندگى و مرگ مونتانا جو 
ـ  مين  چوى  و  گارسيا  اندى  و  است  آمريكايى  آسيايى  گنگستر 
بازى  آمريكا  سينماى  سرشناس  ستاره  كنار  در  آن  در  هم  سو 

مى كنند.
مديريت  خود  كارنامه  در  كه  است  روس  فرد  فيلم  تهيه كننده 
آنتوانت“  ”مارى  و  ترجمه“  در  ”گمشده  سينمايى  فيلم هاى  توليد 
سوم  و  دوم  قسمت هاى  تهيه كننده  و  كرده  ثبت  را  كوپوال  سوفيا 
”پدرخوانده“ به كارگردانى فرانسيس فورد كوپوال بوده است. دى 
برنده  خانواده“  دو  ”خانه  فيلم  با   2000 سال  هم  ساله   44 فليتا 

جايزه تماشاگران جشنواره ساندنس شده است.
”خيابان روياها“ بر اساس فيلمنامه اى از رابرت تاون (”تازه كار“ و 
”شركت“) اواخر ماه نوامبر يا اوايل دسامبر آينده كليد مى خورد 
نقاط  تمام  در  سال 2009  تابستان  همزمان  صورت  به  احتماال  و 
دنيا روى پرده مى رود. تهيه كنندگان پروژه در پى بازيگرى ژاپنى 
براى بازى به نقش مونتانا جو هستند كه بتواند به زبان انگليسى 

هم حرف بزند.
جو  مونتانا  شخصيت  واقعى  ماجراى  روياها“  ”خيابان  داستان 
در اواخر دهه 1960 است كه به عنوان نخستين گنگستر مافيايى 
آسيايى آمريكايى شناخته مى شود. دنيرو قرار است در فيلم نقش 
پدرخوانده مافيا را بازى كند و گارسيا هم عضو گروه خالفكاران 
دشمن مونتانا است. چوى هم نقش دوست و مربى جو را بازى 

خواهد كرد.
يكى از تازه ترين فيلم هاى بازيگر 65 ساله ”قتل موجه“ جان ايونت 
و  دنيرو  دارد.  قرار  فنى  مراحل  در  كه  است  پاچينو  ال  بازى  با 
كنار  مان  مايكل  ”مخمصه“  از  پس  سال   12 فيلم  اين  در  پاچينو 
هم قرار گرفتند. دو بازيگر بزرگ و افسانه اى در ”قتل موجه“ 60 
زنجيره اى  قاتل  يك  تعقيب  در  را  كارآگاه  دو  نقش  دالرى  ميليون 

بازى مى كنند. فيلمبردارى از اوت در كانكتيكات آغاز شد.
با  كه  كرد  كارگردانى  را  خوب“  ”شبان  فيلم  گذشته  سال  دنيرو 
استقبال بيشتر منتقدان رو به رو شد. او بازى در فيلم ”خوش خيالى“ 
را هم به پايان رسانده كه در آن با ميشل فايفر و يان مكلن همبازى 
است. پاچينو هم در ”سيزده يار اوشن“ استيون سودربرگ بازى 
كرده بود كه در جشنواره كن پارسال افتتاح شد و تابستان روى 

پرده رفت.
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داوود اسدى بازيگر سينما و تلويزيون درگذشت
بر  سالگى   38 سن  در   87 ماه  فروردين  سوم  شنبه  بامداد  اسدى  داوود 
تلويزيونى  مجموعه   در  بازى  از  پس  كه  اسدى  گذشت.  در  قلبى  سكته  اثر 
با  همكارى  و   1373 سال  در  مديرى  مهران  كارگردانى  به  خوش“  ”ساعت 
بازيگرانى چون نصراهللا رادش، نادر سليمانى، سعيد آقاخانى، رضا عطاران، 
ارژنگ اميرفضلى، رضا شفيعى جم و حميد لواليى به چهره اى شناخته شده 
بود،  شده  تبديل  جوانان  خصوصا  و  تلويزيونى  بينندگان  از  بسيارى  براى 
طى سال هاى اخير كمتر به ايفاى نقش در سريال ها پرداخت. نويسندگى تله 
فيلم «بختك» به كارگردانى يوسف صيادى از ديگر فعاليت هاى داوود اسدى 
در سال گذشته است. مرحوم اسدى همچنين در سه فيلم «سرحد»، «مادرم 

گيسو» و «ديدار» بازى كرده است.

محمدرضا 
گلزار ممنوع 
التصوير شد

كشور،  مطرح  بازيگران  از  يكى 
ممنوع الكار شد.

به نقل از فردا، محمدرضا گلزار، از 
هنرمندان سرشناس كشور، ممنوع 

التصوير شد.
ترين  مطرح  از  گلزار  محمدرضا 
جوانان سينماى ايران است كه در 
محبوبيت  از  ايرانى  جوانان  ميان 
قابل توجهى برخوردار است. گفتنى 
و  بازيگر  گلزار،  محمدرضا  است، 
بوده  آريان  گروه  سابق  نوزانده 
كما،آتش  هاى  فيلم  در  كه  است 
 ... پر،بوتيك،و  كالغ  يخ،  گل  بس، 

ايفاى نقش نموده بود.
التصوير  ممنوع  داليل  از  هنوز 
در  بيشترى  گلزار،اطالع  شدن 

دست نيست.     

بى پولى“ مشترك بهرام رادان و ليال حاتمى
با قطعى شدن حضور ليال حاتمى به عنوان نقش اول زن در فيلم سينمايى ”بى پولى“ به كارگردانى 

حميد نعمت اهللا اين فيلم ارديبهشت ماه آينده در تهران كليد مى خورد. 
به  نعمت اهللا  ”بى پولى“  در  رادان  بهرام  حضور  تاكنون 
با  كه  بود  شده  قطعى  شايسته  مصطفى  تهيه كنندگى 
وارد  بازيگران  انتخاب  جمع  اين  به  حاتمى  پيوستن 

مرحله اى جديد مى شود. 
مى رود،  دوربين  مقابل  تهران  در  آينده  سال  بهار  فيلم 

ضمن اينكه تمام لوكيشن هاى آن انتخاب شده است.
«بى پولى» دومين تجربه كارگردانى نعمت اهللا بعد از فيلم 
به  اهللا  نعمت  را  آن  فيلمنامه  كه  است  «بوتيك»  سينمايى 

همراه هادى مقدم دوست نوشته اند.
بى  دوره  يك  درگير  كه  است  جوان  زوجى  داستان  فيلم 
مشكالت  حل  در  سعى  و  شوند  مى  پولى  بى  و  كارى 
دارند، اما تالش آنها باعث پيچيده تر شدن وضعيت مى 

شود. 
«بى پولى» برخالف «بوتيك» اثرى مفرح است و شخصيت 
هاى آن همگى متاهلند. هم اكنون كارگردان فيلم به همراه 

تهيه كننده مشغول انتخاب ديگر بازيگران و عوامل فيلم هستند. ضمن اينكه تمام لوكيشن هاى آن 
انتخاب شده است.

جيمز باند يك هفته زودتر به 
سينماهاى انگليس مى رسد

استوديو كلمبيا پيكچرز بيست و دومين 
را  باند  جيمز  فيلم هاى  مجموعه  قسمت 
در  دنيا  نقاط  ساير  از  زودتر  هفته  يك 

انگلستان روى پرده مى فرستد.
به نقل از اسكرين ديلى و رويترز ، بر 
اساس برنامه اكران جديد فيلم سينمايى 
”مايه آرامش“ ساخته مارك فورستر با 
بازى دانيل كريگ در نقش مامور مخفى 
سينما  در   2008 اكتبر   31 روز   007
ساير  و  لندن  ليستر  ميدان  اودئون 

سينماهاى انگلستان اكران مى شود.
جيمز باند 22 يك هفته بعد از اكران در 
نقاط  ساير  در  نوامبر  هفتم  از  بريتانيا 
”مايه  مى رود.  سينماها  پرده  روى  دنيا 

آرامش“ هنوز در مرحله فيلمبردارى است و قرار است مراحل فنى آن بسيار سريعتر از پروژه هايى در اين 
مقياس پشت سر گذاشته و براى نمايش عمومى آماده شود.

جيمز باند 21 يا ”كازينو رويال“ كه نخستين حضور كريگ به نقش مامور مخفى بود، در نخستين هفته اكران 
در بريتانيا حدود 22 ميليون دالر فروخت و با فروش كلى 106 ميليون دالر به كار خود در اين كشور پايان 

داد. اين رقم حدود 18 درصد از فروش كلى فيلم در دنيا با 594 ميليون دالر بود.
فيلم  پيش  چندى  كه  مى سازد  آلمان  زاده  بريتانيايى  ساله   39 فيلمساز  فورستر  مارك  را  آرامش“  ”مايه 
”بادبادك باز“ را بازى همايون ارشادى روى پرده داشت. فيلمنامه را پل هگيس سازنده فيلم برنده اسكار 

”تصادف“ بر اساس فيلمنامه اوليه نيل پرويس و رابرت ويد فيلمنامه نويسان جيمز باند قبلى نوشته است.
ماتيو آمالريك بازيگر فرانسوى و اولگا كوريلنكو بازيگر اوكراينى ديگر نقش آفرينان بيست و دومين جيمز 
باند تاريخ سينماى از سال 1962 تا امروز هستند. جانكارلو جانينى بازيگر ايتاليايى و جودى دنچ بازيگر 

بريتانيايى برنده اسكار هم نقش هاى رنه ماتيس و ”ام“ را در فيلم جديد تكرار مى كنند.
نام ”مايه آرامش“ از داستان كوتاه سال 1960 به همين نام نوشته يان فلمينگ خالق شخصيت و ماجراهاى 
جيمز باند گرفته شده است. داستان فلمينگ در باهاما مى گذرد، اما فيلم جديد برخالف داستان كوتاه از جايى 

آغاز مى شود كه ”كازينو رويال“، فيلم قبلى باند، به پايان رسيده بود.
فيلمبردارى جيمز باند جديد روز سوم ژانويه در لندن كليد خورد و قرار است از 29 آوريل تا دهم مى 2008 
(9 تا 20 ارديبهشت 87) در برگنتس اتريش ادامه پيدا كند. كريگ بريتانيايى پس از بازى در ”كازينو رويال“ 

براى دومين بار نقش جاسوس 007 را روى پرده جان مى بخشد.
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دلبرى  هاى 
اين ُگربه زيبا

حسين قره

هرچه  نشود)  تاريخى  برخودستايى  حمل  (اگر  جغرافيا  اين  در 
يا  آنچه  تا  گرفته،  برف  كوهستانهاى  تا  فراخ  دشتهاى  از  هست 
به كثرت و يا به قلت ميرويد از جنگل هاى شمالى تا بيابانهاى 
چه  زياد،  چه  اند،  ساخته  اش  فرهيخته  مردمان  چه  هر  و  ميانى، 
كم، به گونهاى است كه انگار روياها و خيال ها پرنيان را ديده 
اند و رقم زده اند.  در كوهستان هاى آتشش آوازه اى پرجبرييل 
است.  جاودانه  اسرافيل  نى  جاريش  ابد  تا  رودهاى  در  ميسوزد. 
درجنگل هايش بادها با رقص برگهاى هميشه سبزش سرودهاى 
بيحاصل  پوك  خاك  كويرهايش  كه  وه  ميخوانند.  را  آفرينش 
خاك  شوره  اين  به  را  خنياگران  شيرينترين  پنجه  كه  نيست 

ساخته اند. 

اما آنچه كه مردمان اين سرزمين ساخته اند، از سنگ و خشت و آينه، يا 
باد را به خانه ها ميهمان ميكنند، يا سفره آبها را شريان دلهاى نازك خانه 
و  است  كثرت  كه  ميكند  تكه  هزار  را  آدمى  آينه  تاالرهاى  گلى.  كاه  هاى 
كاشيهاى هزارتكه مساجدش به يكى ميرسند كه وحدت است. اينگونه است 
زنده  اساطيرش  روح  با  بهار  وبهاربه  است  ايران  نامش  كه  سرزمين  اين 

ميشود وجان شكوفه ها را لبريز ميكند. 
از  ها  تقويم  تمام  به  ايام  و  ميخواند  را  نوشدن  هاى  نغمه  بهار  كه  حاال 
اساطيرى تا فالحتگرى خوش است و فرزانگان هميشگى كه مقربان الهى 
اند، به حكمت، گردش برزمين را توصيه كردهاند بايد كه راهى سفر شد. 
اگر از صاحب بصيرتى بپرسى و راهى بخواهى براى سفرى شايد بگويد، 
بوده  نگارى  جاى  باغت  كوچه  و  دهت،  شهرت،  اى،  ايستاده  كه  همانجا 

است. 
شايد كه شب هنگامى شيرين همه شيرينها خواب تلخ فرود فرهاد ديده است. 
يا كورش به يادگار گذاشته و يا اينكه يكى از فرزندان صاحب ذوالفقار آن 
بى همتا، با همت جستن از نياى خويش اژدهاى دهان آتش را به دونيمه 
وروح دخترانه آب را آزاد كرده است. اينگونه است اين سرزمين، نقشى از 
همه آنچه در جهان است در خود نهان كرده بگذريم، اگر كوله بار نبسته ايد 
در بهار امسال و نقشه اين گربه زيبا را به دست داريد وسرگردانيد كه كجا 
كمترديده  جاهاى  از  مينويسم  پيشنهادى  چند  كنيد،  انتخاب  رفتن  براى  را 

شده اين خاك. 
سخت  كه  بياوريم  ياد  به  را  انزلى  ما  بيشتر  شايد  ميآيد  كه  تاالآب  نام 
زيباست با نيلوفرانه هايش، سكوت و سكون آب در اين تاالب هرجاندارى 
را به خود فرو ميبرد. اما اگر به گمانتان انزلى تاالب انتهاى ايران است و 

خواهر و برادرانى ندارد سخت در اشتباهيد. 
نگينى  وچون  دارد  المللى  بين  واعتبار  ساحت  كه  ايران  تاالبهاى  از  يكى 
مسافران محورهاى ارتباطى شهركرد - خوزستان را به خود جلب ميكند، 
تاالب فراموش نشدنى چغاخور بختيارى است. اين تاالب با 85 گونه گياه 

وآبزى منطقه سياحتى بكرى است كه چشمان شما را انتظار ميكشد. 
شما  چغاخوربراى  است،  قويى  پركشيدن  ناب  لحظات  بيتاب  نگاهتان  اگر 
مهيا كرده است، پرندگان بى نظير همچون انواع حواصيل، لك لك سفيد، 
قو،  اكراس،  يلوه،  فالمينگو،  سانان،  مرغابى  باكالن،  كشيم،  كولى،  خروس 
سليم، كاكائيها و آبزيانى چون ماهى كپور، گامبوزيا (ماهى گورخرى) و 
نيز خزندگانى شامل الك پشت آبزى، حيواناتى همچون روباه و خرگوش 

درمجاورآن نيز زندگى ميكنند. 
گونه هاى ماهى موجوددرتاالب داراى ارزش ژنتيكى و كنترل بيولوژيكى، 
تاالب  گياهى  پوشش  هستند.  غذايى  و  تجارى  صيد  مطالعاتى،  زينتى، 
چغاخورازگونه هاى حاشيه اى، نم پسند، شناور و غوطه ور نظير بيد، مرغ 

چگن، پتامژتون، پليگونيوم و ساز تشكيل شده است. 
در حاشيه اين تاالب بى نظير تاالب گندمان و سولگان با ارزشهاى بى نظير 

طبيعى و گردشگرى نيز چشم نوازند. 
مردمان  ميان  به  سفر  قصد  هستيد  اگر  كشور  جنوبى  هاى  پهنه  همان  در 
در  كه  نكنيد  فراموش  را  شادگان  المللى  بين  تاالب  داريد،  را  آن  مهربان 
جنوب خوزستان با وسعتى برابر 400 هزار هكتار متشكل از عرصه هاى 
و  روستاها  و  شادگان  شهرستان  كه  است  شور  لب  و  شور  شيرين،  آب 

نخيالت آن را چون نگينى در بر گرفته است. 
متصل  دليل  به  تاالب  شور  آب  مهم.  هم  و  است  نادر  هم  شادگان  تاالب 
بودن به خورها و خليج فارس، دايمى و پرآب است بنابراين اكوسيستم و 
گياهان و جانوران و بهطور كلى تنوع زيستى در دو محيط را ميتوان در 

آن مالحظه كرد. 
علف  و  نى  بردى،   ،( (گبن  چوالن  از  زيبايى  گياهى  پوشش  تاالب  اين  در 

نظير  شده  حمايت  و  شاخص  پرندگان  گونه   150 از  بيش  و  دارد  شور 
اردك مرمرى، تنجه، گيالنشاه خالدار، فالمينگو، اردك سرسفيد، ليكوتاالبى 
وفور  به  آن  در  شانك  و  بياح  كپور،  بنى،  شيربت،  نظير  ماهيانى  نيز  و 
يافت ميشوند و همچنين الك پشت فراتى (الك نرم) نيز از جمله گونه هاى 

جانورى زيباى موجود در اين تاالب است. 
روستاييان بومى حاشيه اين تاالب عربزبان و سختكوش و دل مهربانند. 
تعيين  تاالب  گردشگرى  پايگاه  و  نمونه  روستاى  عنوان  به  رگبه  روستاى 
شده و افرادى در زمينه راهنمايى و ارائه خدمات مورد نياز به گردشگران 
تعيين شدهاند. همواره ميتوان قايقهايى با قايقرانان نوجوان را در كنار آب 
منتظر يافت كه با كمترين توقعى و مختصر اشارهاى مرديهاى (پاروهاى 
وسيع  پهنه  برفراز  را  انسان  روح  و  انداخته  آب  به  را  قايقها  مخصوص) 

تاالب با رقصى بانشاط پرواز ميدهند. 
همواره ميتوان گاوميشهاى شناور درآب را ديد كه به فرمان كودكى دست 
از آب تنى شسته و در خشكى به دنبالش روانه ميشوند. نيزارها، نخلها و 
زنان روستايى زحمتكشى كه پا به پاى مردان خود تورهاى ماهيگيرى را 
تعمير ميكنند و عالوه بر آن هميشه بافته هاى حصيرى رنگارنگ زيبايى 

دارند كه ميتوان به يادگار از اين سرزمين به همراه برد. 
اما اگر از جنوب ايران سرى سوى شمال اين سرزمين كنيم، نوارحاشيه 
نقاط  از  يكى  شايد  نوار  اين  در  اما  ديد.  خواهيم  زيبا  تاالب  پراز  خزررا 
جنوب  اليه  منتهى  در  است  ميانكاله  جزيره  شبه  مانده،  چشم  از  دور  كه 
شرقى درياى خزر، ميانكاله در 12 كيلومترى شمال شهر بهشهر واقع در 
استان مازندران است. اين شبه جزيره، خليج گرگان را از درياى خزر جدا 
ميكند. آشوراده، ميان قلعه، قزل شمالى، قزلمهدى و قواسطل از روستاهاى 

حاشيه اين شبه جزيره هستند. 
آبشار هميشه جارى اخلمد 

به  آنان  ستيغ  و  خوردهاند  گره  ايران  بلند  نام  با  اگرچه  زاگرس  و  البرز 
ايران  ديگر  وكوهستانهاى  نيستند  تنها  بيشك  اما  ميدهد،  غرور  بيننده 
رضوى  خراسان  در  روستايى  است.  پايان  بى  هاى  زيبايى  از  لبريز  نيز 
مسافران  به  است  پيشنهادى  كه  چندگانه  آبشارهاى  با  كوهستانى  هست، 
است  زيارت  قصد  به  رضوى  خراسان  سفربه  مشهدالرضا.  شهرشهادت، 
به نيت قربت، اما مناطق كوهستانى حاشيه اى آن را نميشود نديد و راه 
آمده را بازگشت. روستاهايى هستند كه شهرت دارند در حاشيه اين شهربه 
روستايى  چناران  طرف  به  شهر  اين  شمالى  راه  در  اما  اطعمه،  طبخ  دليل 
با آبشارهاى چندگانه به نام محلى اخلمد. اخلمد در مسير جاده مشهد - 
قوچان و به فاصله 84 كيلومترى مشهد واقع شده است. فاصله جاده فرعى 
روستا  اين  آب  پر  رودخانه  است.  كيلومتر  حدود 16  آسيايى  جاده  تا  آن 
مشربى از 2 آبشار كه يكى از آنان ارتفاعى حدود 23 متروديگرى 40 متر 
به  تا  كرد  گز  پياده  را  كيلومترى   3 راهى  بايد  آبشارها  ديدن  براى  دارد. 
آبشار و هواى سالم و انواع باغستانهاى گيالس وسيب درختى رسيد كه 

در بهار شكوفه باران ميشود. 
اينگونه است اين سرزمين كه نامش ايران است وبهاربه 
بهار با روح اساطيرش زنده ميشود وجان شكوفه ها را 

لبريز ميكند. 
بايسنغر  به  است  منسوب  آن  ساخت  كه  است  بندى  اخلمد  دره  مدخل  در 
كه  نهم  سده  اول  نيمه  در  توس  حاكم  و  شاهرخ  فرزند  تيمورى  ميرزاى 
را  سنگنوردى  كه  آنان  به  است.  افزوده  منطقه  اين  طبيعى  هاى  زيبايى  به 
هم دربرنامه نوروزى دارند دره اخلمد توصيه ميشود كه با ديواره هاى 
براى  مناطق  بزرگترين  از  يكى  متر   200  300 حدود  ارتفاع  با  صخرهاى 
و...  عقاب  اكبر،  اهللا  سفيد،  ديواره  است.  ايران  سنگنوردى  مفرح  ورزش 

ديواره هاى معروف اخلمد است. 
جنگلى  درجاده  كه  لونك  آبشارزيباى  به  است،  آبشار  از  صحبت  كه  حاال 
در  آبشار  اين  ميكنيم.  اشاره  شده  جارى  ديلمان  به  سياهكل  وكوهستانى 
منطقه جنگلى كنار جاده كوهستانى سياهكل به ديلمان پس از شهر سياهكل 
قرار دارد و فاصله آن تا شهر سياهكل حدود 25 كيلومتر است. اين آبشار 
دوقلوست. اما اين جاده كوهستانى كه سياهكل را به ديلمان متصل ميكند، 

آنقدر زيباست كه چشم از ديدنش ودل از حظ آن سير نميشود. 
- ارگ گوگد، پايه تاريخ اصفهان 

دردل  است  ايران  گلى  و  خشت  بزرگ  بناى  دومين  گوگد  تاريخى  ارگ 
شهرش  وفقط  بيپايان  اصفهان  ديدنيهاى  البته  اصفهان.  استان  گلپايگان، 
با  و...  اهللا  لطف  شيخ  مسجد  قاپو،  عالى  چهارباغ،  با  است  جهان  نصف 
روستاهاى بى نظيرى همچون ابيانه كه اثبات شهرنشينى وتمدن است در 
اين خاك از ديرينه روزهاى گم شده درچشم تاريخ تا امروز. اما حدود 4 
قرن پيش ارگ تاريخى گوگد را ريخته اند وخشت را روى آن استوار كرده 
اند. ارگ پر است از خاطره و تاريخ، انگار در اين ارگ كسانى منتظرند كه 

روايتهايى از جنگ ها وفتوح ها را براى رهگذران بيان كنند. 
- ريشهر، گذر عبور نياكان 

به  حتما  داريد  ودربوشهراقامت  كردهايد  انتخاب  را  جنوب  گرم  آب  اگر 
ريشهر، واقع در بخش مركزى شهرستان بندر بوشهر سربزنيد كه انبان 
به  آن  شده  كشف  آثار  قدمت  تاريخى.  هاى  هزاره  از  پراست  منطقه  اين 
هزاره سوم تا هزاره اول پيش از ميالد ميرسد. آثار مكشوف در سالهاى 
1872 تا 1877 شامل كتيبه هاى ميخى عهد «شو تروك ناخنوته» و بناها 
و اشياى مفرغى و سفالهاى نقش داراست و نشان ميدهد ريشهر ازهزاره 
از  بودهاست.  عيالم  امپراتورى  مهم  شهرهاى  از  يكى  ميالد  از  پيش  دوم 
آجر نوشته هاى عيالمى معلوم ميشود اين شهر در آن عصر به نام «ليان» 

خوانده مى شده است. 
ظاهرا ليان به سبب موقعيت خاص جغرافيايى، يكى از حلقه هاى ارتباطى 
تمدنهاى شرق و غرب دنياى قديم بوده زيرا مرزهاى جنوبى فالت ايران 
به سبب هم جوارى با دريا و ساير شرايط جغرافيايى به ساكنان فالت هند 
اجازه ميداد از آبهاى ساحلى، براى ارتباط تجارى با تمدنهاى ايران و دشت 
بين النهرين استفاده كنند. نام ريشهر خالصه شده «ريوارد اردشير» است. 
اردشير بابكان شهرهاى متعددى در زمان حكومت خود برپا كرد كه در 
واقع ريوارد اردشير يكى از آنهاست. ميتوان گفت تجديد بناى همان شهر 
ليان بودهاست. اين شهر در دوران ساسانيان يكى از مهمترين مراكز علمى 
و ادبى محسوب ميشد و در آنجا جماعتى از دانشمندان و نويسندگان جاى 
داشتند. ريشهر بعد از اسالم تا سده هايى چند رونق داشت. گفته ميشود 
اين شهر در قرن شانزدهم حدود 2هزار خانه مسكونى داشته و 2 منطقه 
باستانى «تل پى تل» و «شاهنشين» نيز در همان حوالى ريشهر شناسايى 

شدهاند. 
- كوه مقدس خواجه در سيستان 

به سيستان وبلوجستان اگر رفته ايد تا بلكه از اين، خاك كه رستم را در 
اساطير پرورده و شهر سوخته را در واقع به گونه خيال ساخته است حتما 
با  پهناور  استان  اين  كنيد.  اضافه  خود  سيروسفر  به  هم  را  خواجه  كوه 
مردمان مهربان، بسيارديدنى است. اما كوه خواجه به آن خاطر مجزاست 
كه 3 دين اسالم، مسيحيت وزرتشت آن را مقدس ميدانند، كوه خواجه در 
دشت سيستان و در 30 كيلومترى جنوب غربى شهر زابل قرار دارد. اين 
مانند  و  شده  تشكيل  رنگ  سياه  بازالت  سنگهاى  از  شكل  اى  ذوزنقه  كوه 

جزيره اى در ميان درياچه هامون قرار دارد. 
در اطراف اين كوه تعداد زيادى آثارباستانى از دوران ساسانيان، اشكانيان 
قلعه  دختر،  چهل  قلعه  كهزاد،  كوك  قلعه  شامل  كه  مانده  باقى  اسالمى  و 
سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پير گندم بريان، خانه شيطان، 

بناهاى منفرد آرامگاهى و قبور اسالمى است. 
- زريوار، نگين كردستان 

كردها استقامت را از كوهستانها وزيبايى را از رودبارها وگلهاى كوهى به 
ارث بردهاند. اگراقامت به ميان خانه هاى پرصفاى اين قوم رشيد ايرانى 
داريد، به هرجايش اگر پا بگذاريد زيبايى مى بينيد. اما درميان چنبركردستان 
درياچه زريوار يا به عبارت بهتر تاالب آب شيرين زريوار (زريبار) :(كردى: 

زريبار) نگينى است در فاصله 3 كيلومترى غرب شهر مريوان. 
آب  هاى  درياچه  فردترين  به  منحصر  از  يكى  و  است  شيرين  تاالب  آب 
شيرين در جهان بهشمار ميرود و همه شرايط جامع يك تاالب بينالمللى را 
دارد و حتى مواردى از رفتار و عملكرد برخى از موجودات مشاهده ميشود 
كه تاكنون مطالعه روى ان صورت نگرفته است كه اين خود گواه بكر بودن 

اين تاالب براى ديدن است. 
- باغ ماهان، جان كرمان 

باغات  هنوز  اما  وجالل  شكوه  آن  با  داد،  دست  از  را  بم  ارگ  اگر  كرمان 
در  ماهان  شازده  باغ  شان.  بزرگى  شايسته  ومردمانى  مباهات  مايه  دارد 
اين استان است يكى از زيباترين باغهاى تاريخى ايران. اين باغ مصفا بنا 
كردهاند را اواخر دوره قجرى به آخر جمله برود در حدود 4 كيلومترى 
شهر ماهان و در دامنه كوه هاى تيگران. اين باغ از نمونه باغ تختهاى ايرانى 
است و در زمينى مستطيلى شكل به مساحت پنج و نيم هكتار بنا شده و 
كوشك  از  عبارتند  باغ  بناهاى  است.  زيبايى  بسيار  ورودى  سردر  داراى 
اصلى يعنى سكونت گاه دائمى يا فصل مالك كه در انتهاى فوقانى باغ قرار 
دارد. اين باغ عالوه بر سردر، شامل عمارت شاه نشين و حمام نيز هست 
توسط  و  شده  تبديل  رستوران  يك  به  شاهنشين،  قسمت  حاضر  حال  در 

بخش خصوصى اداره ميشود. 
در اين باغ درختان ميوه متنوعى به چشم ميخورند و در جلوى عمارت هم 
حوضها و فواره ها آبنماى زيبايى را تشكيل دادهاند. منبع آب باغ، رودخانه 

كوچك تيگران است. 
- پيامبر عبريزبان در همدان فارسى 

مى دانيد كه ايران پذيراى انديشه ها بوده است و فوت و مقبره تعداد قابل 
دارد  آن  از  نشان  سرزمين  اين  در  اسرائيل  بنى  پيامبران  از  مالحظهاى 
كه اين سرزمين امنترين زمينها بوده است. در همدان پيامبرى خفته است 
از  قبل  سال   700 حدود  كه  است  بنياسرائيل  پيامبران  از  َحيّقوق  نام  به 
ميالد زندگى ميكرده و در زمان پادشاهى كورش بزرگ به ايران مهاجرت 
تويسركان  در  است.  ُمرده  شهر  همين  در  و  شده  ساكن  تويسركان  در  و 

آرامگاهى براى او برپا شده است. 
آرامگاه حيقوق نبى در تويسركان طى قرن ها چند بار بازسازى شدهاست. 

اين آرامگاه يكى از قديميترين آثار تاريخى ايران محسوب ميشود.
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عضويت اوكراين و 
گرجستان در ناتو   

رييس جمهوري منتخب روسيه نسبت به احتمال عضويت اوكراين و گرجستان در 
ناتو(سازمان پيمان اتالنتيك شمالي) هشدار داد.

به گزارش بي بي سي، ديميتري مدودوف در مصاحبه با فاينانشال تايمز چاپ 
لندن ضمن اشاره به ناخرسندي روسيه نسبت به عضويت دو كشور ياد شده در 

ناتو گفت: چنين اتفاقي مي تواند بر امنيت اروپا تاثير بگذارد.
 2 روز هاي  در  كه  اجالسي  در  ناتو،  در  اوكراين  و  گرجستان  عضويت  مساله 
قرار  بررسي  مورد  مي شود،  برگزار  روماني  پايتخت  بوخارست  در  آوريل  تا 4 
خواهد گرفت. رييس جمهوري منتخب روسيه در پاسخ  به سوءالي درباره روابط 
بريتانيا و روسيه كه اخيرا به تيرگي گراييده است، گفت: آماده ام كه زمينه هاي 

همكاري هاي همه جانبه ميان دو كشور را مجددا برقرار كنم.
مدودوف كه در انتخابات اخيررياست جمهوري روسيه به يك پيروزي قاطع دست 
يافته اعالم كرده است كه به سياست هاي والديمير پوتين رييس جمهوري كنوني 

روسيه در عرصه داخلي و خارجي ادامه خواهد داد. 
به رغم هشدار رييس جمهوري منتخب روسيه نسبت به عضويت گرجستان در 
تعليق  حالت  به  پيش  ماه   18 از  كه  كشور  دو  اين  ميان  مستقيم  پرواز هاي  ناتو 
درآمده بود، مجددا بر قرار مي شود. پرواز مستقيم ميان اين دو كشور به دليل 

ايراد اتهامات جاسوسي به گرجستان از سوي روسيه لغو شده بود.
قرار است روز سه شنبه 25 مارس يك هواپيماي مسافربري از تفليس پايتخت 

گرجستان به مقصد مسكو پايتخت روسيه پرواز كند.   
  

دروغ  بازى هيالري كلينتون و رقيبش

درحالي كه باراك اوباما نامزد رياست جمهوري امريكا از فيلم ساختگي درباره خودش انتقاد كرد ؛ تصاوير تلويزيوني دروغ 
هاي هيالري كلينتون رقيب وي را برمال كرد. 

به گزارش سي ان ان ، باراك اوباما از فيلم ويدئويي كه به طرز ماهرانه اي مونتاژ شده و تصاويري از وي در كنار اظهارات 
كشيش قرار داده شده تا اين طور القا شود كه اوباما سخناني را كه واقعا نگفته، بر زبان آورده است ، انتقاد كرد. در اين 

فيلم، كشيش به بدگويي از امريكا مي پردازد. 
طرفداران اوباما مي گويند ، هدف از اين اقدام اينست كه اوباما و همسرش را نژادپرستاني ضد آمريكايي نشان دهند.

جمهوري  رياست  انتخابات  در  دمكرات  نامزد  كلينتون  هيالري  كه  داد  گزارش  فرانس 24  تلويزيوني  شبكه  ديگر  سوي  از 
آمريكا در رقابتش با باراك اوباما ديگر نامزد هم حزبي اش در دامي افتاد كه خود پهن كرده بود.

هيالري كلينتون در حالي كه تالش مي كرد نشان دهد در صحنه بين المللي از اوباما تجربه بيشتري دارد ، ادعا كرد هنگامي 
كه وارد بوسني شد تك تيراندازان در حال تيراندازي بودند اما بالفاصله رسانه هاي آمريكايي با پخش تصاوير سفر وي به 

بوسني در آن سال ، اظهاراتش را تكذيب كردند و هيالري كلينتون مجبور به عذرخواهي شد.
در تصاويري كه از شبكه هاي تلويزيوني امريكايي درباره ان سفر پخش شد، هيچ تيراندازي صورت نمي گيرد بلكه هيالري 

كلينتون با لبخند و در آرامش در كنار دخترش از هواپيما پياده مي شود و هيچ خطري وي را تهديد نمي كند.
اين درحالي است كه فرانس 24 مي افزايد ، باراك اوباما رقيب خود را متهم كرده است در حال بزرگنمايي تجربه هاي بين 

المللي اش است. اطرافيان اوباما مي گويند دروغهاي مكرر كلينتون بايد موجب بركناري وي از رقابتهاي انتخاباتي شود.
هيالري كلينتون در كنفرانسي مطبوعاتي گفته بود ، من مرتكب خطايي شدم و خاطره آن سفر زياد در ذهنم حاضر نبود. 

لزوم ثبت اثر انگشت براى 
ورود به خاك آمريكا

ارائه اثر انگشت مسافران براى ورود به آمريكا از اين پس الزامى است.
به نقل از يورونيوز، از اين پس مسافرانى كه قصد ورود به خاك امريكا را داشته 
باشند عالوه بر ارائه رواديد به مسئوالن گمرك ، بايد اثر انگشت خود را در ابتداى 

ورود به اين كشور به ثبت برسانند.
اين سيستم امنيتى روز سه شنبه 25 مارس، در يكى از فرودگاه هاى امريكا افتتاح 

شد.
يكى از مسئوالن امريكايى در اين باره مى گويد: آنچه ما انجام داده ايم پايان دادن 
به تقلب در رواديد است. از اين پس ديگر نمى توان رواديدى را از يك سفارت خانه 

يا كنسولگرى گرفته و در اختيار فرد ديگرى قرار داد.
وجود  رواديدها  دزديدن  و  فروختن  كردن،  گم  ديگر  سيستم  اين  با  افزود:  وى 

نخواهد داشت.
مقامات امريكايى معتقدند ثبت اثر انگشت امكان امكان شناسايى سريع جنايكاران 

احتمالى را مى دهد.
سيستم ثبت اثر انگشت مسافران تا ماه سپتامبر در تمامى فرودگاه هاى بين المللى 

امريكا به كار گرفته خواهد شد.  
    
    

نمايندگان آمريكا و روسيه به بررسى 
مسئله دفاع ضد موشكى مى پردازند

معاونين وزراى خارجه آمريكا و روسيه در راس گروه كارشناسى، 
موشكى  ضد  دفاع  سيستم  مسئله  بررسى  به  واشنگتن  در  امروز 

مى پردازند. 
به نقل از پايگاه خبرى «راس بالت»، مسائل امنيتى، از جمله طرحهاى 
خاك  در  موشكى  ضد  دفاع  سيستم  عوامل  استقرار  براى  آمريكا 
وزارت  نمايندگى  هيئتهاى  بررسى  مورد  واشنگتن  در  امروز  اروپا، 

امور خارجه فدراسيون روسيه و آمريكا قرار خواهد گرفت. 
گروهى  روسيه،  خارجه  امور  وزارت  در  خبرى  منابع  گزارش  به 
كيسلياك،  سرگئى  عهده  بر  آن  رياست  كه  روسى  كارشناسان  از 
پايتخت  در  امروز  بود،  خواهد  كشور  اين  خارجه  امر  وزير  معاون 
فريد،  جان  سرپرستى  به  خود  آمريكايى  همتايان  با  متحده  اياالت 
معاون وزير خارجه آمريكا در مسائل خلع سالح و امنيت بين المللى 
ديدار كرده و به رايزنى در رابطه با سيستم دفاع ضد موشكى مى 

پردازند.
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پنجره اى جديد با 
پايانى بى نظير 

  
  

زمين  مشرق  نمونه  دختر  «بوتو»  نظير  بى  قتل  معماى 
هنوز حل نشده است. دولت پاكستان براى رعايت اصل 
دعوت  تحقيق  براى  انگلستان  اسكاتلنديارد  از  طرفى  بى 
كرد؛ اسكاتلندياردى كه پيشتر در ترور لياقت على خان و 

مرتضى بوتو عملكرد مناسبى نداشته است. 
زمين  مشرق  نمونه  دختر  «بوتو»  نظير  بى  قتل  معماى 
هنوز حل نشده است. دولت پاكستان براى رعايت اصل 
دعوت  تحقيق  براى  انگلستان  اسكاتلنديارد  از  طرفى  بى 
كرد؛ اسكاتلندياردى كه پيشتر در ترور لياقت على خان 
مرگ  با  است.  نداشته  مناسبى  عملكرد  بوتو  مرتضى  و 
پاكستان  براى  نظير  بى  پايانى  با  جديد  اى  پنجره  بوتو 

باز شده است.
ترور بى نظير بوتو نخست وزير اسبق پاكستان رويداد 

ديگرى است كه نگاهى بر آن مى نمائيم.
مردم پاكستان از اينكه بى نظير بوتو پس از سالها به ميهن 

برگشته بود، شاد بودند؛ اما اين شادى ديرى نپاييد...
روز 27 دسامبر، بى نظير بوتو كشته شد؛ مرگى كه كسى 

پيش بينى وقوعش را نمى كرد.
بوتو در حاليكه به ابراز احساسات مردم پاسخ مى داد، 
هم از ناحيه سر و هم بر اثر جراحات يك انفجار كشته 

شد. 
در حاليكه مشرف هرگونه دخالت در قتل بوتو را رد مى 
نمود رهبران ارشد حزب متبوع بوتو، خانوده و هوادارن 
وى دولت را به در دست داشتن در مرگ وى متهم مى 

كردند.
دولت پاكستان براى رعايت اصل بى طرفى از اسكاتلنديارد 
كه  اسكاتلندياردى  كرد؛  دعوت  تحقيق  براى  انگلستان 
پيشتر در ترور لياقت على خان (اولين نخست وزير پس 
مناسبى  عملكرد  بوتو  مرتضى  و  پاكستان)  استقالل  از 

نداشته است.
داشتن  دست  بر  مبنى  را  دولت  ادعاى  نيز  اسكاتلنديارد 

القاعده در ترور بوتو تكرار كرد.
تحت  پارلمانى  انتخابات  پى  در  حاكم  دستگاه  تضيف 
توانند  مى  هم  ها  مرده  كه  كرد  ثابت  بوتو،  مرگ  تاثير 
موثر باشند.مرگ بوتو به تغييرات پاكستان شتاب داد و 
به  بوتو،  ترور  هدف  كرد.  تضعيف  را  مشرف  موقعيت 

عقب راندن پاكستان براى تداوم حكمرانى خود بود.
كه  روز  هر  شد؛  بوتو  ترور  قربانى  مشرف،  گفت  بايد 
پارلمان  در  پاكستان  جمهور  رئيس  بخواهند،  مخالفان 
به  انتخابات  نتايج  چون  بكنند،  توانند  مى  استيضاح  را 
ضررش بود.مشرف پس از مرگ بوتو فهميد كه اى كاش 
اصال به فكر تقسيم قدرت با بوتو نمى افتاد، نماينده اش 
تنها  بوتو  نظير  بى  قاتالن   ... و  فرستاد  نمى  لندن  به  را 
در  نيز  افرادى  البته  است.  شده  منتشر  نامفهوم  عكسى 
پسرش  بوتو  نظير  بى  از  بعد  شدند.  دستگير  زمينه  اين 
”بيالوال زردارى“ فرزند نوزده ساله اش به عنوان رهبر 
حزب مردم و آصف على زردارى همسر بوتو به عنوان 
كفيل رهبرى حزب برگزيده شدند.مشرف اشتباه كرد و 
تاوان اش را داد؛ آن هم حضور هميشگى بوتو در تمامى 

پاكستان است، مقتدر تر از گذشته... 
 

كا.گ.ب بالروس افشاى اقدامات جاسوسى آمريكا را تاييد كرد
سازمان كا.گ.ب بالروس، بدون فاش كردن جزييات، خبر مربوط به پرده برداشته شدن از فعاليت 
يك شبكه جاسوسى آمريكايى در اين كشور را مورد تاييد قرار داد. به نقل از روزنامه «كامرسانت»، 
به گفته والرى نادتوچايف، رئيس مركز اطالعات و روابط عمومى كا.گ.ب بالروس، اين سازمان 
مورد  را  كشور  اين  در  آمريكايى  جاسوسى  شبكه  يك  فعاليت  از  برداشتن  پرده  به  مربوط  خبر 
تاييد قرار مى دهد. البته وى از دادن هر نوع اطالعاتى در رابطه با جزييات اين «قضيه جاسوسى» 
خوددارى كرد. 23 ماه مارس در جريان يك برنامه تحليلى از شبكه يك تلويزيون بالروس، از فاش 
شدن فعاليت يك گروه 10 نفره از اتباع اين كشور در جهت منافع آمريكا و زير نظر سفارت اياالت 
متحده در مينسك خبر داده شد. نادتوچايف اظهار داشت، « در اين برنامه بطور كامل ثابت شده 
است كه اين اقدامات از سوى كاركنان سفارت آمريكا در مينسك واقعا صورت گرفته و من تاييد مى 

كنم كه اين اطالعات كامال صحت داشته است.» اين در حالى است كه جاناتان مور، كاردان موقت آمريكا در جمهورى بالروس دست داشتن مقامات 
ديپلماتيك آمريكايى در مسائل جاسوسى را بشدت تكذيب كرده است.

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشين رسانه اى توانا براى تبليغات شما 



18
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 9  فروردين March 2008  -  1387 28هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و هشتم

 info@persianweekly.co.uk  ادبيات و انديشه
 

تكميل هستي 
پاره پاره  
 گئورگ زيمل 

سارا شريعتي - امير رضايي

هم  كه  دين  نام  به  است  كتابي  هم  يكي  زيمل  جدي  و  مهم  آثار  از 
و  فلسفي  است  تبييني  هم  و  دين  از  شناختي  جامعه  است  تحليلي 
عرفاني از آن. اين اثر كالسيك كه آن را منشاء جامعه شناسي دين 
و آغاز تفكيك ميان دين و دينداري مي دانند با ترجمه مشترك دكتر 
زير  در  شود.  مي  منتشر  زودي  به  رضايي  امير  و  شريعتي  سارا 
فرازهايي از ترجمه اين كتاب اثرگذار را به نظر خوانندگان محترم 

مي رسانيم.
هرگاه آرمان ها و مقتضيات دين نه تنها با سائقه هاي كم اهميت 
بلكه با هنجارها و ارزش هاي معنوي و اخالقي نيز در تضاد قرار 
گيرند، راه خروج از اين گونه كژتابي ها و آشفتگي ها اغلب اين بوده 
كه پاره يي مدعيات نقش نسبي خود را بي وقفه افزايش داده و به 
صورت مطلق ظاهر شده اند. به ميزاني كه دين درونمايه بنياني و 
قطعي براي زندگي فراهم آورده است، عناصر مجزاي زندگي از نو 

رابطه درستي با خود يا با هم برقرار كرده اند.
مي توانيم تصور كنيم كه همه شيوه هاي زندگي انسان اثرگذار و 
آفريننده، دانشور و حساس، شيوه هاي طبقه بندي يا مقوالت مكمل 
جوهر هستي اند؛ جوهري كه بي نهايت گسترانيده شده اما هميشه 
در بطن همه صورت بخشيدن ها يگانه و بي همتاست و در اصل 
هر يك از اين مقوالت صالحيت دارد طبق قوانين خود تماميت اين 
جوهر را بسازد. انسان هنرور و انسان دانشور، انسان كنشگر و 
انسان لذت جو - در هر حد و اندازه يي كه هستند - از پديده هاي 
ملموس و شنيدني، از انگيزش هاي ناگهاني و تقديرها يك ماده را 
مي يابند و هر يك، تا آنجا كه كامًال هنرور يا دانشور، لذت جو يا 
كنشگر باشد، بر اين اساس تماميت جهان ويژه يي را صورت مي 

بخشد.
تقدير  هستي،  و  روح  مفاهيم  از  ترديد  بي  نيز  دين  جهان  محتواي 
و گناه، سعادت و قرباني ساخته شده تا تار مويي كه بر فرق سر 
است، تا گنجشكي كه بر پشت بام است. حيات ديني يك بار ديگر 
جهان را مي آفريند، كل هستي را با درونمايه خاصي معنا مي كند 
تصاوير  با  تواند»  «مي  نه  خود،  ناب  انديشه  بر  بنا  كه  طوري  به 
جهاني كه با مقوالت ديگر ساخته شده اند، تالقي كند و نه در تناقض 
هاي روح سر مي زند كه  و انگيزش  مقتضيات  دين از  گيرد.  قرار 
قوه  هاي  مالك  با  نه  و  دارند  اشتراك  وجه  تجربي  «امور»  با  نه 
فاهمه. نيازها براي تكميل هستي پاره پاره، حل تضادها در انسان 
و در ميان انسان ها، يافتن نقطه يي ثابت در بي ثباتي و دور و بي 
عدالتي در ميان و در پس بي رحمي هاي زندگي، وحدتي در ميان و 
در وراي آشفتگي بسيارش، و متعلقي مطلق براي خضوع و عطش 
سعادت ما، انديشه هاي تعالي را تقويت مي كنند؛ گرسنگي انسان 
غذاي اين انديشه هاست. كسي كه به معناي ديني با خلوص كامل 

ندارد  توجه  آن  امكان  عدم  يا  امكان  به  نظري  حيث  از  دارد  ايمان 
بلكه فقط احساس مي كند كه در ايمان خود نتيجه و تحقق آمالش 
هم  اخالق  با   - شود  مي  ادعا  آنچه  برخالف   - است.دين  يافته  را 
رخداد نيست، زيرا اخالق نيز مقوله يي خاص است كه بر پايه آن 
روشي  با  كه  كسي  ديني،  انسان  گيرد.  شكل  جهان  يك  تواند  مي 
اش  فرارواني  فرآيندهاي  و  كند  مي  «زندگي»  خود  به  مخصوص 

تناسب  و  انتظام  درونمايه،  آهنگ،  بيانگر 
و  شك  هيچ  بدون  اند،  فرارواني  نيروهاي 
فرارواني  فرآيندهاي  از  متفاوت  يي  شبهه 
كنشگرند. يا  هنرور  نظرورز،  انسان 

و  زندگي  باطني  كيفيت  مثابه  به  دينداري 
شيوه يي از كاركرد سنجش ناپذير برخي 
افراد، در پيشرفت خود از خالل محتويات 
زيادي كه جهان عرضه مي دارد، به نوعي 
و  كند  مي  تحصيل  خويش  براي  جوهري 
بدين گونه با خود رودررو مي شود؛ جهان 
دين در مقابل فاعل دين. اين دينداري ابتدا 
زيسته  تجربه  با  را  جهان  محتويات  بايد 
وانهادن  ضمن  سپس  بخشد،  رنگ  خود 
ديگر صورت هاي تحقق آنها در پس خود، 
بر اساس ارزش ديني شان كه اينك بسط 
يافته، جهان هاي بي شماري از باور، خدا 
و رستگاري بسازد. شايد در قلمرو زندگي 
سه بخش وجود داشته باشد كه در تماس 
مي  نمايان  ديني  درونمايه  بدواً  آنها  با 

در  بيروني،  طبيعت  مقابل  در  انسان  رفتار  از؛  عبارتند  اينها  شود. 
مقابل تقدير و در مقابل جهان انساني پيرامون.

در اطراف ما طبيعت گاه با حظ زيبايي شناختي تحريكمان مي كند، 
گاه با ترس، گاه با خشيت و با احساس علو در برابر قدرت برتر آن. 
حظ زيبايي شناختي، آنچه را كامًال بيگانه احساس مي كنيم، مانند 
امر جاويدان فرارو، ناگهان شفاف و دست يافتني بر ما آشكار مي 
كند و ترس و خشيت و احساس علو، در نگاه ما عنصر كامًال فيزيكي 
و بي اهميت و فهميدني را به صورت ابهام فوق العاده غيرقابل فهم 
درمي آورد و گاه نيز با اين احساس عميق تحريكمان مي كند كه 
به دشواري تحليل پذير است و فقط مي توانم آن را به صورت لرز 
مي  متاثر  وجودمان  اعماق  در  ناگهان  ما  كه  هنگامي  دهم؛  نشان 
پديده  غيرعادي  شكوه  يا  زيبايي  با  نه  خوريم،  مي  تكان  و  شويم 
طبيعي، بلكه اغلب با پرتو خورشيد كه در ميان شاخ و برگ پرسه 
مي زند، يا با خم يك شاخه در ميان باد، يا با چيزي كه به ظاهر هيچ 
ويژگي استثنايي ندارد، اما با هم آوايي رازآميز با عمق وجود ما، 
آن را با جنب وجوش ها-ي شورانگيز كه خاص اوست- مي لرزاند. 
همه اين تاثرات مي توانند بي آنكه از حالت بي واسطه خود فراتر 
روند خارج از هر ارزش ديني به وجود آيند؛ نيز مي توانند بدون 
هيچ تغييري در محتوايشان به صورت يك ارزش ديني ظاهر شوند. 
ما بارها به هنگام چنين تاثراتي نوعي كنش يا شور، خضوع يا شكر 
را احساس مي كنيم؛ تاثري شديد و ناگهاني كه گويي از ميان متعلق 
آن روحي با ما سخن مي گويد، همه اين پديده ها را فقط مي توان 

ديني توصيف كرد.
همه  اين  وجود  با  اما  است،  بسيط  نهايت  بي  خدا  اكهارت  نظر  از 
موجودات مختلف را در خود مي گنجاند؛ اين موجودات، خود خدا 
آفريده  را  جهان  او  اويند؛  در  هيچ»  يك  «مانند  همزمان  اما  هستند 
زيرا  است،  نيافريده  را  آن  كلمه  دقيق  معني  به  حال  اين  با  و  است 
آفرينش سرمدي است؛ «خدا در هر مخلوقي جاري است اما براي 
همگان ناملموس است»؛ او در درون و در بيرون اشيا است؛ روح 
به واسطه خدا هست و بدون او هيچ است، ديدن خدا معادل است با 

ديده شدن توسط خدا.

عليت  بلكه  آورد  نمي  وجود  به  را  عليت  شناخت،  كه  طور  همان 
شناخت را به وجود مي آورد، دين نيز دينداري را به وجود نمي 
آورد بلكه دينداري دين را به وجود مي آورد. در اينجا دين يعني 

جهان عيني ايمان.
مبناي عميقي كه براساس آن مقوله ديني مي تواند روابط اجتماعي 
را متاثر سازد و شكل دهد و خود نيز به وسيله آنها تصوير شود از 
ميان  كه  آمده  وجود  به  عجيبي  تشابه 
قبال  در  و  معبود  قبال  در  فرد  رفتار 
اينجا  در  دارد.  وجود  اجتماعي  جمعي 
بيش از هر چيز اين احساس وابستگي 
فرد  پس  است.  كننده  تعيين  كه  است 
خود را وابسته به يك كليت، يك عظمت 
مي  نشأت  آن  از  كند-  مي  احساس 
وي  شود-  مي  واصل  آن  به  و  گيرد 
نيز  او  از  اما  كند  مي  او  وقف  را  خود 
انتظار علو و رستگاري دارد، در حالي 
كه با او همانند است كامًال متفاوت از 
اوست. خدا را همچون «جمع اضداد» و 
تمامي  كه  اند  داده  نشان  وحدت  نقطه 
ناپذير  تقسيم  درون  در  هستي  اضداد 

او در هم مي آميزند.
انسان پارسا مكلف است آنچه هست و 
آنچه را دارد نزد خداوند اعتراف كند، 
و  بودن  سرچشمه  او  در  كه  حالي  در 
نيروي خود را مي بيند؛ سرچشمه يي 
كه شكل و محتواي رابطه فرد با جمع را از اين رو به آن رو مي 
كند، زيرا انسان نيز در برابر خدا مطلقًا يك هيچ نيست، بلكه دقيقًا 
يك ذره غبار است، قدرتي ضعيف اما نه كامًال هيچ؛ ظرفي است كه 
با ظرفيت پذيرش خود به پيشواز اين محتوا مي رود.رابطه كودك 
با والدينش كه سرشار از عشق است؛ ميهن پرست پرشور با ميهن 
اش يا جهان وطن پرشور با بشريت؛ رابطه كارگر با طبقه اش كه با 
شدت نبرد افزايش مي يابد، يا فئودال مغرور از نجيب زادگي خود 
با منزلت اش؛ رابطه فرمانبردار با آنكه بر او فرمان مي راند، وزير 
يك  با  روابط  اين  همه  اش؛  ارتش  با  خوب  سرباز  يا  اوست،  تلقين 
محتواي بي نهايت متنوع مي تواند از جنبه فرارواني درونمايه يي 
مشترك- كه مجبوريم آن را دين بناميم- داشته باشد. اين روابط 
آمال  و  غرض  بي  فداكاري  از  فرد  به  منحصر  يي  آميزه  حاوي 
نامحسوس  انتزاع  و  حضوري  حس  علو،  و  خضوع  گرا،  سعادت 
است و همه اينها هم طبايع متغير دارند و هم در يك وحدت دائمي 
هاي  جفت  به  را  آن  آنكه  مگر  كند  درك  را  آن  تواند  نمي  عقل  اند، 

همنوع متضاد تجزيه كند.
انسان هايي وجود دارند به شدت مهربان و رئوف كه تمامي وجود 
فداكاري  و  حرارت  و  گرما  محبت،  و  مهر  از  سرشار  عملشان  و 
حقيقي  عشقي  هرگز  حال  اين  با  و  است،  عاشقانه  فرد  به  منحصر 
نسبت به يك فرد احساس نمي كنند؛ انسان هاي شروري وجود دارند 
كه همه فكر و ذكرشان در بستر يك ذهنيت خشن و خودمحور رشد 
مي كند بدون آنكه به شرارت محض خالصه شوند؛ سرشت هاي 
هنري يي وجود دارند كه ارزيابي شان از مسائل، تجربه شان از 
زندگي و صورت بخشيدن شان به تاثرات و احساسات خود مطلقًا 
هنرمندانه است و با اين حال هرگز يك اثر هنري خلق نخواهند كرد. 
را  خود  پارسايي  كه  دارند  وجود  پارسايي  هاي  انسان  نتيجه  در 
وقف هيچ خدايي، وقف هيچ يك از اين چهره هايي كه دقيقًا مصداق 
هاي  سرشت  كه  گفت  توان  مي  پس  كنند.  نمي  اند،  پارسايي  ناب 
ديني يي هم وجود دارند كه دين ندارند. اين سرشت ها جزء كساني 

هستند كه با يقيني ديني روابط را تجربه و احساس مي كنند. 

كشف راز مرگ نويسنده
 «شازده كوچولو»

نحوه كشته شدن «آنتوان دو سنت اگزوپرى» نويسنده نامدار فرانسوى، با گذشت بيش 
سال   63 حدود  كه  حالى  در  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به  شد.  مشخص  قرن  نيم  از 
مى  ميالدى  بيستم  قرن  فرانسوى  نويسنده  اگزوپرى»  سنت  دو  «آنتوان  شدن  كشته  از 
گذرد، اطالعات حاصل از تحقيق هاى چندين ساله نشان مى دهد كه هواپيماى خالق كتاب 
معروف «شازده كوچولو» مورد حمله يك هواپيماى شكارى آلمانى قرار گرفته و سقوط 

كرده است. 
بر اساس اين گزارش، خلبان آلمانى هواپيماى شكارى ياد شده كه اكنون 88 سال دارد 

در  و  ميالدى  سال 1944  جوالى  ماه  در  كه  است  كرده  اعتراف 
اواخر جنگ جهانى دوم، در جريان مأموريتى در منطقه اى در 
كرده  تيراندازى  ناشناسى  هواپيماى  به  فرانسه،  شرقى  جنوب 
و موجب سقوط آن در دريا شده است. اين گزارش حاكيست، 
گردآورى  و  فرانسوى  محققان  مدت  طوالنى  هاى  بررسى 
چگونگى  از  سرانجام  صحنه،  در  موجود  مدارك  و  اطالعات 
كشته شدن نويسنده نام آشناى داستان «شازده كوچولو» پرده 
تبحر  نيز  خلبانى  در  كه  اگزوپرى»  است، «سنت  گفتنى  براشت. 
هواپيماى  با  عكاسى  منظور  به  ميالدى   1944 سال  در  داشت، 
بازنگشت  هرگز  اما  كرد  پرواز  فرانسه  شرقى  جنوب  به  خود 
درياى  هاى  آب  در  وى  هواپيماى  سوخته  هاى  قطعه  بعدها  و 

مديترانه پيدا شد.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

مروري بر نوشته گونتر گراس  

در حال كندن پوست پياز
محمود معتقدي

«گونتر گراس» از چهره هاي نامدار ادبيات معاصر اروپا است كه در فضاي ادبيات امروز آلمان هم داراي موقعيت خاصي است 
چرا كه وي از بازمانده هاي جنگ دوم و از دوستداران وطن و «پيشوا» و در مقطعي هم از وابستگان به حزب «نازي» به حساب 
مي آمد، كه در مجموعه خاطرات «در حال كندن پوست پياز» از منظر دنياي جنگ و مصائب آن به روايت ديده ها و شنيده 
هايي مي پردازد كه بخشي برگرفته از خاطره ها و بخش ديگر آن به مدد حافظه قصه پردازي، به گونه يي ديگر «رمزگشايي» 
شده است. در اين متن غرش توپخانه ها، تا پرواز هواپيماهاي تهاجمي و بمب افكن، تا مشاهده كشته هاي جنگ، تا مالقات ها 
و ديدار از فضاهاي گوناگوني در پشت جبهه ها به ذكر «حقيقت» هاي خسته كننده يي مي پردازد. «در حال كندن پوست پياز» 
خود كنايه يي است از جست وجو در خاطره هاي كودكي تا جواني و ايستادن در چشم انداز «جنگ»، كه هر اليه آن به گونه يي، 
خلوت نويسنده را به واگويي روزگار ديروز و گاه با پرش هايي به سال هاي اخير و يادآوري «سال هاي سگي» آدمي از جنس 
«گراس» وادار مي كند.در اين متن، واگويي خاطرات، اغلب با نوعي واگويي و روايت از نگاه اين و آن، با پرسش هايي همراه 
مي شود. البته فرصت هاي واگويي خطي نبوده و گاه حس روايت به صورت سيال و لغزنده نيز دور از زمان و مكان، با جرقه 
هايي از يادها و خاطره ها و به دور از فضاهاي سياسي و تاريخي بازگو مي شود؛ «گراس» در زمينه پيوند و ساختار «پوست 
پياز» اين گونه سخن مي گويد؛ «زير اولين پوست خشك با صداي قرچ و قروچ، پوست ديگري جا گرفته، همين كه كنده مي شود 

مرطوب است و راه را براي پوست 
بعدي باز مي كند. پوست چهارم و 
نجوا  و  منتظرند  آن  زير  در  پنجم 
كش  با  ديگر  پوست  هر  كنند.  مي 
دادن بي دليل، واژه هاي ناگفته يي 
را بيان مي كند كه گويي در خرده 
اسرار پسر جوان، پيازي جوانه زده 
كه مي خواهد ناگفته اش نگه دارد.» 

(ص 9)
«در حال كندن پوست پياز» ريشه در 
«گراس»  جواني  و  كودكي  دنياهاي 
دارد كه واقعيت هاي جاري در آن، 
با ملغمه يي از «حقيقت» و «دروغ» 
همراه شده و آنچه نويسنده از آن 
جواني  زبان  و  نگاه  از  كند  مي  ياد 
عكسي  «مثل  كند  مي  فكر  كه  است 
گمان  بي  شود».  مي  پذيرفته  دقيق 

دوران  از  نويسنده  عزيمت  نقطه 
كودكي و دبستاني است كه يكشنبه هايش با «ارابه هاي ملخي» شروع مي شد و همين شروع ها و جست وجوهاي ذهني است 
كه راوي را بر آن مي دارد تا بگويد؛ «پياز پوست هاي زيادي. تعدادشان بسيار است. همين كه پوستش را بكنيم بي درنگ خود 
را از نو مي سازد. پياز خرد شده اشك انسان را در مي آورد، هنگام پوست كندن است كه حقيقت را بيان مي كند. آنچه پيش و 
پس از خاتمه كودكي من روي داده با واقعيت ها گره خورده و بدتر از آنكه بخواهم سپري شده است. حال اين يا آن طور هم 

كه تعريف كنم، به داستان هاي دروغين منتهي مي شود.» (ص 10) 
گفتني است در اين خاطره نويسي بلند، حدود 100 صفحه اول، مربوط مي شود به دوران كودكي و نوجواني نويسنده و موقعيت 
خانواده و نوع معيشت و نقش مادر و وضعيت خانه و اقتصاد جنگي، گويي سلسله وقايع از نگاه راوي كه همواره به صورت 
اول و سوم شخص بيان مي شود، همانند سكانس هاي مختلف فيلمي است كه اغلب بدون پيوند منطقي، با زباني خشك و مقطع، 
روايت مي شود. به عبارت ديگر، موقعيت زمان و مكان و رابطه وقايع، مخاطب را همواره در فضايي دشوار و خسته كننده پيش 
مي برد. «گراس» كه در نوجواني به عنوان «امدادگر» و داوطلب به پشت جبهه و سپس به عنوان سرباز به درون جبهه، راه پيدا 
مي كند مدام از يك موقعيت جنگي به موقعيتي ديگر سفر مي كند و از فضاي جنگ با حسي دوست داشتني و قهرماني سخن مي 
گويد. نويسنده، روياها و آرزوهاي روزمرگي هايش را در فضاي نوجواني و جواني به گزارش جنگ و قهرماني هاي دوستان 
و سربازاني پيوند مي زند كه در چشم انداز آن، تو گويي اليه هاي «پياز» خود تصاويري هستند از چهره غمناك مردماني كه 

ناخواسته در دام دفاع از وطني گام برمي دارند كه «پيشوا» در پناه نوعي از
«ناسيونال سوسياليسم» آن را به مردم آلمان عرضه داشته است،

اما فقر و «گرسنگي» واقعيت هايي را به نمايش مي گذارند كه گزارش آن را مي توان در خاطره هاي كسي جست وجو كرد كه 
خود براي نشان دادن آن «قطعه كهرباي شفاف» در ميانه ميدان ايستاده بود. «گراس» در فضايي تلخ و خشك بي آنكه قصد 
داستان پردازي داشته باشد، به گزارش فضاهاي غمناك آدم هايي مي پردازد كه در آن عشق و زندگي فرصتي براي تنفس 
ندارند.گفتني است گوشه و كنار متن نويسنده به آدم ها و موقعيت هايي با طنزي گزنده اشاره مي كند كه به نوعي در ديگر 
آثارش نيز آمده اند؛ قهرمان ها و شخصيت هايي كه در چشم انداز رمان هاي ديگر «گراس» حضوري جدي دارند. از سوي 
ديگر نويسنده گاهي در البه الي متن از گذشته ها به سال هاي كهنسالي خود سفر مي كند و از فرزندان خود مي گويد كه پس 
از سال ها از شهري و جايي سخن مي گويند كه امروز بازسازي شده اند و براي وي يادآور خاطره هايي هستند.در گزارش 
«گراس» از زندگي و جنگ، جايگاه خانواده به خصوص مادر، در اين كارزار بسيار شنيدني است. زن دكانداري كه همه هنرها 

را مي ستود و اميدوار بود روزي پسرش «زيبايي غمگنانه » يي بيافريند،
به زودي جنگ به پايان مي رسد، آلمان تسليم مي شود و «ديكتاتور بزرگ» دست به خودكشي مي زند و گرسنگي و فروپاشي 
جامعه را به سمت حيرت و خاموشي غمناكي مي كشاند و «گراس» به خيل اسراي جنگ مي پيوندد، ديري نمي گذرد كه به آلمان 
بازمي گردد. متن «در حال كندن پوست پياز» چشم انداز خاطره هايي است كه در اليه بندي هاي مختلفي نويسنده به واگويي 
لحظه هايي مي پردازد كه در آن حس روايت با همه افت و خيزهايش چشمگير است اما واقعيت هاي داستاني و جنبه تكنيكي 
كار چندان رنگ و بوي رمان را ندارد. زبان ناهموار و خشك تا حد زيادي كار مخاطب را دشوار مي كند. «در حال كندن پوست 

پياز» يك متن افشاگرانه از مصائب جنگ و روزگار دلبستگي «گراس» به آلمان هيتلري به حساب مي آيد. 

ترجمه ى آثار مصطفى مستور به ايتاليايى آغاز شد
ترجمه ى  است.  انجام  حال  در  ايتاليايى  به زبان  مستور  مصطفى  آثار  ترجمه ى 
ادبيات  دكترى  كه  فليپينى  ماريا  بيانكا  توسط  داستان نويس  اين  آثار  ايتاليايى 

از  دارد،  ناپل  شرق شناسى  دانشگاه  از  فارسى 
بهمن ماه شروع شده  است. به گفته ى مستور، مترجم 
براى ترجمه ى آثار با او تماس گرفته، كه به غير از 
بايد  آن  اجازه ى  كه  ببوس»،  را  خداوند  ماه  «روى 
از سوى ناشر صادر شود، بقيه ى آثار به ايتاليايى 
ترجمه خواهند شد. «حكايت عشقى بى قاف بى شين 
جذامى»،  دست هاى  و  خوك  «استخوان  نقطه»،  بى 
«من داناى كل هستم»،  «چند روايت معتبر»، «عشق 
از  مين»  تاريك  ميدان  در  «دويدن  و  پياده رو»  در 

جمله ى اين آثار هستند كه در پى سفر سال گذشته ى 
اين داستان نويس به ايتاليا، به زبان ايتاليايى منتشر خواهند شد. 

با  كه  شدند،  منتشر  تركى  به  مستور  داستان هاى  از  مجموعه   دو  پيش،  چندى 
ترجمه ى اين دو اثر، تمام آثار اين نويسنده به تركى ترجمه  شدند.

آرتور سى. كالرك درگذشت
 29 چهارشنبه  روز  تخيلى   - علمى  دانستان هاى  نويسنده   كالرك  سى.  آرتور 

در  90سالگى  سن  در  مارس)   19) اسفند 
سريالنكا درگذشت.

1968با  سال  در  كالرك  سى.  آرتور 
داستان كوتاهى به نام نگهبان كه در قالب 
كه  رسيد  شهرت  به  بود  نوشته  فيلم نامه 
2001؛  فيلم  كوبريك“  ”استنلى  بعدها 
اوديسه  فضايى را بر اساس آن فيلم نامه 

ساخت.
به گزارش بى بى سى، وى در ساعت 1:30 
به وقت محلى بر اثر مشكالت تنفسى در 
سريالنكا درگذشت. او پسر يك كشاورز 
انگليسى بود و در تاريخ 16 دسامبر 1917 
در غرب انگليس به دنيا آمد. تنها 11 سال 
زندگى مشترك را داشت و در سال 1964 
از همسرش جدا شد و ديگر ازدواج نكرد. 
او در دهه   40 ميالدى، پيش بينى كرده كه 

انسان تا سال 2000 به فضا خواهد رفت كه البته در آن زمان به اين موضوع 
توجهى نشد.

تصورات خودكشى گرايانه در 
ذهن  هرى پاتر

”جى كى رولينگ“ نويسنده مجموعه ”هرى پاتر“ اعتراف كرد پس از اينكه اولين 
ازدواج وى به طالق منجر شد از 
بيمارى افسردگى رنج مى برد و 
در  گرايانه  خودكشى  تصورات 

ذهن خود مى پروراند. 
كى  ”جى  سى؛  بى  بى  از  نقل  به 
نويسنده  ساله   42 رولينگ“ 
مجموعه ”هرى پاتر“ گفت: عشق 
به  غلبه  براى  دخترش  به  وى 
وى  كرد.  وى كمك  به  افسردگى 
در مصاحبه با مجله دانشجويان 

هم  افزود:  ادينبرگ“  ”دانشگاه 
اكنون دريافته ام كه مشاوره با روانپزشكان چيز كامال باارزشى است و نمى 
شود كه نتايج حاصله از اين مشاوره را ناديده گرفت. رولينگ در سال  1965 در 
شهر ييت نزديك  بريستول  انگلستان  چشم  به  جهان  گشود. وى در رشته ى  زبان  

و ادبيات  فرانسه  در دانشگاه  اكستر انگلستان به  تحصيل  پرداخت . 
نويسنده مجموعه ”هرى پاتر“ درسال  1990 هنگامى  كه  در انتظار يك  قطار كه  
تأخير داشت ، بود، ايده ى  هرى پاتر و مدرسه ى  جادوگرى  در ذهنش  شكل  گرفت  
و سه  سال  بعد در زمانى  كه  از همسر روزنامه نگار پرتغالى اش  جدا شده  و در 
حالى  كه  همراه  دخترش  جسيكا بود، در ادينبورگ اقامت  كرد و در يك  بحران  
شديد روحى ، مادى  شروع  به  نوشتن  اولين  كتابش  كرد. پس از دو سال و يازده 
ماه  كار پيوسته، رولينگ  دست نوشته هايش  را براى  دفتر انتشاراتى  بلومزبرى  
Mail كرد. رولينگ در 21 ژوئيه 2007 (30 تير 1386) هفت گانه هرى پاتر را به 
اتمام رساند. وى همچنين دو كتاب به نام هاى كوييديچ در گذر زمان و جانوران 
جادويى و زيستگاه آن ها نوشته است. رولينگ اكنون با درآمد ساالنه  12 ميليون  

پوند، پردرآمدترين  نويسنده   تاريخ  جهان  شناخته شده است.
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حكايت اَعور 

او  از  گوشت  شهر  بزرگان  بود.  قصاب  بغداد  در  من  چارمين  برادر  اَعور  اما 
مي خريدند و مال بسيار از كسب خود فراهم آورد و رمه و چهارپايان بيندوخت 
و خانه بخريد. چند سالي او را حال بدين منوال بود. روزي در دكة خود ايستاده 
بود كه مرد پيري بيامد و چند درم بدو داده گوشت بخريد. برادرم درمهاي او را 
مالحظه كرد، ديد كه بسيار سفيد است. جداگانه اش بگذاشت و آن پير تا پنج ماه 
هر روز درمي چند آورده گوشت همي خريد و برادرم درمهاي او را به صندوقي 
جداگانه مي گذاشت. پس از آن صندوق بگشود كه درمها به قيمت گوسپند دهد، 

ديد كه آنچه درم به صندوق اندر بود كاغذ است كه بصورت درمش بريده اند. 
در حال طپانچه بر روي خود زد و فرياد بركشيد. مردم بر او جمع آمده ماجراي 
گشته  باز  دكان  به  برادرم  و  آمد  عجب  را  ايشان  گفت.  باز  مردم  با  خويش 
گوسپندي را بكشت و در درون دكان بياويخت و پاره اي از او بريده به قناره 
زد و با خود مي گفت: اميد هست كه بار ديگر پير بخريدن گوشت باز آيد و 

من او را گرفته َغراَمت درمها بستانم. ساعتي نرفت كه همان پير شد. برادرم 
بدو آويخته فرياد زد كه اي مسلمانان مرا دريابيد و از كار من و اين نابكار 

خبردار شويد.
چون پير اين سخنان از برادرم بشنيد با او گفت كه دست از من كوتاه كن 

و گرنه ترا رسوا كنم. برادرم گفت: چگونه مرا رسوا كني؟ پير گفت: تو گوشت 
آدميان به جاي گوشت گوسپندان همي فروشي. برادرم گفت: اي پليدك، اينكه تو 
آويخت اي.  دكان  درون  آدمي  گوشت  تو  پليد  اي  گفت:  پير  است.  دروغ  مي گوئي 
برادرم گفت: اگر آنچه تو گفتي راست باشد، مال و جانم بر تو حالل است. پير 
گفت: اي مردم اين قصاب آدميان همي كشد و گوشتشان به جاي گوشت گوسپندان 

همي فروشد. اگر بخواهيد كه ِصدِق َمقالَم بدانيد به دكان اندر شويد.
مردم به دكان برادرم گرد آمدند و به جاي قوچ آدمي را ديدند. آنگاه برادرم را 
گرفته بانگ بر وي زدند كه اي كافر اين چه كار است! هر كس كه مي رسيد مشت 
و طپانچه به برادرم مي زد و همان پير مشتي به چشم او زد. برادرم نابينا شد 
و مردم قوچ را كه به صورت آدمي بود برداشته پيش ِشحنه بردند. پير گفت: 
نزد  را  او  ما  همي فروشد،  گوسفندان  جاي  به  كشته  آدميان  مرد  اين  امير  اي 
تو آورده ايم. برادرم گفت: هذا ُبهتاِن َعظيم، من از اين گناه بري هستم. ِشحنه 
مال  كه  آنچه  و  بزدند  تازيانه اش  پانصد  كرد  حكم  و  نپذيرفت  برادرم  سخن 

داشت همه را بگرفتند و از شهر بيرونش كردند.
او حيران مانده نمي دانست كه به كدام سو رود تا اينكه به شهري رسيد و در 

آنجا دكان پاره دوزي گشود.
سبب  بشنيد.  اسبان  شيهة  صداي  درآمد،  به  دكان  از  شغلي  براي  از  روزي 
باز پرسيد. گفتند: َملِِك اين شهر به نخجير روان است. برادرم از شهر بيرون 
ج كند. قضا را ملك اوْل نظري كه به مردم انداخت،  شد تا به موكِب َملِك َتَفرُّ
چشمش به چشم نابيناي برادرم افتاد. ساعتي سر به زير افكنده به فكرت فرو 
رِّ هذا اليوم. آنگاه اسب باز گردانيد و سپاه نيز  رفت و گفت:  اَعوُذ بِاهللا مَِن الشَّ
باز گشتند. ملك به خادمان فرمود كه برادرم را بزنند و دور كنند. خادمان او 
پس  نمي دانست،  حادثه  اين  سبب  او  شد.  نزديك  مرگ  به  كه  بزدند  چندان  را 
رنجور و فكار به دكان خويش بازگشت و به يكي از مردم شهر ماجرا باز گفت. 
آن شخص چندان خنديد كه بر پشت افتاد و گفت: اي برادر، بدان كه ملك آدم 
يك چشم نتواند ديد، خاصه اگر چشم راست او نابينا باشد، كه از كشتن او در 

نمي گذرد.
پادشاه  شهر  آن  و  بگريخت  ديگر  شهر  به  شهر  آن  از  بشنيد  اين  چون  برادرم 
نداشت. مدتها در آن شهر بسر برد. روزي از دور شيهة اسبي شنيد. گمان كرد 
كه از خادمان پادشاه است. بترسيد و بگريخت و مكاني همي خواست كه در آنجا 
پنهان شود. دري بديد. از آن در به خانه اند شد. در دهليز همي رفت كه دو تن بدو 
درآويختند و گفتند: َحمد خدا را كه به دزد خود دست يافتيم. سه شب است كه تو 
راحت از ما برده اي و آرام بريده اي و نگذاشته اي كه بخسبيم. برادرم از اين سخن 
حيران شد. پس از آن گفتند كه آن كاردي كه تو هر شب ما را به آن مي ترسانيدي 
كجاست؟ گفت:  به خدا سوگند من كارد ندارم و كس را نترسانيده ام. او را جستجو 
كردند و كاردي كه پينة كفش به آن بريدي در كمرش يافتند. برادرم گفت: اي قوم 

از خدا بترسيد و بدانيد كه مرا حكايتي است شگفت. گفتند: حكايت باز گو.
را  او  و  نپذيرفتند  را  سخنش  گفت.  باز  حديث  شود  خالص  اينكه  طمع  به  او  پس 
همي زدند و جامه هاي وي همي دريدند. چون جامه اش را بدريدند،  تن او پديد شد 
و جاي زخم تازيانه اندر تنش آشكار گرديد. گفتند: اي پليدك، اثر زخمها گواهي 
مي دهد كه تو گناهكار و دزدي. پس از آن برادرم را بنزد والي بردند. والي گفت: 
اي فاِجر چه كرده اي كه با تازيانه ات بدينسان كرده اند؟ آنگاه حكم كرد صد تازيانه 
به برادرم بزدند و بر اشترش بنشاندند و به هر كوي و محله مي گردانيدند و ندا 
در مي دادند كه اين است پاداش آنكه به خانة مردم داخل شود. چون من اين ماجرا 
شنيدم، رفته او را به پنهاني به شهر در آوردم و در خانة خويش جاي داده َكفيِل 

نان و جامه اش هستم.

... ادامه دارد
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب
برگردان: مهوش قويمي    قسمت چهارم

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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نوروز در 
هشت كشور 

جهان
فاطمه نفر 

نوروز شگفت انگيز است... آهسته آهسته از راه مي رسد و بي آن كه 
خبر كند، جادو مي كند

بسياري  مردم  استقبال  مورد  نوروز  كه  است  دليل  همين  به  شايد 

از سرزمين هاي ديگر قرار گرفته و هر چه كه مي گذرد بر نفوذ و 
گستردگي آن افزوده مي شود، چنانكه امروز از آسياي ميانه گرفته 
شكوه  و  جالل  با  تانزانيا  تا  گرفته  پاكستان  از  مركزي،  آسياي  تا 
تمام گرامي داشته مي شود. اگرآشنايي با آداب و رسوم مردم اين 
كشورها، براي شما جالب است خط هاي بعدي گزارش را به دقت 

بخوانيد:

- نوروز در پاكستان 
كار  به  نوروز  مورد  در  را  افروز“  ”عالم  صفت  غالبا  پاكستان  در 
نوروز  به  كشور  اين  مردم  عالقه مندي  از  حكايت  اين  و  مي برند 
گرامي  را  نوروز  مراسم  پاكستاني  هاي  خانواده  از  بسياري  دارد. 
الوان  و  طاليي  تبريك  كارت  يكديگر  براي  كه  طوري  به  مي دارند، 
مي فرستند  دارد،  طبيعت  شدن  نو  از  نشان  كه  بلبل  و  گل  به  مزين 
كه معموال بر آن عبارت عيد مبارك نقش بسته است.آنها هم مانند 
بازديد  ايراني ها خانه تكاني مي كنند، لباس نو مي پوشند، به ديد و 
مي روند و سعي مي كنند كدورت و غم  را از دل ها بزدايند و زندگي 

را به شادي بگذرانند. 
رنگين  نوروزي  سفره  نوروز  هنگام  به  پاكستاني  هاي  خانواده 
و  مي چينند  آن  بر  را  ها  ميوه  و  شيريني  انواع  و  مي گسترانند 

بزرگترها به كوچكترها هديه مي دهند. 
از آداب و رسوم عيد نوروز در ميان مردم پاكستان تهيه نمودن 
انواع شيريني مثل «لدو»، «گالب حامن»، «رس مالئي»، «كيك برفي»، 
«شكرپاره»، «كريم رول»، «سوهن حلوا» و همچنين پختن غذاهاي 
معروف اين ايام و عيدي دادن و گرفتن و ديد و بازديد اقوام است.

-  نوروز در تاجيكستان
نوروز در تاجيكستان، به خصوص در ”بدخشان“ با شكوه بسيار 
برگزار مي شود. نوروز براي مردم تاجيك كه روزگاري سرزمينشان 
بخشي از ايران بزرگ محسوب مي شده عيد ملي اجدادي است و آن 

را غدير ايام يعني عيد بزرگ مي خوانند. 

كلمه ايام در بدخشان مرادف عيد يا به جاي آن به كار مي رود. هر 
آماده  آن  برگزاري  براي  را  خود  عيد  به  مانده  روز  چند  خانواده 
با  بزرگ  و  كوچك  از  همه  مي گيرد.  صورت  تكاني  خانه  مي سازد. 

بي قراري منتظر رسيدن نوروز مي شوند. 

غذاهاي  انواع  با  را  صبحانه  نوروز،  روز  نخستين  در  تاجيك ها 
غوز  شيربرنج،  حلوا،  از  است  عبارت  كه  مي كنند  صرف  شيرين 
حماچ ، به اين اميد كه تا پايان سال زندگي شان شيرين باشد. پس از 
صرف صبحانه پارچه سرخي را باالي در ورودي خانه مي آويزند 
كه آن را نشانه بهروزي و خوش بختي مي دانند. آنگاه اثاث خانه را 
كه از قبل تميز كرده اند به طرزي نيكو مي چينند، سپس پنجره ها را 

مي گشايند تا نسيم نوروزي در زواياي خانه به گردش درآيد. 

همه لباس تازه به تن مي كنند و كوچكترها در حالي كه غنچه اي از 
گل سرخ در دست دارند نزد بزرگترها مي روند و با گفتن“شاگون 

بهار مبارك“ سالي خوش برايشان آرزو مي كنند. 
وگندم  گوسفند  پاچه  و  كله  از  نو  سال  دوم  شب  در  بدخشان  در 
غذاي مخصوصي تهيه مي كنند كه به آن ”باج“ مي گويند. نوروز در 

بدخشان سه روز ادامه دارد.

- نوروز در جمهوري آذربايجان 

نوروز يكي از جشن هاي بزرگ در جمهوري آذربايجان است. اين 
برابر  تقريبا  كه  مارس  دوم  و  بيست  تا  بيستم  از  ساله  همه  جشن 
در  مي شود.  برگزار  كشور  اين  در  است  فروردين  سوم  تا  اول  با 
اين  برگزاري  براي  مردم  نوروز  به  مانده  هفته  چند  از  آذربايجان 
عيد خود را آماده مي كنند؛در شب چهارشنبه دختران نيتي در قلب 
خود مي كنند و در گذرگاه ها مي ايستند و اگر سخني موافق خواست 
مي  مطمئن  و  مي شوند  خوشحال  بسيار  بشنوند  رهگذري  از  خود 
شوند كه حاجتشان برآورده خواهد شد . براين اساس مردم سعي 
مي كنند در ايام نوروز سخني نامناسب كه از آن بوي ياس به مشام 
آيد بر زبان نياورند و از به كار بردن سخنان ناپسند و حزن آور 

بپرهيزند. 
نظير  رسم هايي  آذربايجان،  جمهوري  نوروزي  مراسم  ميان  در 
فرستادن سفره سمنو، انداختن كاله پوستين به درها، آويزان  كردن 
كيسه و توبره از سوراخ  بام در شب عيد و درخواست هديه نورزي 

از صاحبخانه بسيار قابل توجه اند كه در مجموع عاملي براي ايجاد 
نمايش ها  نوروز  عيد  در  مردمند.  ميان  در  مودت  و  محبت  ازدياد 
جمهوري  در  مي باشند  شادي  فزاينده  كه  مختلف  بازي هاي  و 
اسب سواري،  از  مي توان  ميان  اين  در  مي گيرد.  رواج  آذربايجان 
و  بازي  طناب   زورخانه اي،  ورزش هاي  كمنداندازي،  شمشيربازي، 

مانند اينها نام برد كه در همه آنها اصل بر شادي و نشاط است. 
- نوروز در قرقيزستان

كلمه نوروز در ميان مردم قرقيزستان كه به زبان قرقيزي صحبت 
مي كنند و به خط كريل مي نويسند، واژه اي آشنا است، آنها هم عيد 
نوروزي  آيين هاي  و  است  اعياد  مقد س ترين  از  آنان  براي  نوروز 
مراسم  از  يك  هيچ  كه  طوري  مي كنند،  برگزار  تمام   شكوه  با  را 
. نوروز در اين  ملي و مذهبي آنان جلوه و جالل نوروز را ندارد 
سرزمين  تنها يك روز است كه در بيست و يكم ماه مارس(اول تا 

دوم فروردين) برگزار مي شود .

خانه  از  عيد  روز  صبح  ساعات  نخستين  از  قرقيزي  هاي  خانواده 
هايشان بيرون مي آيند و در ميدان هاي بزرگ شهر جمع مي شوند. 
انواع  آن  در  كه  مي شوند  ايجاد  موقت  بازارهاي  ميدان ها  اين  در 

مي شوند..  عرضه  اسباب بازي ها  و  پوشيدني ها   خوردني،  اجناس، 
و  مي انجامند  طول  به  ساعت ها  بزرگ  شهرهاي  در  مراسم  اين 
و  عشايري  لباس هاي  با  سواركاران  نمايش هاي  قبيل  از  مراسمي 
جنگي در حالي كه سالح هايي نظير شمشير، خنجر، نيزه، سپر، تيرو 
كمان با خود حمل مي كنند موجب مي شود تا مردم زمان را فراموش 

كنند. 

- نوروز در ازبكستان 
عيد نوروز در ازبكستان تعطيل رسمي است. در ايام نوروز سراسر 
كشور چراغاني مي شود مردم لباس نو به تن مي كنند؛ از آنجا كه 
ديني  جشني  را  نوروز  سابق،  شوروي  اتحاد  كمونيستي  دولت 
مي دانست از برگزاري آن جلوگيري مي كرد، در نتيجه مردم به نقاط 
دور از شهر مي رفتند تا بتوانند مراسم نوروزي را برپا دارند. از 
همين رو بسياري از اين جاي ها با نام نوروز همراه شده است، نظير 
نوروز بالق (چشمه نور)، نوروز ساي (جويبار نوروز) و نوروز تپه 

(فرازگاه نوروز). 

و  رنگ  سمنو،  بدون  نوروز  تاجيكستان  در  نيز  و  ازبكستان  در 
بويي ندارد. سمنو براي آنان همانند ايرانيان، يادآور نوروز است. 
همچنين آيين چهارشنبه سوري همانند ايران در بسياري از شهرها 
و نواحي گوناگون ازبكستان با شور و حال تمام برگزار مي شود و 
بخصوص در بخارا و سمرقند از شكوه و استقبال بسيار برخوردار 

است. 
- نوروز در افغانستان

نوروز در افغانستان يا به عبارتي در بلخ و مزار شريف هنوز به 
سال  اول  روزهاي  در  مي شود.  برگزار  پيشين  شكوه  و  فر  همان 
همه دشت هاي بلخ و ديوار و پشت بام هاي گلي آن پر از گل سرخ 
مي شود. بلخ سبدي از گل سرخ يا اجاق بزرگي مي شود كه اين الله 
ها در آن مي  سوزد. اين گل فقط در بلخ به وفور مي  رويد و از اين رو 
جشن نوروز و جشن گل سرخ هر دو به يك معني به كار مي رود. 

شستشوي  به  مي توان  بلخ  سرزمين  در  نوروزي  رسم  و  آيين  از 
فرش هاي خانه و زدودن گرد و غبار پيش از آمدن نوروز و انجام 
قوچ  سواري،  شتر  جنگي،  شتر  بزكشي،  قبيل  از  مختلف  مسابقات 

جنگي و كشتي خاص اين منطقه اشاره نمود.
- نوروز در قزاقستان

مردم قزاقستان نوروز را اعتدال بهاري مي  دانند و بر اين باورند كه 
در اين روز ستاره هاي آسماني به نقطه ابتدايي مي  رسند و همه جا 
تازه مي شود و روي زمين شادماني بر قرارمي شود. به اعتقاد آنها 

نوروز روزي است كه «سنگ نيلگون» سمرقند آب مي شود.
خانه اش  باالي  در  شمع  دو  صاحبخانه  هر  تحويل   سال  شب  در 
قزاق  مردم  چون  مي  كند؛  تكاني  خانه  را  خانه اش  و  مي كند  روشن 
باور بر اين دارند كه تميز بودن خانه در آغاز سال نو باعث مي شود 

افراد آن خانه دچار بيماري و بدبختي نشوند.
در عيد نوروز جوانان يك اسب سركش را زين كرده و عروسكي كه 
ساخته دست خودشان است با آويز زنگوله اي به گردنش درساعت 
سه صبح كه ساعتي معين از شب قزير است رها نموده تا به اين 
شكل مردم را بيدار كنند. عروسك در حقيقت نمادي از سال نو است 

كه آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعالم مي كند.
باران  روز  اين  در  اگر  و  بوده  مقدس  بسيار  قزاق ها  براي  نوروز 
خوبي  سال  معتقدند  و  گيرند  مي  نيك  فال  به  را  آن  ببارد  برف  يا 
پيش رو خواهند داشت. در عيد نوروز مردم لباس نو و سفيد به 
تن مي كنند كه نشانه شادماني است. ديد و بازديد اقوام دراين ايام 
با زدن شانه ها به يكديگر از آيين و رسوم مردم قزاق در ايام عيد 
نوروز است، همچنين پختن غذايي به نام نوروز گوژه (آش نوروز) 
كه تهيه آن به معني خداحافظي با زمستان و غذاهاي زمستاني است 
و  آيين  جزو  ايام  اين  در  مي شود  تهيه  غذايي  ماده  نوع  هفت  از  و 

رسوم اين سرزمين است.
مسابقات معروفي نيز در ايام نوروز در قزاقستان برگزار مي شود 
بين  كه  اشاره نمود  توزاق»  به «قول  از مهم ترين آنان مي توان  كه 
گروه هاي مرد و زن برگزار مي شود. اگر برنده زن ها باشند قزاق ها 
معتقدند آن سال خوب و پربركتي است اگر مردها پيروز شوند آن 

سال نامساعد خواهد بود.
- نوروز در زنگبار (تانزانيا)

شايد تعجب كنيد اما حتي در زنگبار هم مردم نوروز را جشن مي 
گيرند؛  چراكه در قرن هاي گذشته گروه بزرگي از مردم شيراز به 
آيين هاي  و  كردند  كوچ  افريقا  قاره  شرقي  هاي  كرانه  در  زنگبار 
در  نوروز  جشن  بردند.  خود  با  نيز  را  نوروز  مانند  خود  ايراني 
زنگبار «نوروزي» ناميده مي شود و هنوز يكي از جشن هايي است 
كه با تغيير فصل در اين كشور گرامي داشته مي شود و بين مردم 

رواج دارد.
 

مردم  هم  زنگبار  در  حتي  اما  كنيد  تعجب  شايد 
قرن هاي  در  چراكه  گيرند؛   مي  جشن  را  نوروز 
زنگبار  به  شيراز  مردم  از  بزرگي  گروه  گذشته 
كردند  كوچ  افريقا  قاره  شرقي  هاي  كرانه  در 
با  نيز  را  نوروز  مانند  خود  ايراني  آيين هاي  و 
خود بردند. جشن نوروز در زنگبار «نوروزي» 
ناميده مي شود و هنوز يكي از جشن هايي است 
داشته  گرامي  كشور  اين  در  فصل  تغيير  با  كه 

مي شود و بين مردم رواج دارد. 
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آشنايى با استاد مهدى زند
فيلسوف، ذهن خالق، استاد علم اسرار و يا 

نويسنده اى زبر دست؟
 نظر شما هر چه كه ميخواهد باشد مهدى 

زند اثباتى است بر وجود 
دنياى متافيزيك، دنيايى فراتر از اين 

دنياى خاكى وجود.
 مهدى زند سالهاى سال براى درك 

واقعيتهاى هستى به جستجو و
 تحقيق نشسست. از قلب فلسفه هاى 

شرق و غرب ديدن كرد، از خط مذاهب 
گذشت تا بتواند به اصل عالم وجود رسد 

و دليل اين چرخ گردان هستى را دريابد. اما به گفته خويش هيچ مكتبى 
را نيافت كه منطقى باشد ويا الاقل روشنگر جلوه كوچكى از حقيقت 
اسرار. به اين جهت به درون خويش سفر كرد وپس از گذشتن از 

مرزهاى فكر و خيال به شراره هاى حقيقى ذات وجود رسيد.
 وى ميگويد براى روشن كردن واقعيتهاى نگفته پنهان و يا رها كرد فكر 

ازعقايد تحميلى جمعى به نگارش كتابى نشستم به اسم آغاز مطلق و 
جامعه اى را به كمك يارانم پايه گذارى كردم به اسم جهان ياد.

 مهدى زند مى افزايد ماموريتى را كه در نظر گرفته ام كارى است 
دشوار و جهت و توضيح اين مهم دشوارتر از آن. در پايان بايد 

اضافه كنم ك هدف من اين است كه برهان و قدرت فكر بشر فعلى را 
به باالترين سطح خود برسانم تا كره زمين به مرز تكامل سياره اى 

داخل شود و پايه .گذار راهى باشم براى دست يافتن به درخت حيات يا 
زندگى مطلق ابدى. به اميد آن روز .

 براى آشنايى با مهدى زند ميتوانيد به تارنماى
  www.mehdizand.org  مراجعه فرمائيد. 

اين كتابها در اكثر كتابفروشى هاى معتبر انگلستان و اغلب 
كتابفروشى هاى اينترنتى از قبيل آمازون موجود مى باشد
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موسيقى

مرورى بر 
رويدادهاى 

موسيقى داخل 
ايران در سال 86

حسام گرشاسبى

چند روز دگر به ساز و سرود... 
با همين ديدگان اشك آلود،

از همين روزن گشوده به دود،
به پرستو، به گل، به سبزه درود،

به شكوفه، به صبحدم، به نسيم، به بهارى كه مى رسد از راه،
- چند روز دگر به ساز و سرود...(فريدون مشيرى)

با همين جمله ها بود كه كنسرت «حسين عليزاده» و گروهش(هم آوايان) 
در ميانه تابستان 86 به پايان رسيد. كنسرتى كه يكى از مجموعه كنسرت 
هاى بزرگان موسيقى در سال 86 بود و تابستانى پررونق را براى اين 
سال رقم زد و باعث شد بسيارى سال 86 را سال كنسرت هاى بزرگ 
بنامند. «محمدرضا لطفى» زنگ آغاز اين كنسرت ها را به صدا درآورد. 
كنسرت او- كه از ابتداى سال سر و صداهاى بسيارى به پا كرده بود- 
در روزهاى 14 تا 16 تيرماه سال 86 و در فضاى باز كاخ نياوران برگزار 
شد و با استقبال بسيار خوبى نيز مواجه شد. حضور 9 هزار نفر طى 
سه شب، براى تماشاى تكنوازى، ركوردى عجيب بود كه در بسيارى از 
كشورهاى ديگر اتفاق نمى افتاد. البته كنسرت لطفى نتايج ديگرى هم در 
پى داشت و آن اينكه همه آن «انتقاد شنيده » هايى كه از زمان بازگشت 
اين موسيقيدان پير به وطن با موج نقدهاى گاه تند و تيز او مواجه شده 
بودند، فرصت را مغتنم شمردند و از اينكه مردم لطفى جديد را نپسنديدند 
و همان لطفى 25 سال پيش را دوست داشتند(و همه اينها را در بازتاب 
هاى كنسرت او مى شد ديد) استفاده كردند و جواب انتقادهاى استاد را 
تابستان «كنسرت  كه  بود  استادى  دومين  شجريان»  دادند، «محمدرضا 
برگزارى  از  پس  جديدش  گروه  همراه  به  او  زد.  رقم  را  بزرگ»  هاى 
كنسرت هايى در خارج از كشور باالخره در ميانه تابستان86 در تهران 
به روى صحنه رفتند. كنسرت اين استاد هم حواشى متعددى داشت؛ يكى 
ماجراى بليت فروشى اينترنتى و تمام شدن 19 هزار قطعه بليت در كمتر 
از يك ساعت و كشيده شدن ماجرا به بازار سياه و... و ديگرى ماجراى 
لغو كنسرت به دليل بروز اختالف ميان برگزار كننده اش و اداره اماكن 

نيروى انتظامى كه حسابى سر و صدا به پا كرد. 
و  نظم  تامين  براى  تومان  ميليون  پنج  گويا  كه  بود  قرار  اين  از  ماجرا 
هر  براى  وزارت كشور)  بزرگ  برگزارى كنسرت (تاالر  محدوده  امنيت 
شب طلب شده بود كه برگزاركننده اين برنامه به هيچ وجه زير بار نرفت 
و كار را به روزنامه ها كشاند و مقامات ارشد نيروى انتظامى كًال منكر 
طلب چنين مبالغى شدند و در نهايت كنسرت به خوبى و خوشى بدون 
پرداخت يك ريال از اين مبلغ برگزار شد. پس از استاد آواز هم كه نوبت 
به عليزاده و گروه هم آوايان رسيد تا عرصه را داغ و پررونق نگه دارند 
شده «عارف»  جوان  گروه  و  مشكاتيان»  اين «پرويز  نيز  آنها  از  پس  و 
مجموعه  بر  بودند  ختامى  حسن  و  رفتند  صحنه  روى  به  كه  بودند  اش 
كنسرت هاى بزرگ. اين مجموعه كنسرت ها چندين و چند نتيجه اساسى 
در پى داشتند كه يكى از مهم ترين هايش توجه بسيارى- كه تا پيش از 
اين موسيقى را در حد يك شوخى(،) مى پنداشتند- به اين پديده بود.به 
هر حال حضور حدود 50 هزار نفر در محل اجراى موسيقى زنده- آن 
هم از نوع خاص و غيرپاپش- و گردش مالى ميلياردى اين برنامه ها، 

براى خيلى ها تفكربرانگيز بود، ديگر نتيجه يى كه از اين كنسرت ها مى 
شد گرفت اين بود كه «آقا ما اصًال سالن مناسب براى اجراى موسيقى 
با حضور بيش از 700 نفر در اين مملكت نداريم،» نوع صحنه آرايى و 
به خصوص صداى همه اين كنسرت ها ثابت كرد كه تاالر بزرگ وزارت 
برگزارى  مناسب  وجه  هيچ  به  ساختش  نوع  و  ماهيت  خاطر  به  كشور 

برنامه هاى موسيقى نيست.

- سال جوان هاى باپشتوانه
كنسرت عليزاده در تاالر بزرگ كشور به غير از همه نكات مثبت و منفى 
و  «صبا»  درخشش  آن  و  داشت  كننده  خوشحال  بسيار  نكته  يك  اش 
«نيما» دو پسر استاد بود كه خبر از تولد دو نوازنده مسلط و با پشتوانه 
علمى و تكنيكى باال در فضاى موسيقى كشورمان مى داد. اين دو آنقدر 
را  پدر  اعتماد  آنقدر  و  كردند  غافلگير  را  بسيارى  كه  شدند  ظاهر  خوب 
جلب كردند كه در شب آخر اجرا، وقتى يكى از بزرگ ترهاى گروه هم 
با  پدر  برد،  مى  تركستان  به  ره  داشت  نوازى،  بداهه  هنگام  به  آوايان، 
اشاره يى به پسران از آنها خواست كه نوازنده بزرگ تر را همراهى كنند 
و ماجرا را ختم به خير، «هوشيار خيام» كه آلبوم «تاتارى» اش در سال 
86 منتشر شد يكى ديگر از جوانان باآتيه يى بود كه در اين سال پا به 
عرصه گذاشت. اين نوازنده جوان پيانو آنقدر خوش درخشيد كه حسين 
عليزاده وظيفه تنظيم و اجراى كار بزرگى چون «تركمن» روى پيانو را 

به او واگذار كرد. 
بيرون  «ماهور»  نشر  را  اش  «تار»  تكنوازى  كه  نيز  صفا»  فالح  «مهدى 
داد از ديگر جوان هاى باپشتوانه يى بود كه در سال 86 به شدت ابراز 
وجود كرد. از ديگر جوان هاى بااستعدادى كه در سال 86 خودى نشان 
دادند مى توان به 7 هنرمند جوان كه آثارشان تحت عنوان «تريو منهاى 
«آرش  يوسفى»،  «نيكو  انصارى»،  «عليرضا  برد؛  نام  شد  منتشر  يك» 
و «عليرضا  حقيقى»  تحريرى»، «حامى  بهبهانى»، «مجيد  احمدى»، «نگار 
فشمى» ، اين جوا ن ها بودند كه با عنوان گروه «آهنگسازان معاصر» 
اعالم وجود كردند و پشتوانه يى قوى از موسيقى كالسيك و استعدادى 
حاال  دادند.  نشان  آثارشان  در  خود  از  مدرن  موسيقى  زمينه  در  خوب 
كه به موسيقى مدرن اشاره شد، بد نيست به هفته موسيقى مدرن كه به 
همت «عليرضا مشايخى» و چند تن از شاگردانش و با همكارى «انجمن 
موسيقى ايران» در مجموعه تاالر رودكى برگزار شد هم اشاره يى شود. 
اين مجموعه برنامه ها نيز عرصه يى بود براى مجال دادن به جوانان 
نزديك  آينده  در  حتمًا  كه  شدند  ديده  آن  در  متعددى  استعدادهاى  و 
قطعًا  را  بود  خبرساز   86 سال  در  كه  جوانى  شد.ديگر  خواهند  شكوفا 
بايد «همايون شجريان» به حساب آورد. او كه تا پيش از اين هميشه در 
گروه  در  و  او  كنار  در  همخوان  و  تنبك  نوازنده  عنوان  به  و  پدر  سايه 
هاى متعدد او حضور داشت در سال 86 مستقل شد و اولين مجموعه 
قرار  كرد.  برگزار  اروپا  در  گروه «دستان»  همراه  به  را  هايش  كنسرت 
است مجموعه كنسرت هاى دستان به همراه شجريان پسر- كه توانايى 
ها و استعدادش بر هيچ كس پوشيده نيست- در سال 87 نيز در ايران و 

سپس در امريكاى شمالى ادامه داشته باشد. 

در   86 سال  در  كه  اتفاقاتى  ترين  مهم  از  يكى 
به  كمتر  و  داد  رخ  كشورمان  موسيقى  عرصه 
آن توجه شد، نشان دادن ساز از طريق رسانه 
ملى بود. مدت ها بود كه استادان موسيقى با 
اين سوال مواجه بودند كه مگر اين ساز ايرانى 
چه اشكال ظاهرى دارد كه حتى آن را در سيما 

هم نشان نمى دهيد؟،
- سال دوستى دست اندركاران صنعت موسيقى

معاصر،  موسيقى  هفته  برگزارى  از  غير  به  ايران  موسيقى  انجمن 
فعاليت هاى ديگرى نيز در سال 86 انجام داد. در حقيقت شايد سال 86 
بود.  رضايى»  «بابك  جوانش  مدير  و  انجمن  اين  براى  سال  پربارترين 
در  «ميدم»  فرنگى  فستيوال  به  سرى  گذشته  سال  در  كه  رضايى  آقاى 
كشور فرانسه زده بود، اول در جريان نمايشگاه كتاب سال 86 چند تن 
از ناشران موسيقى و مجله هاى موسيقايى را دور هم جمع كرد و غرفه 

موسيقى را در اين نمايشگاه برپا كرد.
بعد ديد دلش راضى نمى شود و دست به كار شد و نمايشگاه تخصصى 
گذشته  سال  اتفاق  ترين  مهم  شايد  اتفاق  اين  داد.  ترتيب  را  موسيقى 
 70 از  بيش  بار  اولين  براى  كه  چرا  باشد،  كشورمان  موسيقى  عرصه 
ناشر، موسسه و نشريه و آموزشگاه موسيقى را گرد هم جمع كرد و 
فضايى بسيار پويا و شاد و به دور از غرض ورزى هاى شايع در اين 
صنف به وجود آورد كه با استقبال خوب مردم و استادان موسيقى نيز 
مواجه شد. «سيدعبدالحسين مختاباد» دبير اولين دوره اين نمايشگاه در 
حاشيه افتتاح آن در روز هفت دى ماه 86 خبر از فعال شدن دبيرخانه 
دائمى «نمايشگاه موسيقى تهران» داد و گفت؛ «با اينكه ما اهالى موسيقى 
مى دانيم موسيقى چه ظرفيت هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى دارد، 
موسيقى  صنعت  در  تاثيرگذار  و  جدى  صنفى  تشكل  نبود  دليل  به  اما 
بسيارى از دستاوردهاى اهالى موسيقى با بى توجهى روبه رو مى شود. 
لذا شكل دهى دبيرخانه دائمى اين نمايشگاه مى تواند گامى آغازين باشد 

فرهنگى  و  اقتصادى  هاى  ارزش  به  جامعه  و  دولت  دادن  توجه  براى 
صنعت موسيقى.» به هرحال اولين نمايشگاه موسيقى تهران كه در روز 
14 دى ماه 86 به پايان رسيد، با تمام بخش هاى اصلى و جنبى اش از 
شد  فرصتى  غيره  و  ها  مناظره  و  ها  سخنرانى  و  زنده  اجراهاى  جمله 
تا دست اندركاران صنعت موسيقى دور هم گرد آيند و معاشرت كنند 
و بر اثر اين معاشرت، دوستى هاى بسيارى شكل گيرد، كدورت ها و 
بسيارى  مشترك  هاى  برنامه  و  برود  بين  از  بسيارى  هاى  سوءتفاهم 

براى آينده ريخته شود.

- سال آمدن ساز به تلويزيون
يكى از مهم ترين اتفاقاتى كه در سال 86 در عرصه موسيقى كشورمان 
رخ داد و كمتر به آن توجه شد، نشان دادن ساز از طريق رسانه ملى 
بود. مدت ها بود كه استادان موسيقى با اين سوال مواجه بودند كه مگر 
اين ساز ايرانى چه اشكال ظاهرى دارد كه حتى آن را در سيما هم نشان 
نمى دهيد؟، چرا بايد يك جوان ايرانى گيتار و ماندولين را - به هر دليل، - 
بشناسد، اما فرق دوتار و سه تار و تار را از هم تشخيص ندهد؟، و سوال 
هايى از اين دست، كه ناگهان يك قهرمان - كه اتفاقًا اصًال موسيقيدان 
نبود و از مفاخر عالم طنازى به حساب مى آمد- از جعبه جادو بيرون 
آمد و براى اولين بار سازى را در سيماى جمهورى اسالمى ايران به رخ 
مخاطب برنامه طنز «چارخونه» كشيد. بله، «جواد رضويان» يكى از مهم 
ترين چهره هاى عرصه موسيقى در سال 86 به حساب مى آمد، چه او 
بود كه براى اولين بار اين مهم را عملى كرد. البته سازى كه رضويان به 
مخاطبان اين برنامه طنز نشان مى داد متشكل بود از يك پيت حلبى، يك 
دسته جارو و تعدادى سيم ترمز، ولى همين اش كه فعًال «مسخره ساز» 

را نشان مى دهند، خودش پيشرفت بسيار بزرگى است،
- سال كساد بازار نشر

هاى  كنسرت  برگزارى  زمينه  در  پررونقى  سال   86 سال  كه  چقدر  هر 
حساب  به  موسيقى  نشر  صنعت  ناكامى  سال  بود،  كوچك  و  بزرگ 
در  كه  استعدادهايى  و  ها  فرصت  تمام  وجود  با  ناكامى  اين  آمد.  مى 
عرصه موسيقى كشورمان به چشم مى خورد، بسى سوال برانگيز است 
ناشران  اقتصادى  مشكالت  به  را  نشر  صنعت  رونقى  كم  اين  .بسيارى 
موسيقى ربط مى دهند، كه حق هم دارند، كه در كشورى كه تيراژ باالى 
يك آلبوم موسيقى اش 20 هزار عدد است، آيا ناشر موسيقى شدن عين 
ديوانگى نيست؟ بسيارى نيز البته اين كم رونقى را به گير و دار دريافت 
مجوز از وزارت ارشاد ربط مى دهند و مى گويند؛ «آقا كارهاى ما مدت 
ها است كه در صف دريافت مجوز خاك مى خورند،» يكى از ناشرانى 
كه گويا طى سال 86 خيلى معطل دريافت مجوز شد، نشر موسيقى «ماه 
ريز» بود. يكى ديگر از ناشران پركار سال هاى اخير كشورمان، يعنى 
«آواى باربد» نيز بيش از هر كار ديگرى با مركز موسيقى درگير بود تا 
پروانه فعاليتش لغو نشود. گويا مركز موسيقى به خاطر اينكه آواى باربد 
چند آلبومى را بدون دريافت مجوز منتشر كرده است، پروانه فعاليت اين 
شركت را در سال 86 براى مدتى لغو كرد. با توجه به همه اين موارد، 
عدد 10  به  شدند  منتشر  سال 86  در  كه  مهمى  هاى  آلبوم  تعداد  شايد 

نرسد.
يكى از مهم ترين آلبوم هايى كه در سال گذشته به بازار آمد موسيقى 
متن مجموعه تلويزيونى «زير تيغ» ساخته حسين عليزاده بود. مجموعه 
تلويزيونى كه يكى از موفق ترين مجموعه هاى سال هاى اخير سيما به 
شمار مى آمد و يكى از داليل اصلى اين موفقيت موسيقى شنيدنى عليزاده 
بود. حسين عليزاده يك بار ديگر نيز در پايان سال 86 نامش در يك آلبوم 
ديده شد، اما نه در يك آلبوم شخصى، كه در يك آلبوم گروهى. «ابرها» 
نام مجموعه يى متشكل از دو سى دى بود كه نشر موسيقى «هرمس» در 
روزهاى پايانى سال 86 منتشر كرد. شايد اين مجموعه را بتوان شنيدنى 
ترين مجموعه يى كه در سال 86 منتشر شد به حساب آورد؛ مجموعه 
يى كه از آثار پيش از اين شنيده نشده هنرمندان مطرحى چون حسين 
عليزاده، ژيوان گاسپاريان، عمر فاروق تكبيلك، پيمان يزدانيان، كريستف 
و  و...  حدادى  پژمان  نسق،  صاحب  كياوش  رابط،  حكيم  آزاد  رضاعى، 
جوان ترهايى چون آنكيدو دارش، آروين صداقت كيش، هوشيار خيام 
و... تشكيل شده بود و همين تنوع آهنگسازان و موسيقى هاى ارائه شده 
در اين آلبوم، مهم ترين عاملى بود كه آن را شنيدنى مى كرد. گويى نشر 
هرمس با اين مجموعه، نتيجه گيرى شنيدارى از هفت سال گذشته فعاليت 

هايش را منتشر كرده است. 
به  در سال گذشته  هاى مهم ديگرى نيز  آلبوم  البته  اين ناشر موسيقى 
آسمانى»  «يار  به  توان  مى  جمله  آن  از  كه  كرد  عرضه  موسيقى  بازار 
شامل همكارى «على اكبر مرادى» و «اوالش اوزدمير» (موسيقيدان ترك 

تبار و نوازنده شناخته شده باقالما) اشاره كرد.
مى  منتشر  را  لطفى  محمدرضا  كارهاى  كه  نيز  شيدا»  «آواى  موسسه 
كند، در سال گذشته عملكرد نسبتًا خوبى داشت و چند آلبوم تقريبًا مهم 
را به بازار موسيقى عرضه كرد كه از ميان آنها مى توان به آلبوم هاى 
«هميشه در ميان» شامل تكنوازى تار و سه تار لطفى و «چهارگاه» شامل 
بداهه نوازى لطفى به همراه تنبك «هومان پورمهدى» اشاره كرد.يكى از 
مهم ترين مجموعه هايى كه در سال 86 منتشر شد را قطعًا بايد مجموعه 
«موسيقى حماسى» ايران به حساب آورد. اين مجموعه شامل 24 عدد 
سى دى به همراه يك كتاب است كه به همت «محمدرضا درويشى» جمع 
آورى شده و ارزش آموزشى و پژوهشى بسيار بااليى دارد. موسيقى 
حماسى ايران، شامل انواع موسيقى هاى حماسى نظير شاهنامه خوانى 

و نقالى و غيره است.
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را  نوروزى  مناسبتهاى  شما  مبارك.  نويتان  سال  سالم،   -
انجام مى دهيد؟ «بله»

اينا  مادرم  «واال  داريد؟  اى  برنامه  چه  بدر  سيزده  براى   -
باربيكيو  كه  اونجاست  هم  پاپ  يه  هست.  تمز  نزديك  خونشون 

داره؛ يهو هممون هوره كش ميشيم اونجا!»
خانمم،  و  «بنده  كسانيست؟  چه  «هممون»  از  منظورتان   -

خانواده هامون و خالم اينا.»
چندتا سيزده بدر را در انگلستان گذرانده ايد؟ «6 سيزده   -

بدر.» 
كدام سيزده بدر بيشتر به شما خوش گذشته است؟ «2   -

سال پيش كه رفته بوديم برايتون، كنار دريا.»
با چه كسانى رفته بوديد؟ «باز هم هممون خانوادگى با   -

خالم اينا چون معموال خالم از اين برنامه ها مى چينه.»
«اولين  بوده؟  كدام  ايد  داشته  كه  بدرى  سيزده  بدترين   -
سيزده بدر كه تو منچستر تنها بودم! رفتم تو يه پارك كه همش يه 
عده پيرزن پيرمرد بود، هوا هم ابرى بود و سرد. داشتم دق مى 

كردم.»
چه خاطره جالبى از اين 6 تا سيزده بدر داريد؟ «همون   -
سالى كه رفتيم برايتون توى مسير نزديك برايتون يه رستوران 
منيو  از  كسى  بخوريم.هر  نهار  اونجا  رفتيم  كه  بود  مانندى  بار 
اين  غذاى  پرشن  اينقدر  داد.  سفارش  و  كرد  انتخاب  را  چيزى 
رستوران بزرگ بود كه ما فقط استارتر را خورديم و بقيه اش را 
برديم. براى دسر هم بستنى سفارش داديم. يه ظرف بستنى آورد 
قدر گلدون. شش تايى نتونستيم همش را بخوريم. عوضش تا دو 

سه روز نياز نبود آشپزى بكنيم...!»
در اين سيزده بدرها رفتار ايرانى ها را چطور ديديد؟ «من   -
هيچوقت دوست نداشتم با ايرانى ها برم سيزده بدر چون هميشه 

مى دونستم كه آخرش دعوا و بزن بزن و پليس كِشى مى شه!»
فكر مى كنيد دليل اين اتفاقات چيست؟ «به خاطر اينكه حد   -
و اندازه چيزى را نگه نمى داريم. ما هنوز به در جه اى نرسيديم كه 
بتونيم از آزاديهامون درست استفاده كنيم. لباس جلف پوشيدن، 

تيكه انداختن به زن و بچه مردم بى بند وباريه، آزادى نيست.»
«سرد.  باشد؟  چطور  امسال  بدر  سيزده  كنيد  مى  فكر   -

احتماال ميريم برف بازى به جاى باربيكيو!»
مى  آرزو  برايتان  خوبى  بدر  سيزده  وقتتان.  از  تشكر   -

كنيم.
لزوم  و  وسع  قدر  به  كس  هر  بدر،  سيزده  از  پيش  روز  يك  از 
هاى  خانواده  روز  اين  صبح  از  بيند،  مى  روز  اين  براى  تداركى 
شهرى با فالسكهاى چاى و بسته هايى كه در آن خوراكى روزانه 
را بسته اند، خيابان هايى را كه به بيرون شهر مى رود را پر مى 
كنند. دسته ديگر كه سيزده به در را فقط براى عصر گذاشته اند، 

از دو سه ساعت بعداز ظهر به اين خيابان ها رو مى آورند.
از شهر كه بيرون مى روند، هر دسته اى كنار نهر آب و سبزه 

زارى مى نشينند. ناهار را در زير طاق آسمان و اگر چند درختى 
گير آورند، در زير سايه كم آن صرف مى كنند. آجيل و شيرينى 
عصر  عالوه،  به  دارند،  ناهار  از  بعد  چه  و  ناهار  از  قبل  چه  هم 
بايد كاهو با سركه يا سكنجبين و يا سركه شيره  سيزده به در 

بخوردند. 
شايد اين روز، يك دهم اهالى شهر هم در شهر نماند. اجماال هر 
كس توانايى بدنى دارد، از اين تفريح و تفرج خوددارى نمى كند. 
خانواده هاى اعيان اكثرا به باغ هاى داخل يا خارج شهر مى روند 
برگزار مى  جزييات  و  لوازم  با تمام  در را  به  سيزده  در آنجا  و 
كنند. جوان ترها و بچه ها به شاخه بزرگى از درخت قديمى باغ 
پيشرفته  بازيهاى  رغم  على  و  خوردند  مى  تاب  و  بندند  مى  تاب 
النترونيكى، اين يك روز حتى از الك دولك و توپ بازى هم در 
دامان طبيعت دريغ نمى كنند. لذت بازى معموال دامن گير بزرگتر 
ها  بچه  است؛  جالب  بسيار  شهر  بيرون  منظره  شود.  مى  نيز  ها 
و جوان ها و مردها و زنها دسته دسته به هر بازى كه انجامش 

ممكن باشد گرهمه گرگم به هوا و قايم باشك مشغولند.

سيزده  مرسوم  شاديهاى  و  شوخى 
لندن  ايرانيان  بين  در  بخصوص  بدر، 
در  كمتر  كه  است  داشته  پيامدهايى 
كند  مى  پيدا  بازتاب  ها  رسانه  و  اخبار 
و علت آن جلوگيرى كردن از خدشه دار 
كه  حالى  در  است  ايرانى  وجهه  شدن 
وقتى اينگونه رفتارهاى غير اخالقى هر 
ساله تكرار مى شود و سابقه آن، اجراى 
ممانعتهاى  با  سال  هر  را  مراسم  اين 
بيشترى از جانب پليس و شهرداريهاى 
از  جلوگيرى  كند،  مى  مواجه  انگلستان 
انتشار آن در مطبوعات  به نوعى سر 

به زير برف فرو بردن است. 
كه  است  اين  بدر  سيزده  خاص  سنتهاى  از 
شوهر،  كردن  پيدا  براى  بخت،  دم  دخترهاى 
سيزده  تا  كه  معتقند  و  زنند  مى  گره  سبزه 
آينده حاجت آنها روا خواهد شد به شرط اين 
كه در حين انجام گره زنى بگويند: «سيزه به 
در، سال ديگر، خانه شوهر، بچه به بر.» ولى 
به  اختصاص  سبزه  زدن  گره  ديگر  امروزه 
زنها ندارد بلكه آقايان نيز مى توانند بخت خود 
را بيازمايند اما اينكه ذكر آنها هم در حين گره 
زدن سبزه بايد همين باشد يا چيز ديگر بماند!

ساده  روز  مراسم  با  سويى  از  بدر  سيزده 
آوريل در جهان مقارن است.  و دروغ  لوحان 
در بين ايرانيان نيز دروغ سيزده رواج داشته 
و  خنديدن  براى  سرگرمى  اى  گونه  و  دارد  و 
شادمانى است. اين يك بهانه خوب است براى 
بخصوص  يكديگر  انداختن  دست  و  شوخى 
اما  پيشه!  عاشق  و  جوان  پسرهاى  و  دختر 
بدر،  سيزده  مرسوم  شاديهاى  و  شوخى  اين 
پيامدهايى  لندن  ايرانيهاى  بين  در  بخصوص 
ها  رسانه  و  اخبار  در  كمتر  كه  است  داشته 
بازتاب پيدا مى كند و علت آن جلوگيرى كردن 
از خدشه دار شدن وجهه ايرانى است در حالى 
هر  اخالقى  غير  رفتارهاى  اينگونه  وقتى  كه 
ساله تكرار مى شود و سابقه آن، اجراى اين 
از  بيشترى  ممانعتهاى  با  سال  هر  را  مراسم 
مواجه  انگلستان  شهرداريهاى  و  پليس  جانب 
مى كند، جلوگيرى از انتشار آن در مطبوعات 
مثال  براى  است.  بردن  فرو  برف  زير  به  سر 
پارك ميل هيل يكى از مراكزى تجمع ايرانيان 
در روز سيزده بدر بود كه طى ساليان گذشته 
به دليل مشاجرات و زد و خوردها، شكستن و 
شهردارى  زباله،  ريختن  و  درختها  زدن  آتش 
از تجمع ايرانيان در اين محل جلوگيرى كرده 

است. پارك كاكفاستر نيز از ديگر مراكز تجمع ايرانيان بوده است 
كه به داليل مشابه از فهرست تفرجگاههاى ايرانيان خط خورده 
انتظار  از  دور  رود،  پيش  شكل  همين  به  وضعيت  چنانچه  است. 
نيست اگر پس از سيزده بدر امسال هم، پارك ديگرى از ايرانيان 
دريغ شود. متأسفانه عالوه بر آسيب رسانى به طبيعت كه هيچ 
حريمهاى  نكردن  رعايت  ندارد،  ما  ايرانى  فرهنگ  در  جايگاهى 
خانواده كه يك نهاد ارزشمند در فرهنگ و باور هر ايرانى است، 
روز  كه  شود  مى  و  شده  زشتى  رفتارهاى  و  گيرى  در  موجب 
زيباى سيزده بدر را نحس كرده است. در اين خصوص تنها به 
ذكر مصاحبه ديگرى كه از يكى از هموطنان در اين رابطه به عمل 
آورده ايم بسنده مى كنيم و قضاوت را به خوانندگانى كه قطعًا 

خود نيز شاهد صحنه هاى مشابه بوده اند وا مى گذاريم.
شما تا كنون چند سيزده بدر مهمان لندنى ها بوده ايد؟   -
«پارسال اولين سيزده بدرى بود كه تو لندن داشتيم و اى كاش 

نداشتيم!؟»
پليسى  اون  از  يعنى  نبود.  جالب  زياد  محيط  «واال،  چرا؟   -
زود  همبن  واسه  كشيديم  خجالت  خيلى  بود  ايستاده  در  دم  كه 

برگشتيم.»
خاصى  اتفاق  «واال  بديد؟  توضيح  بيشتر  است  ممكن   -
نيفتاد و لى كاميونيتى ايرانى ها بيشتر مجرديه تا خانوادگى؛ آدم 

احساس شرم مى كنه وقتى با خانوادش ميره اونجا.»
مگر اين تجمع چه مشخصه هايى دارد كه براى خانواده   -
مناسب نيست؟ «به طور خاص نمى تونم به چيزى اشاره كنم ولى 
وقتى با خانواده جايى ميريد بايد احساس راحتى و امنيت كنيد نه 
محيط  ميگم  حاال  بيفته.  اتفاقى  مبادا  باشيد  داشته  دلشوره  اينكه 
آقايى  يه  مثال  رفتم.  نمى  اونجا  بودم  هم  مجرد  اگه  ولى  مجردى 
وسط  داشتند  كه  دخترى  تا  دو  خاطر  به  و  زد  مى  ارگ  داشت 
هم  خانمها  اون  بود.  افتاده  راه  لوچش  و  لب  از  آب  ميرقصيدند 
كه انگار تو سالن استريپتيز السوگاس و سانفرانسيسكو بودند! 
مراسم سيزده بدر تو ايران با اونهمه بگير و ببندش خيلى قشنگتر 
بر گزار مى شه تا اينجا. ما عادت كرديم كه برامون مرز بگذارند؛ 

خودمون حد و اندازه اى براى رفتار و كردارمون قائل نيستيم!»

كه  داريد  بدرهايتان  سيزده  از  شيرينى  يا  تلخ  خاطره  اگر  لطفا 
كه  پيشنهادى  و  نظر  يا  باشد  آموز  عبرت  ديگران  براى  ميتواند 
با  لطفًا  كند،  مى  كمك  ايرانى  تجمعهاى  بهتر  چه  هر  برگذارى  به 
مكاتبه  زير  الكترونيكى  آدرس  با  يا  بگيريد  تماس  دفتر  تلفنهاى 

نماييد.
 ehsan@persianweekly.co.uk
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زنان و روياى 
جهانى بدون 
سقف شيشه اى

تمامى آنهايى كه دغدغه اى براى پاسداشت 
نابرابريها  و  تبعيض  رفع  و  زنان  حقوق 
با  تا  ميكنند  تالش  دارند،  را  آنها  زندگى  از 
زير  از  رفت  برون  راه  خود،  جوامع  شناخت 
ساختار  در  گوناگون  هاى  تبعيض  سايه 

مردساالر را پيدا كنند. 
از  يكى  مختلف  جوامع  در  شده  اعمال  نابرابرى  و  زنان  وضعيت 
درعرصه  سو  اين  به  ميالدى   60 دهه  از  كه  است  موضوعاتى 
به  نهايى  برآيند  در  تا  گرفت  خود  به  ديگر  شكلى  اجتماعى  مطالعات 
يكى از جديترين مباحث مطالعاتى در جهان كنونى تبديل شود. چنين 
رويكردى در مطالعات اجتماعى وامدار آن سنتى بود كه در سالهاى 

پايانى قرن نوزدهم آغاز شده و بعدها به اوج خود رسيد. 
اى  تازه  هاى  گونه  بازتعريف  جستوجوى  در  سنت  اين  هواخواهان 
خانه،  در  مردان  مقابل  در  آنها  از  ميتوانست  كه  بودند  مقاومت  از 
در دادگاه ها، زندانها و خيابانها بايستد و محافظت كند. آنها به گفته 
<كرايب و بنتون> دو جامعه شناس انگليسى <مجبور بودند روياروى 
خشونت و دشنام صريح و نيز اشكال زيركانه تر اعمال فشار بايستند.

( >كرايب و بنتون، فلسفه علوم اجتماعى، ص 267) ايدئولوژياى كه 
قرار بود اين افراد در مقابل آن مقاومت كنند، انگارهاى فكرى بود كه 
در آن با تاكيد گذاشتن بر <قلمروهاى مجزا و مكمل> اشكال سلطه 

روى زنان طراحى و تدوين ميشد. 
زن از نگاه اين ايدئولوژى جهانى شده، موجودى بود كه در چارچوب 
<زن  قالب  در  تنها  و  تنها  او  اجتماعى  نقش  و  ميشد  محصور  خانه 
براى  بعدها  خانهدار>  <زن  ايدئولوژى  ميكرد.  پيدا  معنا  خانهدار> 
قالب  در  را  آن  ميتوانستند  كه  شد  دستمايهاى  زن  حقوق  طرفداران 
گونه هاى مختلف فعاليتهاى اجتماعى، ادبى و پژوهشى به نقد كشيده، 
حوزه  از  بسيارى  در  فعال  زنان  حضور  بپردازند.  مخالفت  به  آن  با 
هايى كه تا پيش از اين نگاه غالب به آنها، نگاهى مردانه بود؛ متاثر از 
اين گرايش بود. فعاالن حقوق زن در عامليت تاريخى خويش با اين 
رويكرد به تالش برخاستند تا با اتخاذ روشهاى تازهاى به چالش با 
مسلط  ايدئولوژى  از  گونهاى  ديگر  هاى  سويه  پرداخته،  مذكر  تاريخ 

مردانه را به نقد بكشند.  
حصار  شكستن  و  درجامعه  تر  جدى  حضور  براى  زنان  تالش 
نهايى  برآيند  اى  شيشه  سقف  تعبيرى  به  يا  جنسيتى  هاى  كليشه 
صورت  ها  حاشيه  از  زن  خروج  منظور  به  كه  بود  تالشهايى  همه 
ميگرفت. اين رويكرد سبب ساز شكلگيرى گفتمان تازهاى در ادبيات، 
در  شد.  و...  اسطوره  تاريخ،  روانشناسى،  شناسى،  جامعه  سينما، 
كرده  پيدا  اجتماع  ذهنيت  در  كه  شكلى  منظر  از  زن  گرايشها  برخى 
بود مورد بررسى قرار ميگرفت. اين گرايش به دنبال بررسى آثارى 
و تبعات رفتارها و الگوهايى بود كه مردان با ذهنيت خاص خويش 
ساخته و در آن به تصويرى غيرواقعبينانه از زن اكتفا كرده بودند. 
زن در اين گرايش، بازتوليد نگاه غالب مردانهاى به شمار ميآمد كه 
دانون>  <جوزفين  تعبير  به  داشت.  حضور  اجتماعى  حيات  بطن  در 
نظريه پرداز اين گرايش در نقد فمينيستى <بخش بزرگى از ادبيات> 
از اين نظر <مبتنى بر جلوه هايى ثابت يا كليشهاى از زنان است.> در 
اين نقش به زن تنها در قالب كليشه هاى مردانه نگاه ميشد.  فعاالن 
اجتماعى و مخالفان نابرابرى جنسيتى زنان در فعاليتهاى آگاهانه به 
نقد اين رويكرد پرداخته، به آشكارسازى هويت خويش پرداختند. اين 
آشكارسازى منجر به شكلگيرى گرايش ديگرى در مطالعات زنان شد 
كه از آن تحت عنوان <نقد زنان> نام برده ميشود.در اين شيوه از نقد 
از زاويه ديد زنانهاى به جهان نگاه ميشد. در اين گرايش زن موجودى 
منفعل نيست و خود از عامليت اجتماعى و تاريخى برخوردار است. 
تحت تاثير اين گرايش مطالعات زنان در دنيا به سوى جنس ديگرى از 
تحقيقات خيز برداشت. طرفداران مكتب <نقد زنان> توجه فراوانى به 

ساختار و مضامين آثار زنان در حيات اجتماعى پيدا كردند تا از اين 
طريق به شناخت پويش روانى فعاليتهاى زنانه راه ببرند. كنش زنانه 
از اين زاويه با تاثيرپذيرى از نظريه هاى فمينيستى به نقد ساختارى 
پرداخت كه در آن ذهنيت مردانه به عنوان امر مسلط حضورى جدى 

داشت. 
با توسل و اشاره به بخشى از اين نظريه ها ميتوان اين تاثيرپذيرى 
آشكار را بهتر نشان داد و عيان كرد. <نانسيهارتساك> يكى از اين 
نظريهپردازان فمينيست با تاثيرپذيرى از سنت انسانگرايانه ماركسى 
زنان،  كه  داد  نشان  <بايد  ميدهد:  توضيح  اينگونه  را  آن  دهى  جهت 
واقعًا، جايگاه متمايزى را در تقسيم همهجانبه كار در جامعه اشغال 
ميكنند. دوم بايد نشان داد كه چرا و چگونه اين جايگاه متمايز ميتواند 
مبنايى را براى شيوه مشخصًا زنانه شناختن و تجربه كردن جهانى 

بسازد. (به نقل از كرايب، فلسفه علوم اجتماعى، ص 274) 
- زنان و حيات اجتماعى 

با اين حال و با توجه به تمامى تالشهايى كه در سرتاسر دنيا براى 
كسب شرايط مساوى و رفع نابرابريهاى اجتماعى ميان مردان و زنان 
و  نابرابرى  و  خشونت  از  متنوعى  اشكال  هم  هنوز  گرفته  صورت 
مشكالت ديگرى نيز در زندگى زنان وجود داشته كه آزارشان ميدهد.

زن هنوز هم در ذهن و نگاه بسيارى از مردان به عنوان جنس دوم 
از جايگاه خوبى برخوردار نيست. در برخى از كشورهاى دنيا زنان 
هم  هنوز  كه  دارند  وجود  هم  محرومند.كشورهاى  راى  حق  از  هنوز 
در آنها، زنان از حق رانندگى و فعاليتهاى ساده اجتماعى ديگرى از 
اين دست محرومند. هنوز هم اقتدار خانواده و جامعه در بسيارى از 
شكلگيرى  به  منجر  و  كرده  حركت  مردانه  سويى  و  سمت  به  جوامع 
در  زنان  عليه  گوناگون  تبعيضهاى  و  متعدد  خشونتهاى  از  انواعى 

بسيارى از كشورهاى دنيا ميشود. 
در اين وضعيت تمامى آنهايى كه دغدغهاى براى پاسداشت حقوق زنان 
و رفع تبعيض و نابرابرى ها از زندگى آنها را دارند، تالش ميكنند تا با 
شناخت جوامع خود، راه برون رفت از زير سايه تبعيضهاى گوناگون 

در ساختار مردساالر را پيدا كنند. 
 در جامعه ما نيز به عنوان جامعه اى كه بخشى از الگوهاى مردانه بر 
نيازها و انتظارات زنان سايه افكنده است، چنين نيازى وجود دارد و 
در جهت دستيابى به آن و گذر از موانع حقوقى و اجتماعى آن تالش 
ميشود. با اينكه زن در بطن حيات اجتماعى ما حضورى موثر دارد 
و به نسبت توانسته بخشى از موانع اجتماعى براى ورود آسانتر به 
از  بخشى  بين  در  هم  هنوز  اما  بردارد،  را  اجتماعى  حيات  قلمروى 
جامعه نگاه برابريخواهانهاى نسبت به زنان وجود ندارد. براى رسيدن 
به اين نگاه چه بايد كرد؟ تالش فعاالن اجتماعى و كارشناسان براى 
دارد.  ادامه  همچنان  هايش  دشوارى  همه  با  نگاهى  چنين  جاانداختن 
تمركز روى فعاليتهاى اجتماعى و موضوعات گوناگون به منظور رفع 
هر گونه مشكل به طيف متنوعى از موضوعات كشيده شده است. از 
بحث اشتغال زنان گرفته تا مسائل حقوقى، از وضعيت زنان خانوار 
گرفته تا ديگر تالشهاى اجتماعى. نتيجه تالشهايى كه تاكنون صورت 
با  وضعيت  اين  مييابد.  راه  اجتماعى  حيات  بطن  در  آرام  آرام  گرفته 
وجود تمامى دشواريها راه خود را گرفته و پيش ميرود. دكتر <شهال 
اعزازى> جامعه شناس و استاد دانشگاه براى تحليل اين وضعيت از 
نهاد خانواده آغاز ميكند و ميگويد:< انواع خانواده وجود دارد كه دو 
نوع آن خانواده گسترده در دوران پيش صنعتى و خانواده هستهاى 
در دوران مدرن هستند كه هر كدام شرايط خاص خودشان را دارند. 
در تمام دورانها انديشمندان سعى كردند مردم را وادار كنند كه نوع 
ديگرى از تشكيل خانواده و ازدواج را داشته باشند و تقريبا هيچ وقت 
است  كرده  طى  را  روندى  جامعه  مانند  خانواده  چون  نبودند،  موفق 

را  آن  جلوى  نميتوان  اجبار  و  زور  نه  و  اخالقى  دستورات  با  نه  كه 
گرفت. مهمترين تفاوت در تعداد افراد نيست بلكه مهمترين تفاوت در 
اين است كه توليد از درون خانواده خارج شده و اكنون در جوامع 
وجود  درونخانواده  توليد  كه  دارد  وجود  خانوادهاى  كمتر  صنعتى 

داشته باشد.> 
دارند  قانون  از  صرفنظر  ما  مردم  اينكه  بيان  با  دانشگاه  استاد  اين   
مردم  نگرش  بيان  براى  <من  ميافزايد:  ميكنند،  رفتار  ديگرى  نوع  به 
به تحقيقات و آمارهايى كه از سوى خود نهادهاى دولتى انجام شده 
را  ازدواج  سن  پسر  و  دختر  نظرسنجيها،  در  امروز  ميكنم.  اشاره 
25 سال در نظر ميگيرند و معتقدند كه عشق در ازدواج بسيار مهم 

است.> 
ازدواج  مخالف  مردان  و  زنان  از  زيادى  <درصد  ميدهد:  ادامه  وى   
ايجاد  با  كه  است  اين  دولت  وظيفه  و  هستند  چندهمسرى  و  موقت 
قوانين از رفتارهاى اينگونه جلوگيرى كند و با ترويج فرهنگ مناسب 
رفتار مناسب را ياد دهد.> اعزازى در گفتوگو با ايسنا ميگويد: <28 
درصد افراد جامعه فكر ميكنند كه تا آخر عمر نميتوانند ازدواج كنند 
و 72 درصد افراد جامعه گمان دارند وظيفه زن تنها خانهدارى نيست، 
94 درصد دختران به مساوى بودن قدرت زن و مرد در خانواده قائل 
هستند، همچنين دو سوم دختران حاضر نيستند با مردى كه مخالف 
تحصيل يا كار آنهاست ازدواج كنند. 61 درصد مردم موافق داشتن 
حق طالق براى زنان هستند، پس نتيجه ميگيريم كه خانوادهاى كه در 
ذهن جوانان ماست بر اساس عشق و عالقه است و زن و مرد خود را 
برابر ميبينند و قوانين ما بايد در جهت تحكيم و حمايت و پشتيبانى از 
اين خانواده باشد.> به اعتقاد اين جامعهشناس تاكيد بر موضوعاتى 
متزلزل  را  خانواده  گرم  محيط  صيغه>   > و  <چندهمسرى>  چون 
پيشبينيهاى  بايد  نيستند  تغيير  غيرقابل  قوانين،  كه  آنجا  از  و  ميكند 
الزم براى حمايت از اعضاى خانواده صورت گيرد و هراندازه براى 
حل مشكالت دست به دامن راهحلهاى سنتى شويم مشكالت تشديد 

ميشود يعنى نوع ديگرى از مشكل را ايجاد ميكند.  
- خشونت و فقر عليه زنان 

خود  فعاليتهاى  تعريف  در  همواره  دنيا  تمام  در  زن  حقوق  فعاالن   
يكى از بخشهاى محورى نقش اجتماعيشان را جلوگيرى از خشونت 
به  راهكارهايى  اتخاذ  با  آنها  ميكنند.  عنوان  نابرابريها  و  زنان  عليه 
پديده  هستند.  مختلف  جوامع  سطح  در  مشكالت  اين  كاهش  دنبال 
خشونت عليه زنان يك مشكل و معضل جدى در بسيارى از جوامع 
است كه سازمان ملل نيز براى كمك به كاهش اين وضعيت به دنبال 
اقتصادى  استقالل  نداشتن  و  فقر  است.  جهان  سطح  در  ظرفيتسازى 
و تفكيكهاى جنسيتى كه در بحث ظرفيت اشتغال وجود دارد، زنان را 
با مشكالت بسيارى مواجه ساختهاست.نگاهى به آمار جهانى درباره 

پديده هاى اينگونه به خوبى ابعاد دردناك آن را نشان ميدهد. 
بر اساس آمارهاى رسمى جهانى از هر سه زن يك نفر در سراسر 
جهان در طول دوران زندگى مورد ضرب و شتم و يا تعرض قرار 
ميگيرد. بر همين اساس هزينه خشونت در آمريكا 12 ميليارد و 600 
ميليون و در انگليس 23 ميليارد دالر است.داده هاى ديگر نيز نشان 
و  زنان  را  پنجم  سه  جهان  در  فقير  انسان  ميليون  يك  از  كه  ميدهد 
دختران تشكيل ميدهند.70 درصد از 130 ميليون فردى كه به مدرسه 
نميروند دختر هستند. دو سوم از 960 ميليون بيسواد جهان را زنان 
تشكيل ميدهند. به اين ارقام و داده هاى تلخ ميتوان چند گزاره ديگر 
نابرابرى  وضعيت  بههمان  نهايى  تحليل  در  كه  هايى  گزاره  افزود. 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  جهان  سراسر  در  زنان  كه  ميشود  منتهى 
ميكنند. در بسيارى از جنگهايى كه در سراسر دنيا رخ ميدهد بخش 
عمده قربانيان بيدفاع را زنان و كودكان تشكيل ميدهند. مقايسه آمار 
جنس  دو  بين  آمار  در  تفاوت  از  كشورها  از  بسيارى  در  اشتغال 

حكايت ميكند. 
- كليشه هاى جنسيتى 

از  ديگرى  هاى  گونه  مشاهده،  قابل  وضعيتهاى  اين  تمامى  كنار  در 
تبعيض وجود دارد كه بيشتر ساخته و پرداخته ذهنيت مسلطى است 
كه همواره خواهان ناديده گرفتن تواناييهاى زنان در حيات اجتماعى 
است.  ذهنيت  و  زبان  سطح  در  تبعيضها  اين  شكلگيرى  است.كانون 
كليشه  از  تازهاى  هاى  شيوه  رشد  گرفتن،  ناديده  اين  نهايى  نتيجه 
ذاتى  امور  به  نه  آنها  شكلگيرى  كه  هايى  كليشه  است.  جنسيتى  هاى 
عنوان  به  زبانى  سطح  در  است.  اجتماعى  شرايط  معلول  بيشتر  كه 
مثال، زبان تمسخر و جوك به تقويت اين كليشه ها كمك ميكند. در 
سطح مديريتى بر پايه اين كليشه ها، توانايى زن و مرد در انجام يك 
كار به گونهاى مشابه در نظر گرفته نميشود.كليشه جنسيتى همانند 
آن  تمامنماى  مشاهده  مانع  و  ميكشد  پرده  واقعيت  بر  ايدئولوژى 
ميشود.  فرض  ضعيف  موجودى  زبانى،  هاى  كليشه  در  زن  ميشود. 
ها  كليشه  اين  تثبيت  جهت  در  مرد  و  زن  ميان  بيولوژيك  تفاوتهاى 
مورد استفاده قرار گرفته تا زمينه براى ناديده گرفتن تواناييها فراهم 
شود. كليشه هاى جنسيتى در سطح بسيارى از جوامع وجود دارند.

يكى از برجستهترين جنبه هاى تالش در جهت رفع نابرابرى در ميان 
فرهنگى  فعاليتهاى  ميشود.  مربوط  ها  كليشه  اين  رفع  به  مرد،  و  زن 
گوناگون براى از بين بردن اين كليشه ها از اهميت بسيارى برخوردار 

است.

زنان
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شيوع سرطان سينه در 
مردان 

سينه  بهسرطان  مبتال  مردان  شمار  دادند  هشدار  انگليسى  پزشكان 
اين  و  است  نهاده  افزايش  به  رو  جهان  در 
زندگى  ازادامه  را  زيادى  قربانيان  بيمارى 
از  يا  اغلب  كه  قربانيانى  دارد؛  مى  باز 
بيمارى خويش ناآگاه هستند و يابسيار دير 
به پزشك مراجعه مى كنند، زمانى كه ديگر 

خيلى دير است.
نشريه پزشكى معروف و معتبر «لنست» در 
گزارشى به بررسى شيوع سرطان سينه در 
ميان مردان پرداخته و بر اين نكته تأكيد كرده 
است كه بسيارى از آقايان همچنان نسبت به 
احتمال ابتالى خويش به اين بيمارى ناآگاه 
سرطان  اشتباه،نوعى  به  را  آن  و  هستند 

ويژه زنان به شمار مى آورند.
 270 حدود  ساالنه  گزارش،  اين  پايه  بر 
مورد ابتال به اين بيمارى تنهادر ميان مردان 
بريتانيايى شناسايى مى شود و از اين تعداد، 
اغلب حدود 70 بيمار رو به احتضار هستند 

و شرايط وخيمى را سپرى مى كنند.
تشخيص ديرهنگام

تشخيص  انگليسى،  پژوهشگران  گفته  به 
زمانى  اغلب  سرطان،  نوع  اين  مبتالبه  مردان  از  نيمى  در  بيمارى 
صورت مى گيرد كه بيمارى به مراحل بسيار پيشرفته و حادخود 
درمان  و  ماندن  زنده  براى  را  بيمار  توان  مى  سختى  به  و  رسيده 

يارى كرد.
آنها هشدار مى دهند كه مردان بايد ظهور توده هاى بدون درد را 
درسينه خود بسيار جدى بگيرند و براى تشخيص دقيق، به پزشكان 

مجرب مراجعه كنند.
پزشكان بر اين باورند كه چشم پوشى از اين توده ها، به ويژه به 
و  رشد  براى  را  كافى  زمان  تواند  مى  آنها،  بودن  درد  بدون  سبب 

توسعه در اختيار تومورها قرار دهد و شرايط حادى را براى بيمار 
به وجود آورد كه جبران آن بسيار دشوار خواهدبود.

«گايز  بيمارستان  كارشناسان  از  فنتيمن»  «يان  پروفسور 
هاسپيتال»انگليس تصريح مى كند: اگر ظهور اين سرطان در مراحل 
تا  شود، 75  داده  تشخيص  بيمار  بدن  در  آن  رشد  و  توسعه  اوليه 

100 درصد امكان بهبود كامل فرد وجود دارد.
سبب  تواند  مى  زمينه  اين  در  غفلت  اين،  وجود  با  افزايد:  مى  وى 
تشخيص ديرهنگام بيمارى شود و توسعه و گسترش بيش از حد 
آن در بدن، امكان درمان كامل بيماررا تا حدود 

30 درصد كاهش مى دهد.
لزوم اطالع رسانى

به گفته پروفسور «فنتيمن»، نكته بسيار مهم و 
نگران كننده در ارتباط با شيوع سرطان سينه 
در ميان مردان جهان، اين نكته است كه هنوز 
بسيارى از آقايان نسبت به آن، به طور كامل 
ناآگاه هستند و در اين زمينه بايد اطالع رسانى 

گسترده اى انجام گيرد.
موجود،  آمارهاى  اساس  بر  افزايد  مى  وى 
زمان  ازگذشت  پس  مبتاليان  از  بسيارى 
طوالنى و حدود 16 ماه پس از مشاهده توده 
كه  مىكنند  مراجعه  پزشك  به  خود،  سينه  در 
اين زمان بسيار دير خواهد بود، زيرا سرطان 
تا آن هنگام به طور گسترده اىتوسعه يافته و 
امكان درمان را نيز به همين ميزان با چالش رو 

به رو ساخته است.
انجام  كه  رسد  مى  نظر  به  چنين  رو،  اين  از 
سطح  در  اينزمينه  در  وسيع  رسانى  اطالع 
جامعه  هاى  ضروريت  از  يكى  گوناگون،  جوامع 
پزشكى به شمار مى رود وكارشناسان بهداشتى و متخصصان بايد 
ترديد  كنند.بى  عمل  خود  وظيفه  به  عرصه  اين  در  تر  سريع  هرچه 
مى  است،  نشسته  آنان  كمين  در  كه  خطرى  از  مردان  سازى  آگاه 

تواند شيوع سرطان سينه را در ميان آقايان مهار كند.
پزشكان تأكيد مى كنند كه شيوه هاى درمان سرطان سينه در مردان 
زنان  در  سرطان  نوع  اين  درمان  هاى  شيوه  كارآمدى  همان  نيزبه 
است، به شرط آن كه پزشك معالج فرصت آن را بيابد كه بيمارى را 

در مراحل نخستين ابتال تشخيص دهد.

واكسن جديد ايدز در 
ايتاليا بزودي بر روي انسان 

آزمايش مي شود

آزمايش كلينيكي يك واكسن جديد ايدز ساخته شده توسط پژوهشگران 
ايتاليايي تا چند ماه ديگر آغاز مي شود. 

روزنامه اونيره چاپ ايتاليا روز سه شنبه با درج اين مطلب نوشت: اين 
 (HIV) واكسن كه به منظور كند كردن سرعت گسترش ويروس ايدز
آزمايش  انسان  روي  بر  كشور  اين  برشا  دانشگاه  در  بزودي   ، است 
خواهد شد. به نوشته ارگان اسقف هاي ايتاليا،: گروهي از پژوهشگران 
شناسي  ميكروب  مديربخش  كاروزو  آرنالدو  سرپرستي  به  كشور  اين 
يك  روي  بر   ، گرفته  نام   AT20 كه  را  واكسن  اين  برشا  بيمارستان 
بيمار مبتال به ايدز آزمايش خواهند كرد. كارشناسان دراين زمينه اظهار 
كه  مي آيد  بوجود  جديدي  درماني  راهبرد   ، واكسن  اين  با  كه  داشتند 
مي تواند تكثير ويروس ايدز را در بدن بيماران بشدت كند سازد. روز 
پنجشنبه آينده طي كنفرانسي در دانشگاه برشا ، در خصوص آزمايش 

اين واكسن بر روي انسان ، توضيحات كامل داده خواهد شد.

نگرشى بر اخالق پزشكى نوين
باقر الريجانى

با توجه به جايگاه علم طبابت كه به شرافت وجود و اهميت حفظ 
نفس انسانى مرتبط ميباشد، و با در نظر گرفتن كاربرد وسيع طب 
در سالمت انسانها، تحقيقات فراوان و موضوعات مستحدثه جديد 
چارچوبهاى  از  فراوان  تخلفات  سابقه  همچنين  و  حيطه،  اين  در 
انسانى و اسالمى در تاريخ طب، اخالق در حوزه پزشكى از اهميت 

دو چندانى برخوردار ميباشد.  
به  همواره  دانش،  مختلف  هاى  حوزه  در  علم  و  اخالق  پيوستگى 
بشر  معنوى  و  مادى  ارتقاى  براى  مسلم  و  مهم  اصل  يك  عنوان 
نيز،  طب  علم  خصوصًا  تجربى،  علوم  قلمرو  در  است.  بوده  مطرح 
از ديرباز اخالق، جزئى الينفك محسوب ميشده است و عالمان طب 
در كنار پرداختن به مسائل پزشكى و توصيه هاى دارويى، توصيه 

هاى اخالقى نيز داشته اند. 

با توجه به جايگاه علم طبابت كه به شرافت وجود و اهميت حفظ 
نفس انسانى مرتبط ميباشد، و با در نظر گرفتن كاربرد وسيع طب 
در سالمت انسانها، تحقيقات فراوان و موضوعات مستحدثه جديد 
چارچوبهاى  از  فراوان  تخلفات  سابقه  همچنين  و  حيطه،  اين  در 
انسانى و اسالمى در تاريخ طب، اخالق در حوزه پزشكى از اهميت 

دو چندانى برخوردار ميباشد. 
نياز وافر جوامع به مقوله اخالق، در اكثر جوامع خصوصًا طى دهه 
هاى اخير، رويكردى دوباره را در پى داشته است و اخالق پزشكى 
سنتى را به اخالق پزشكى نوين معاصرمتحول نموده است. در اين 
مقاله، جهت رعايت اختصار، مباحث مطرح در حوزه اخالق پزشكى 

نوين به صورت مختصر و گذرا ذكر گرديدهاند.  

- تاريخچه اخالق پزشكى  
فالسفه  تفكرات  و  ها  انديشه  با  همه  از  بيش  سنتى  پزشكى  اخالق 
بزرگى چون سقراط 2999ـ470 ق. م)، افالطون 3477ـ427 ق. م) و 
ارسطو 3222ـ384 (ق. م) پيوند و نزديكى داشته است اين متفكران 
آنرا  و  بودند  فراگرفته  پزشكى  علم  كنار  در  را  اخالق  علم  يونانى، 
<هنر زيستن> و <مراقبت و مواظبت از نفس> توصيف مينمودند. 
در همان دوران، بقراط 3800ـ450 ق. م) سوگندنامه معروف خود 
را تنظيم كرد. بقراط اولين كسى بود كه مبانى اخالقى را در قالب 

قسمنامه با طبابت درآميخت. 

براى  اخالق  تعهدنامه  يك  منزله  به  حقيقت  در  بقراط  سوگندنامه 
متون و بهكار بستن اصول اخالقى حرفه پزشكى محسوب ميشد.  

اما پس از آن دوران، با پديد آمدن نظريات مختلف در حيطه فلسفه 
اخالق، حوزه اخالق پزشكى نيز تحت تأثيراتى قرار گرفت. عمدهترين 
مكاتب فلسفى اثرگذار در اين حيطه، مكتب كانتى(وظيفهمدار)، مكتب 

اخالقى نفعمدار و مكتب اخالق فضيلتمدار بودهاند. 
در  پزشكى  اخالق  شكلگيرى  در  نيز  مذهبى  هاى  آموزه  و  اديان 
خصوصًا  اسالمى،  علماى  و  اسالم  داشتهاند.  بيبديلى  نقش  جوامع 
در دوران شكوفايى علوم در تمدن اسالمى، توجه ويژهاى به اخالق 
آن  انديشمندان  كتب  و  ها  رساله  در  امر  اين  و  داشتهاند  طب  در 

عصر به خوبى هويدا است. 
پندنامه  دوران،  آن  ارزشمند  بسيار  هاى  نوشته  دست  از  يكى 
پزشكى اهوازى متعلق به عليبن مجوسى اهوازى3188ـ384 هـ. ق) 
است كه از سوگندنامه بقراط بسيار كاملتر است. اما دو قرن اخير 
فناورى  و  دانش  حوزه  در  كنندهاى  خيره  و  وسيع  پيشرفتهاى  با 
تحوالت  و  تغيير  به  نياز،  فراخور  به  كه  است  بوده  همراه  پزشكى 

عميقى در اخالق پزشكى منجر گرديده است. 
لذا اخالق پزشكى سنتى تا حدودى كارايى خود را از دست داده و با 
اخالق پزشكى كاربردى نوين جايگزين گرديده است. اخالق پزشكى 
سنتى عمدتًا شامل اصول و مبانى امر كننده يا نهى كننده بود؛ اما 
مباحث  و  موضوعات  به  پرداختن  رسالت  با  نوين  پزشكى  اخالق 
مطرح در جهان پزشكى و تالش براى ارائه راهكارهاى اخالقى در 

مواقع الزم شكل گرفته است. 
پزشكى  اخالق  جهان،  كشورهاى  از  بسيارى  در  حاضر  حال  در 
حل  بر  مبتنى  جديد  هاى  شيوه  با  عملى  و  علمى  بهصورت  نوين 
مسئله، مطرح و به درجات متفاوت فعال ميباشد. فعاليتهاى اخالق 
پزشكى طى دهه اخير در كشور توسعه روزافزونى داشته است كه 

در مقاالتى نيز منعكس گرديده است.  

قسمت اول

زمان طاليى براى 
نجات سكته مغزى 
تا سه ساعت است

متخصصان معتقدند يكى از مهمترين عوامل در نجات جان 
موقع  به  تشخيص  و  رسيدگى  مغزى  سكته  به  مبتاليان 

وضعيت آنهاست.
به نقل از نيو ساينتيست ، اطرافيان بيمار به محض مشاهده 
دريابند  كوچك  اقدام  چند  با  مى توانند  غيرعادى  وضعيت 
نزديكترين  به  را  او  سريعا  و  نه  يا  شده  سكته  دچار  بيمار 

درمانى  مركز 
برسانند.

نشان  بررسى ها 
سه  تا  چنانچه  داده 
بروز  از  پس  ساعت 
بيمار  عالئم  نخستين 
تحت معاينه و معالجه 
احتمال  بگيرد  قرار 
است  زياد  وى  نجات 

و در غير اين صورت كمك چندانى نمى توان به وى كرد. 
ساده ترين كار براى اطرافيان اين است كه از بيمار بخواهند 
خود  دستان  و  بياورد  زبان  به  كامل  جمله  يك  بزند،  لبخند 
كارها  اين  از  يكى  انجام  به  قادر  او  ببرد.چنانچه  باال  را 
درمانى  مراكز  به  و  تلقى  سكته  به  مشكوك  بايد  نباشد، 
مجهز رسانده شود. متخصصان معتقدند بسيارى از مرگ 
اطرافيان  نداشتن  اطالع  واسطه  به  معلوليت ها  و  ميرها  و 
فوق  موارد  به  توجه  با  كه  مى افتد  اتفاق  ديرهنگام  اقدام  و 

مى توان از بسيارى از اين موارد جلوگيرى كرد.
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گوگل لوگوي خود را به مناسبت 
نوروز تغيير داد

به  اينترنت  جهاني  شبكه   جست وجوي  موتور  بزرگ ترين 
مناسبت نوروز باستاني ايرانيان لوگوي خود را تغيير داد، 

در لوگوي جديد نمادي از سفره هفت سين ديده مي شود. 
بزرگ ترين موتور جست وجوي شبكه  جهاني اينترنت ضمن 
تغيير لوگوي خود فهرستي از اطالعات درباره عيد نوروز 
را به كاربران فارسي ارايه مي دهد كه بر اساس آن كاربران 

وارد لوگوي گوگل شوند.
تجربه  بهترين  ارائه  گوگل  مأموريت  مي شود،  خاطرنشان 
مورد  و  بودن  دسترس  در  بوسيله  اينترنت  در  جستجو 

استفاده قراردادن عمومي اطالعات جهان است.
جهان،  جستجوي  ماشين  بزرگترين  ايجادكننده  گوگل، 
روي  اطالعات  كردن  پيدا  راه  آسانترين  و  سريعترين 
اينترنت را ارائه مي كند. با دستيابي به بيش از 1/3 ميليارد 
به  ثانيه  دوم  يك  از  كمتر  ظرف  در  را  نتايج  گوگل  صفحه 

كاربران در سراسر جهان ارائه مي كند.
تقاضاي  ميليون   100 از  بيش  به  روزانه  گوگل  اكنون، 

جستجو پاسخ مي دهد

 Xbox 360 سرانجام از PS3
جلو افتاد  

  
هزار   280 گذشته  ماه  در  سوني 
كرده  بازار  روانه  را   PS3 دستگاه 
كه در مقايسه با 254 هزار دستگاه 
درصدي   10.7 برتري   Xbox 360

را نشان مي دهد.
شركت  اعالم  بر   ، ايتنا  گزارش  به 
كنسول   ،  NPD بازار  تحقيقات 

بازي PS3 سوني با 
فروش  افزايش 

نه  ليا سا
درصد   19

در  سرانجام 
 Xbox كنسول  از  فوريه  پيش ماه  مايكروسافت   360

افتاد.
البته جلوتر از اين دو كماكان كنسول Wii نينتندو با فروش 
432 هزار دستگاه قرار دارد. قيمت كنسول نينتندو از هر دو 

كنسول رقيب پائين تر است.
روانه  را   PS3 دستگاه  هزار   280 گذشته  ماه  در  سوني 
 Xbox 360 بازار كرده كه در مقايسه با 254 هزار دستگاه
گزارش  ادامه  در  مي دهد.  نشان  را  درصدي   10.7 برتري 
NPD آمده است كه به طور كلي فروش كنسول هاي بازي 
از 402  و  يافته  افزايش  قبل  سال  نسبت  به  فوريه  ماه  در 
ميليون دستگاه به 480 ميليون دستگاه بالغ گرديده است. 
 47 گذشته  سال  طي  در  نيز  رايانه اي  بازي هاي  فروش 
درصد افزايش داشته است.در اين بين پرفروش ترين بازي 
-Call of Duty 4: Mod بازي Xbox 360 ماه قبل نسخه

ern Warfare از شركت Activision بوده كه 296 هزار و 
200 واحد از اين بازي را بفروش رسانده است. در جايگاه 
دوم نيز بازي Devil May Cry 4 (باز هم براي Xbox ) با 

295 هزار و 200 واحد فروش قرار دارد. 
 

تلفن همراه تا  شونده در راه است 
  

ساخته  نانو  تكنولوژي  با  آينده  نسل  همراه  تلفن  گوشي 
مركز  يورونيوز،  تلويزيوني  شبكه  گزارش  به  مي شود 
دانشگاه  نانوي  علوم  مركز  همكاري  با  نوكيا  تحقيقات 

با  را  آينده  نسل  گوشي هاي  از  نوعي  انگليس  كمبريج 
ويژگي هاي  از  ساخت.  خواهند  نانو  آوري  فن  از  استفاده 
اين گوشي تلفن همراه اين است كه مي توان آن را سه بار 
نور  از  گوشي  اين  استفاده  مورد  انرژي  همچنين  كرد،  تا 

خورشيد تامين مي شود. 
به  مختلفي  اشكال  مختلف،  نيازهاي  براساس  گوشي  اين 

خود مي گيرد كه در 
مي توان  ميان  اين 
براي  پهن  حالت  به 
ارسال پيام و حالت 
خميده براي بستن به 
مچ دست و حمل آن 
اشاره كرد. در حال 
دانشمندان  حاضر 
آزمايشگاه  در 
حال  در  مجهز  هاي 

آزمايش قابليت ارتجاع و حالت انعطاف پذيري مواد سازنده 
اين گوشي هستند. 

همچنين موارد بكار رفته در اين گوشي ويژگي پاك كنندگي 
سطح  از  را  انگشت  اثرات  و  آلودگي ها  كه  دارند  خودكار 
خود پاك مي كند. يكي از محققان دانشگاه كمبريج مي گويد 
لحاظ  از  كه  است  تركيباتي  ساخت  تحقيقات  اين  از  هدف 

انعطاف پذيري ويژگي هاي پوست انسان را داشته باشند. 
براي  دانشمندان  موفقيت  صورت  در  مي شود  بيني  پيش 
ساخت اين نوع گوشي، اولين گوشي ساخته شده در سال 

2018 رونمايي شود. 

 استفاده زياد از اينترنت 
اعتيادآور است

پزشكان درباره استفاده زياد از اينترنت بخاطر اعتيادآور و 
بيمارى زا بودن آن هشدار دادند. 

تحقيقات  نتايج  نيوز،  اسكاى  تلويزيونى  شبكه  گزارش  به 
نشان  آمريكايى  نام  صاحب  روانپزشك  بالك  جرالد  دكتر 
مى دهد اعتياد به اينترنت نوعى بيمارى مرگبار است و مى 

تواند آثار بسيار سوئى به همراه داشته باشد. 
نشستن  بخاطر  جنوبى  كره  در  نفر  ده  حدود  گذشته  سال 
استفاده  ،هنگام  اينترنت  از  استفاده  ويژه  اماكن  در  زياد 
جان  و  شدند  رگهايشان  در  خون  لختگى  دچار  اينترنت  از 
نظر  اختالف  بخاطر  جنوبى  كره  در  ديگر  نفر  يك  باختند. 

برسر يك بازى اينترنتى آنالين به قتل رسيد. 
به  دروغگويى  اينترنتى  بيمارى  اين  هاى  نشانه  از  يكى 
اينترنت  از  استفاده  ميزان  خصوص  در  خانواده  اعضاى 
است. كسانى كه اينترنت استفاده مى كنند بيش از زمانى كه 
در ابتدا قصد داشته اند به گردش در فضاى دنياى مجازى 

مى پردازند. به گفته روانپزشكان اين مشكل جدى است.

استفاده از كوسه ها 
براى پيش بينى طوفان

ذهن  در  ها  كوسه  از  هولناك  تصويرى  افراد  اغلب  گرچه 
طوفان  بينى  پيش  در  توانند  مى  جانواران  اين   ، دارند 
كمك موثرى براى انسان به شمار روند. به گزارش واحد 
با  انگليس  در  آبردين  دانشگاه  پژوهشگران   ، خبر  مركزى 
آنها  كردند  مشاهد  دريايى  جانور  اين  رفتارهاى  بررسى 
به كوچكترين تغييرات در فشار هواى اطراف خود واكنش 
نشان مى دهند و به سمت آب هاى عميق تر حركت مى كنند. 
حساسيت كوسه ها به شرايط جوى نخستين بار در سال 
2001 و در زمان وقوع طوفان گابريل در فلوريدا مشاهده 
شد. در آن زمان كوسه هاى نوجوان از سواحل كم عمق 

اين ناحيه به سمت بخش هاى عميق تر تغيير مكان دادند. 
محققان دانشگاه آبردين با بررسى بيشتر اين رفتار كوسه 
درونى  گوش  به  بسيار  آنها  درونى  گوش  كه  دريافتند  ها 
انسان شباهت دارد.اين پژوهشگران در تشبيه اين واكنش 
در  ها  انسان  كه  كردند  اشاره  فشارى  تغيير  به  ها  كوسه 
زمان سفرهاى هوايى ان را در گوش خود تجربه مى كنند.

در اين ناحيه از گوش انسان و كوسه اعصابى وجود دارد 
كه تغيير فشار را به عنوان نوعى عالمت هشدار دهنده به 

مغز مخابره مى كند.

اپل اشتباه مى كند
به  ويندوز  كاربران  اجبار  با  اپل  كرد:  اعالم  موزيال  بنياد  مديرعامل  ليلى“  ”جان 

استفاده از مرورگر Safari موجبات بى اعتمادى را فراهم كرده است. 
 Safari مرورگر  از  شده  رسانى  روز  به  نسخه  گذشته  هفته  سه شنبه  روز  اپل 
و   iTunes آپديت  فايل هاى  همراه  به  را  ويندوز  و  مك  كاربران  مخصوص  خود 

QuickTime ارائه داد. 
از  استفاده  به  ويندوز  كاربران  تشويق  براى  را  ترفندهايى  همچنين  شركت  اين 
اين مرورگر انجام داده است كه به گفته ”جان ليلى“ مديرعامل بنياد موزيال عملى 

اشتباه مى باشد.
مبتنى  روابط  به  كار  اين 
شركت هاى  اعتماد  بر 
مشتريانشان  با  بزرگ 
نتيجه  و  مى رساند  آسيب 
اپل  براى  تنها  نه  امر  اين 
خواهد  بد  همه  براى  بلكه 

بود.
مشكل  بلكه  ندارد  نرم افزارهايش  بروزرسانى  و  اپل  با  مشكلى  كرد:  اعالم  وى 
پخش  هاى  دستگاه  از  يكى  مالك  كه  هم  مك  غير  كاربران  حتى  كه  آنجائيست 
موسيقى اپل هستند و نرم افزار iTunes و QuickTime بر روى سيستم  عامل 
نسخه اى  ها  برنامه  اين  براى  آپديت  دريافت  هنگام  در  نيز  مى باشد  نصب  آنها 
از مرورگر Safari را دريافت خواهند نمود و نكته اينجاست كه جعبه موافقت با 

دريافت اين مرورگر بطور پيش فرض عالمتدار مى باشد.
”جان ليلى“ اعالم كرد: رويه اى كه اپل با مرورگر Safari خود در پيش گرفته با 
پشت كردن به اعتماد متقابل با مشتريان امنيت آنان را بخطر مى اندازد. اين يك 

رويه اشتباه است و مى بايستى متوقف شود.

Second Life هوش انسانى در
كاراكتر Eddie چهار ساله ممكن است رفتارى درحد هوش يك پسربچه در خارج 
از فضاى مجازى Second Life از خود بروز دهد.به گزارش ايتنا اين پسربچه كه 

تلفيقى از هوش مصنوعى منطق-محور 
سازى  مدل  پيچيده  هاى  تكنيك  و 
كه  سيستمى  در  است  قرار  باشد  مى 
متخصصين،  از  بسيارى  گفته  بنابر 
هاى  سيستم  قدرتمندترين  از  يكى 
محسوب  جهان  مجازى  محاسباتى 
مى گردد كار كند. Eddie كه حاصل 
تكنيك  پلى  آزمايشگاه  محققان  تالش 
عقايد  داراى  باشد  مى   Rensselaer
و  بوده  بخود  مخصوص  تفكرات  و 
و  استدالل  توانايى  ميزان  آن  داراى 
در  پسربچه  يك  از  كه  است  استنتاج 
اين سن توقع مى رود. اين توانايى ها 
شامل يك ساختار گسترش يافته بنام 
«تئورى تفكر» است كه به اين كاراكتر 
ديگر  اعمال  پيشگويى  و  فهم  اجازه 
انسانى  بازيكنان  حتى  و  كاراكترها 
اين  اميدوارند  محققان  دهد.  مى  را 
فناورى روزى بتواند در مقابل انسان 

بازى  مشخصًا   Second Life» .كند عمل  ترتيب  همين  به  نيز  واقعى  جهان  در  و 
آسان و بسيار محبوبى مى باشد.اما فناورى هاى ما اين قابليت را دارند كه در 
هر محيط ديجيتالى ديگرى نيز عمل كرده و درحقيقت ما درنظر داريم با همكارى 
دنياى  و  مجازى  جهان  كه  بگيريم  بكار  هايى  محيط  در  را  ها  تكنيك  اين   IBM

فيزيكى بطور مستقيم با يكديگر در تماس مى باشند.» 
اين گفته متعلق به Selmer Brijgsjord سرپرست بخش دانش شناختى انستيتو 
استراتژى  از  قدم  اولين   Eddie.باشد مى  پروژه  اين  مسئول  و   Rensselaer
محتاطانه اى است كه Bringsjord آن را «پيروزى قدم بقدم» مى نامد. درحقيقت 
حوزه  در  نزديك  اى  آينده  در  را  مصنوعى  هوش  از  ترى  پيشرفته  هاى  فناورى 
آموزش، سرگرمى و بازى شاهد خواهيم بود. «صادقانه بگويم، اين نرم افزارها 
بى شمار و پايان ناپذيرند اما زمانى را تصور كنيد كه بتوانيد با كاراكترهايى تعامل 
داشته باشيد كه هوشمندى آنها درحد ماشين هايى باشد كه در فيلم هاى تخيلى 
محيطى  در  حاضر  درحال   Eddie آنجائيكه  از   Bringsjord گفته  به  بينيم.»  مى 
كامًال منطقى و از قبل تعريف شده اجرا مى شود لزوم وجود مهندسين باهوشتر و 
سخت افزارهايى سريعتر براى آوردن وى به محيط خارج كامًال ضرورى خواهد 

بود.
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

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

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

كاپيتان تيم فوتبال انگليس انتخاب شد

ريو فردنياند مدافع تيم منچستريونايتد در ديدار دوستانه چهارشنبه شب ميان تيم هاى ملى انگليس و 
فرانسه ، بازوبند كاپيتانى انگليس را بر بازو خواهد بست. 

به گزارش ايرنا ، فرديناند در حالى انگليس را در ميدان مسابقه با فرانسه رهبرى خواهد كرد كه كاپلو 
بازيكنانى چون جان ترى ، استيون جرارد ، مايكل اوون و ديويد بكام را نيز در اختيار دارد.

هر چهار نفر زمانى كاپيتانى انگليس را به عهده داشتند و اكنون جان ترى و جرارد از نامزدهاى اصلى 
كاپيتانى انگليس پس از شروع مسابقات مقدماتى جام جهانى هستند. 

فابيو كاپلو سرمربى انگليس مى گويد هشت ماه محروميت اين بازيكن به دليل عدم انجام يك آزمايش 
دوپينگ اكنون به تاريخ پيوسته است . 

وى اظهار داشت: از نظر آنچه كه من در مورد بازى ها و تمرينات پنج روز گذشته اش مشاهده كرده ام، 
گذشته متعلق به گذشته است و به عقيده من نوعى حرفه اى گرى در وى وجود دارد. 

كاپلو كه براى دومين بار در يك ديدار تيم انگليس را رهبرى مى كند تصميم گرفته است كاپيتانى تيم 
را تا زمان شروع مسابقات مقدماتى جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى چرخشى كند و پس از آن به 

انتخاب يك كاپيتان دائم مبادرت نمايد.

براي آمادگي در رقابت هاي ماكائو 

اردوي دوم تيم ملي ووشو آغاز شد 
تيم ملي ووشو ايران دومين اردوي 
آمادگي خود را از صبح امروز آغاز 

كرد.  
حضوري  براي  را  خود  كه  تيم  اين 
آسيايي  مسابقات  در  پرقدرت 
جاري)  سال  ماه  ماكائو(ارديبهشت 
ديگر  بار  امروز  از  سازد  مي  مهيا 
تمرينات خود را در مجموعه ورزشي 

آزادي تهران از سر گرفت. 
برگزيده  نفر   19 اردو  اين  در 
مسابقات انتخابي حضور دارند كه تا 
تمرينات  مرور  به  ماه  فروردين   15
اين  است  قرار  پردازند.  مي  الزم 
نفرات يازده و پانزده فرودين ماه در 
دو دوره رقابت انتخابي ديگر شركت 

كنند كه در نهايت افرادي كه بيشترين برد را داشته باشند به عنوان عضو ثابت هر وزن برگزيده شوند. 
نخستين مسابقه انتخابي 27 اسفندماه گذشته انجام شد. 

اردوي بعدي اين تيم از 19 تا 28 فروردين ماه صورت مي گيرد و متعاقب آن تيم ملي راهي مسابقات 
چين مي شود. 

با ارسال درخواست رسمي به AFC و به عنوان تنها 
متقاضي استراليا خواستار ميزباني جام ملت هاي 

2015 آسيا شد
 مسئوالن فدراسيون فوتبال استراليا براي ميزباني جام ملت هاي 2015 به طور رسمي درخواست خود 

را به كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كردند.  
به نقل از سايت AFC، استراليا كه به تازگي به كنفدراسيون فوتبال آسيا ملحق شده است، به طور 

رسمي درخواست خود را براي ميزباني جام ملت هاي آسيا 2015 اعالم كرد. 
كه  بود  فدراسيوني  تنها  درآمد،  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  عضويت  به   2006 سال  در  كه  استراليا 
اعالم  مهلت  آخرين  كه   (1387 فروردين  (اول  مارچ   20 تاريخ  تا  را  ها  ملت  جام  ميزباني  تقاضاي 

درخواست ميزباني بود، اعالم كرد. 
دوره بعدي جام ملت هاي آسيا (2011) در قطر برگزار خواهد شد و تاكنون به غير از ميزبان، حضور 
عراق قهرمان دوره گذشته، عربستان نايب قهرمان، كره جنوبي تيم سوم و دو تيم قهرمان بازي هاي 

چلنج كاپ AFC سال هاي 2008 و 2010 در اين مسابقات قطعي شده است. 

تيموريان: 
مقابل اسپورتينگ خواسته هاي مگسون را برآورده كردم 

هاي  خواسته  گفت:  انگليس  بولتون  فوتبال  تيم  ايراني  هافبك 
اسپورتينگ  مقابل  اي  دقيقه   75 حضور  در  را  تيم  سرمربي 

ليسبون در جام يوفا برآورده كردم.  
آندرانيك تيموريان در خصوص بازي مقابل اسپورتينگ ليسبون 
در  من  از  فني  كادر  مدت ها  از  پس  داشت:  اظهار  يوفا  جام  در 
تركيب استفاده كرد كه به نظرم عملكرد خوبي داشته و خواسته 

هاي سرمربي تيم(گري مگسون) را برآورده كردم. 
وي با اشاره به تغيير تركيب تيم بولتون افزود: روز يكشنبه هفته 
آينده ديداري حساس با تيم ويگان در ليگ برتر در پيش داريم 
كه به پيروزي در اين مسابقه به شدت نيازمنديم، به همين دليل 
اصلي  بازيكنان  به  اسپورتينگ  مقابل  داد  ترجيح  تيم  سرمربي 
استراحت دهد و به همين دليل در تركيب اصلي تغييراتي ايجاد 

شد. تيموريان كه قراردادش با بولتون رو به پايان است و به دليل عدم تمديد آن، از سوي كادر فني 
در تركيب قرار نمي گيرد، اذعان داشت:  قرار است پس از تعطيالت عيد مدير برنامه هايم با مسئوالن 

باشگاه در اين خصوص گفت و گو كند، ضمن اينكه از تيم هاي آلماني و اسپانيايي پيشنهاد دارم. 
اين هافبك اضافه كرد: بارها گفته ام كه نيمكت نشيني من در بولتون به مسايل فني ربط ندارد و به همين 

دليل ناراحت نيستم. بازي من مقابل اسپورتينگ گوياي اين مسئله است كه مشكل فني ندارم. 
هافبك ايراني بولتون تاكيد كرد: برخي رسانه ها از عملكرد من در بازي مقابل اسپورتينگ تمجيد و 
اعالم كردند پس از خروج من از بازي، خط هافبك بولتون با مشكل مواجه شده و دروازه تيم باز شد 

تا از صعود به مرحله بعد باز بمانيم. 
وي در خصوص دعوت به تيم ملي از سوي دايي و زمان حضورش در اردوي تيم ملي گفت:  هنوز 
به  توجه  با  تيم  مسئوالن  كه  مي دانم  بعيد  و  است  نرسيده  بولتون  باشگاه  به  فدراسيون  از  نامه اي 
وضعيت تيم در جدول و بازي هاي حساسي كه در پيش داريم، اجازه سفر به تهران را به من بدهند. در 

خوش بينانه ترين حالت 48 ساعت قبل از بازي با كويت اين فرصت را به من خواهند داد. 
تيم بولتون يكشنبه شب گذشته در جام يوفا پس از شكست يك بر صفر مقابل اسپورتينگ ليسبون از 

اين رقابت ها حذف شد. 
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دايى حواست هست؟ 
زمين بازى را كوچك كن!
پژمان نوزاد
  عضو هيأت رئيسه مسابقات المپيك نوجوانان آمريكا 2008

وقتى يحيى گل محمدى در نيمه دوم ديدار ايران- مكزيك در جام جهانى 
2006 خط دفاع را عقب نگه  داشت، آندو مجبور شد فاصله اش را با خط 
دفاع كم كند. اين عقب نشينى فضاى خالى بين آندو- نكونام را رقم زد. 
ماركز  به  هاشميان  دايى-  حمايت  بدون  و  جان  كم  پرسينگ  طرفى  از 
مكزيكى اجازه مى داد تا بى پروا از خط دفاع شان جدا شود. الولپه هم بنا 
به ذات فوتبال آرژانتين كه بازيخوانى از تبحرات شان است، اين فضاى 
خالى ميانه ميدان را شناسايى كرد و مردانش از همان جا پايه هاى دو 

گل را طراحى  كردند. 
يكى از ضعف هاى اساسى و ذاتى فوتبال ايران عقب نگه داشتن خط دفاع 
و بزرگ كردن زمين بازى براى حريف است؛ زمينى كه بايد تيم ايران 
در موقع از دست دادن توپ آن را كوچك كند تا با ندادن فضا، زمان، 
امكان حركت و بازيسازى از حريف سلب گردد. دايى بايد بكوشد اين 
تفكر و ضعف- عقب نگه داشتن ذاتى خط دفاع- را در تيم ملى ايران از 

بين ببرد.   
وقتى توپ را از دست مى دهيم چگونه بايد زمين بازى را براى حريف 
كوچك كنيم؟تأخير، پرسينگ، حمايت از مرد مدافع و كم كردن فاصله 
خطوط سه گانه از اصولى است كه بايد ملكه ذهن مردان تيم ايران شود. 

جام جهانى دو دستاورد بزرگ فنى براى جهان فوتبال داشت.
يكى پيدا شدن خط چهارمى كه ليپى در قالب زوج گاتوزو- پيرلو به دنيا 
معرفى كرد. ديگرى طراحى وظايف بازيكنان در مرحله انتقالى يا ايتاليا 
و فرانسه سرآمد همه تيم ها در اين زمينه بودند.   بحث گاتوزو- پيرلو 
دنبال مى كنيم اما آنچه در اين مطلب مى گنجد تعريف و تشريح  را بعداً 
وظايفت بازيكنان در مرحله انتقالى است. دايى و مردان تيم ملى ايران 
بايد در طول تمرينات به آگاهى كافى از وظايف خود در دو مرحله از 
دست دادن توپ و به دست آوردن توپ دست يابند. زمانى كه دفاع ايران 
توپ را از حريف مى گيرد، على كريمى يا نيكبخت واحدى كجا بايد باشند 

و چه بايد بكند؟ مرد پيشانى خط حمله به كدام سو بايد حركت كند؟ 
از آن طرف وقتى توپ را در زمين حريف از دست مى دهيم آخرين مرد 
خط دفاع چگونه و كجا بايد خط دفاعى اش را استقرار دهد؟ دايى بايد 
بازيكنان  تك تك  وظايف  تشريح  و  انتقالى  مرحله  روى  ويژه اى  حساب 

باز كند.

فاصله بزرگان كاهش يافت

در هفته بيست و نهم الليگا صدرنشين رقابت ها تن به شكست 
خانگى داد و بارسلونا تعقيب كننده جدى رئال مادريد موفق شد 

با قاطعيت از سد حريف خود رئال وايادوليد بگذرد. 
در پى شكست رئال مادريد مقابل والنسيا در يك بازى پر ماجرا 
مدعيان  ميان  فاصله  وايادوليد  رئال  برابر  بارسلونا  پيروزى  و 
قهرمانى در الليگا به عدد 4 كاهش يافت و رئال مادريد بار ديگر 

خطر از دست دادن الليگا را حس كرد. 
والنسيا تيم آماده رونالد كومان كه قبل از اين هفته توانسته بود 
با شكست بارسلونا اين تيم را از رسيدن به فينال كوپا دل رى 
در  نيز  را  مادريد  رئال  اسپانيا،  فوتبال  قطب  ديگر  كند  محروم 

برنابئو شكست داد. 
گل  دو  مادريد  رئال  كاپيتان  گونسالس  رائول  بازى  اين  در 
مرز  به  الليگا  گلزنان  جدول  در  تا  رساند  ثمر  به  تيمش  براى 

15 برسد. 
18 دوربين مستقر در برنابئو سوژه هاى بسيارى براى پوشش 

بين  ذره  زير  دروازبان  براند  هيلده  جمله  از  داشتند  تصويرى 
مانور  گونسالس  رائول  مقابل  شكست  دو  جز  به  كه  والنسيا 

مطلوبى از خود به نمايش گذاشت. 
سوى  از  بازى  طول  در  نيز  مادريد  رئال  سابق  مدافع  الگه را 

هواداران تيم قبلى خود تشويق مى شد. 
عالقه  مورد  بازيكن  و  اسپانيا  فوتبال  اول  زن  گل  ويا  داويد 
و  داد  پاسخ  رائول را  دو گل  هر  اسپانيا  تيم ملى  در  آراگونس 
رئال مادريد فشار بى امانى را براى به ثمر رساندن گل برترى 

آغاز كرد. 
از نكات مهم اين بازى ورود مورينتس بازيكن سابق رئا لمادريد 
به زمين بود كه در افزايش ضريب احساسى بازى نقش عمده اى 
داشت. رئال مادريد در سلسله حمالت بى امان خود روى دروازه 
والنسيا دو بار توپ را به تير دروازه كوبيد تا اين كه والنسيا 
خيال همه را راحت كرد و توسط آريسمندى به گل برترى دست 
يافت. در همان شب بارسلونا توانست با اقتدار كامل و با نمايش 
كرايوف  فوتبال  مكتب  از  گرفته  بر  و  شده  حساب  بازى  يك 
هواداران خود را راضى كند. بارسا رئال وايادوليد را با نتيجه 
جالب و ارزشمند 4 بر يك شكست داد.نتايج هفته بيست و نهم 

الليگا اسپانيا: 
- شب نخست: 

- رئال مايوركا يك ـ دپورتيوو الكرونيا صفر 
- سويا يك ـ اتلتيكو مادريد 2 

- شب دوم : 
- بارسلونا 4 ـ رئال وايادوليد يك 

- لوانته يك ـ ويارئال 2 
- اوساسونا صفر ـ رئال بتيس يك 

- راسينگ سانتاندر 2 ـ ركرتيوو اوئلوا صفر 
- رئال مورسيا 4 ـ اسپانيول صفر 
- رئال ساراگوسا يك ـ آلمريا يك 

- رئال مادريد 2 ـ والنسيا 3 
- اتلتيك بيلبائو يك ـ ختافه صفر  

   

تيم ملى فوتبال ايران 
مقابل كويت متوقف شد

تيم ملى فوتبال ايران در دومين مسابقه از مرحله مقدماتى جام جهانى 
2010 مقابل تيم كويت با تساوى دو بر دو متوقف شد. 

ديدار حساس تيم هاى ملى كويت و ايران از گروه 5 مرحله مقدماتى 
جام جهانى 2010 در نادى الكويت با تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد. 

تيم ملى ايران در نيمه اول در حالى كه با گل هاى عليرضا نيكبخت 
واحدى(دقيقه 2) و سيد جالل حسينى(دقيقه5) از حريف پيش افتاده 
بود، در ادامه با گل هاى على عزمى(دقيقه 38) و فهد الراشيدى (دقيقه 
82) براى تيم ملى كويت به راحتى امتيازهاى اين ديدار حساس را از 

دست داد. 
ماتيو كريستوفر بريز، داور استراليايى قضاوت اين ديدار را برعهده داشت و به يوسف يوحى و صالح از كويت و مهرزاد معدنچى، 

مسعود شجاعى و آندرانيك تيموريان از ايران كارت زرد داد. 
داور استراليايى در دقيقه 89 به دليل تكل خطرناك عادل شمارى روى پاى ابراهيم صادقى، بازيكن ملى پوش كويت را با دادن كارت 

قرمز از ميدان اخراج كرد. 
ايران با انجام 2 مسابقه و با مجموع 2 امتياز در مكان سوم گروه 5 قرار دارد. امارات با 4 امتياز صدرنشين اين گروه است. 

تيم ايران در سومن مسابقه در روز هفدهم خرداد و در ورزشگاه آزادى با تيم ملى امارات ديدار خواهد كرد.
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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.  

دفن جسد با جرثقيل
نزديكان يك جوان بيست و نه ساله انگليسى به علت وزن زياد 

مجبور شدند براى دفن جسد وى از جرثقيل استفاده كنند.
سى  و  سيصد  جسد  دفن  االوسط،  الشرق  روزنامه  نوشته  به 
چهار  جرثقيل  از  استفاده  با  جفرى،  كريستين  جان  كيلوگرمى 
كندن  سرگرم  روز  پنج  مدت  به  نفر  شش  كشيد.  طول  ساعت 
قبر براى وى بودند. جسد وى كه به نظر مى رسد علت مرگش 
طبيعى بوده در آسايشگاه جوانان معتاد به مواد مخدر، الكل و 
شده  پيدا  انگليس  غربى  جنوب  در  تانتن  شهر  در  عقلى  بيماران 

بود.

كشف جسد يك مرد در حمام

رسيده  قتل  به  پيش  روز   25 حدود  كه  ساله   55 مردي  جسد 
است در حمام منزلش كشف شد.  ساعت 16 و 30 دقيقه عصر 
روز شنبه ماموران كالنتري 101 تجريش از كشف جسد مردي 

ميانسال در منزل مسكوني اش باخبر شد. 
نام  به  ساله اي  مرد 55  دريافتند  صحنه  در  حضور  با  ماموران 
منزل  در  جسد  و  شده  خفه  مانند  رشته اي  جسم  توسط  حسين 

رها شده است. 
اصغرزاده بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران در 
قاتالن  يا  قاتل  داد  نشان  بررسي ها  گفت:  پرونده  اين  خصوص 
پس از آنكه حسين را به قتل رساندند، جسدش را داخل يك پتو 
پيچيده سپس پتو را با نوار چسب، چسب پيچ كرده و در حمام 

خانه رها كرده اند. 
وي با اشاره به اين مطلب كه بوي بد ناشي از فساد جسد باعث 
شده همسايه ها از قتل باخبر شوند، گفت: متالشي شدن جسد 
حاكي از آن است كه قتل حدود 25 روز پيش اتفاق افتاده و در 

اين محل رها شده است. 
وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه هيچگونه آثار درگيري و 
سرقت در منزل متوفي مشاهده نشده است گفت: به احتمال زياد 
قاتل يا قاتالن با مقتول آشنا بوده و در يك فرصت از موقعيت 

سوء استفاده كرده و وي را به قتل رساندند. 
اصغرزاده گفت: تحقيقات در مورد شناسايي قاتل يا قاتالن آغاز 

شده است. 
حضور پليس اخالق در متروي ژاپن

خواهد  هدايت  را  مردم  ژاپن،  متروي  قطارهاي  در  اخالق  پليس 
بروز  علت  به  كنند.  رعايت  را  اخالقي  مسائل  و  آداب  كه  كرد 
بندري  شهر  در  مترو  قطارهاي  مسافران  ميان  هايي  ناهنجاري 
عنوان  تحت  اخيراً  كه  پليس  ويژه  نيروهاي  ژاپن،  در  يوكوهوما 
پليس آداب و اخالق شكل گرفته است، در ايستگاه ها و قطارهاي 
باز  غيراخالقي  رفتار  از  را  مردم  و  يافت  خواهند  حضور  مترو 
خواهند داشت. بنابراين گزارش، از موارد مورد نظر اين نيروهاي 
ويژه  پليس در ژاپن، ندادن جاي خود به سالخوردگان و زنان 
از  استفاده  همراه،  تلفن  با  بلند  صداي  با  كردن  صحبت  باردار، 
لوازم آرايشي توسط زنان در برابر ديگر مسافران، و بلند بودن 
صداي موسيقي كه برخي افراد از دستگاه ها پخش صوت همراه 

خود پخش مي كنند، مي باشد. 

طي هفته گذشته گذشته رخ داد:

5 فقره خودكشي

جداگانه  هاي  پرونده  گذشته  روز   2 در  خودكشي  فقره   5 وقوع  با 
با موضوع فوت مشكوك در شعبه ويژه قتل دادسراي امور جنايي 

تهران به جريان افتاد. 
به گزارش ايسنا، ساعت 12:30 ظهر روز 29 اسفند ماه سال گذشته 
ماموران كالنتري 151 يافت آباد، قاضي محمد شهرياري، بازپرس 
كشيك قتل پايتخت را در جريان حلق آويز شدن مردي 50 ساله به 
نام ”رضا“ در آشپزخانه واقع در گوشه در حياط منزلش قرار دادند 
كه بالفاصله بازپرس با توجه به مشكوك بودن مرگ، دستور اعزام 

اكيپ تشخيص هويت را به محل صادر كرد. 
در بررسي هاي اوليه همسر متوفي اظهار كرد: رضا هيچ مشكلي با 
خانواده نداشت و مبتال به بيماري هاي روحي نيز نبود، حوالي ظهر 

براي تميز كردن آشپزخانه به آنجا رفت كه بعد از مدتي، وقتي داخل 
آشپزخانه رفتم با جسد حلق آويز شده او مواجه شدم. 

با توجه به اين مطلب تحقيقات در اين زمينه با دستور بازپرس شعبه 
7 بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران ادامه دارد. 

عصر روز 29 اسفند ماه نيز بازپرس ويژه قتل با گزارش ماموران 
داود“  هويت“  با  ساله   40 فردي  خودكشي  از  ابوذر   161 كالنتري 
بررسي هاي  در  كرد؛  آغاز  را  خود  تحقيقات  بالفاصله  و  شد  مطلع 
اوليه مشخص شد متوفي يكي از نويسندگان معروف بوده و به دليل 

ابتال به بيماري روحي با خوردن قرص خودكشي كرده است. 
غرب،  شهرك   134 كالنتري  ماموران  نيز  گذشته  شب   22 ساعت 
جريان  در  را  پايتخت  قتل  كشيك  بازپرس  شهرياري  محمد  قاضي 
مرگ مشكوك يك زن 27 ساله به نام ”اعظم“ قرار دادند كه با آغاز 
تحقيقات در اين زمينه مشخص شد متوفي به دليل ناراحتي شديد 
ناشي از فوت برادرش با خوردن چندين قرص خود را از پاي در 

آورده است. 
همچنين زنگ تلفن بازپرس ويژه قتل نيمه هاي شب گذشته به صدا 
فوت  جريان  در  را  وي  پاسداران،  كالنتري 102  ماموران  و  درآمد 
مشكوك زني 29 ساله و مردي 40 ساله در يك منزل قرار دادند. با 
آغاز تحقيقات مشخص شد متوفيان كه هيچ نسبتي با هم نداشته اند 
با خوردن قرص، دست به خودكشي زده اند و هنوز دليل حضور زن 

در خانه مرد مذكور روشن نشده است. 
بازپرس شعبه 7 بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي امور جنايي تهران 
خواهان  جداگانه  قضايي  دستورهاي  صدور  با  پرونده  هر 5  براي 

انجام تحقيقات جهت كشف حقيقت اين حوادث شد.

قتل يك ايرانى در 
اسپانيا 

  
اسپانيا،  در   (ICS) بين المللى  كالج  بنيانگذار  فرهنگى“  ”منوچهر 
در  ناشناس  زنى  چاقوى  ضربات  با  (19مارس)  گذشته  چهارشنبه 

اين كشور به قتل رسيد.
خبرگزارى ايرنا با تائيد اين خبر، اعالم كرد: ”هنوز علت و انگيزه اين 

قتل روشن نشده است.“ 
اعالم  ايران  دولت  مخالفين 
ماموران  بدست  وى  كرده اند، 
است.  رسيده  قتل  به  ايرانى 
پرس نيوز“  ”ايران  وب سايت 
دولت  مخالفين  سوى  از  كه 
ايران  مى شود،  اداره  ايران 
”فرهنگى“  مرگ  مسئول  را 
معرفى كرده است.  مقام هاى 
در  واكنشى  هيچ  هنوز  ايرانى 
 82 ايرانى  اين  قتل  خصوص 
زرتشت  دين  پيرو  و  ساله 

نشان نداده اند.
- چگونگى قتل فرهنگى

مرد  فرهنگي“،  ”منوچهر 
منطقه  در  ايراني  ساله   82
”مورالخا“ي اسپانيا، در حومه 

مادريد به همراه دو فرزندش زندگى مى كرد.
قد،  با170سانتي متر  زني  اسپانيا،  هاى  رسانه  گزارش  براساس 
چهره اي سبزه و الغراندام، تنها مظنونى است كه احتمال مى رود وى 

را با سه ضربه چاقو در خانه شخصى اش به قتل رسانده باشد.
منابع پليس عقيده دارند پشت اين قتل مي تواند انگيزه سياسي نهفته 

باشد، اما پليس اسپانيا فرضيه هاي ديگر را هم رد نمي كند.
فرهنگي“،  ”منوچهر  قاتل  نوشته اند،  اسپانيا  هاى  رسانه  كه  آن طور 
بعدازظهر چهارشنبه پس از به صدا در آوردن زنگ خانه او بدون 
آن كه حرفي بزند، سه ضربه چاقو به شكم وي وارد كرده و متواري 

شده است.
فرهنگي پس از اين حادثه به بيمارستان ”الپاز“ مادريد منتقل شده، 
اما هنگام عمل جراحي جان داده است. پليس اسپانيا در حال تحقيق 
در مورد راه فرار قاتل اين ايرانى، توسط تصاوير دوربين هاي نصب 

شده در محله مورالخاست. 
ماموران پليس محلي، پس از ارتكاب اين قتل، يك پالتوي چرم را كه 

قاتل هنگام فرار دور انداخته، يافته اند.
پليس همچنين اعالم كرده است، قاتل حدود دو كيلومتر را با پاى پياده 
تا يك مركز خريد پيموده است و در آنجا با يك تاكسي متواري شده 
است. براساس اين گزارش، اكنون ماموران پليس به دنبال تاكسي 

مذكور براي شناسايي محل اختفاي قاتل هستند.
شهادت يك زن اسپانيايي و تصاوير 
ضبط شده توسط دوربين ها كه در 
حاكى  دارد،  قرار  ماموران  اختيار 
 30 تا   28 بين  مظنون  زن  كه  است 

سال سن دارد. 
پليس مادريد اعالم كرده اين قتل يك 
”منوچهر  بحث  و  جر  از  پس  روز 
”آلكوبنداس“  شهرك  در  فرهنگي“ 
چسباندن  حال  در  كه  زني  با 
كشور  براى  تبليغاتي  پوستر هاى 

ايران بود، صورت گرفته است.
- منوچهر فرهنگي كيست؟

ژانويه  پنجم  روز  فرهنگي  منوچهر 
خانواده اي  در  ميالدي   1926 سال 

زرتشتي در كرمان متولد شد.
يك  سال ها  گذشت  از  پس  وي 
كارخانه داروسازي تاسيس كرد كه 

بعد ها به يكي از مهمترين كارخانه هاي دارويي در ايران مبدل شد.
”فرهنگى“ پس از پيروزي انقالب اسالمي به اتهام“توهين“ و ”ايجاد 
ايران  از  بعدها  فرهنكى  است.  شده  احضار  دادگاه  به  مزاحمت“ 
شهر  در  را  مدرسه اى  كشور،  اين  در  و  كرد  مهاجرت  اسپانيا  به 
”استپونا“ در جنوب اسپانيا با نام ”كالج بين المللي اسپانيا“ تاسيس 
مادريد  به  را  آن  ميالدي   1980 سال  در  سال  سه  از  پس  و  كرد، 
انتقال داد. اكنون در اين مدرسه 600 دانش آموز با 48 مليت مشغول 

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

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

ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير 
كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و 
سرمايه گذارى

تلفن: 02070347019
همراه: 07917565800

83 Baker Street   London W1U 6LA

فرارهاى بزرگ 
در تاريخ جنايى 

ايران
بليغ  مهدى  شب،  خفاش  به  معروف  خوشرو  غالمرضا  فرار  داستان 
معروف به آرسن لوپن ايران، ، وحيد قديمى معروف به كارلوس ايران 
و على اشرف پروانه در نوع خود جالب مى باشد. بازخوانى فرارهاى 
بزرگ در تاريخ جنايى ايران اين پرسش ها را در ذهن ما پديد مى آورد 

كه شهرام جزايرى، چرا؟ چگونه؟ و با چه اطمينانى؟ فرار كرد
فرار شهرام جزايرى در اسفندماه سال 85 و دستگيرى جنجال آفرين 
وى در نوروز 86 يكى از بزرگ ترين فرارهاى زندانيان سرشناس در 

تاريخ ايران بوده است.
 شايد بازخوانى فرارهاى بزرگ در تاريخ جنايى ايران اين پرسش ها 
را در ذهن ما پديد مى آورد كه شهرام جزايرى، چرا؟ چگونه؟ و با چه 

اطمينانى؟ فرار كرد و چرا؟ چگونه و به چه قيمتى؟ دستگير شد.
بهتر  يا  متهم  سرشناس ترين  كه  جزايرى  شهرام  فرار  نخست  روز  از 
است  و  بوده  اقتصادى  مفاسد  هاى  پرونده  در  عليه  محكوم  بگوييم 
ابهامات بسيارى وجود داشت كه پس از گذشت يك سال و با وجود 
آن  برابر  در  مسئوالن  همه  و  نشده اند  روشن  هنوز  وى  دستگيرى 
جزايرى  شهرام  داده اند.  فيصله  را  ماجرا  كلى گويى  با  و  كرده  سكوت 
ساعت 8 و 50 دقيقه روز سه شنبه يكم اسفندماه سال 85 با همراهى دو 
مامور به جاى رفتن به مكانى كه كارشناسان منتظرش بودند تا بخشى 
از دارايى او را ارزيابى كنند به آپارتمان خود در شهرك اكباتان رفت 

و به دور از ديدگان دو محافظ خود، فرارى شد.
از روزى كه ماجراى فرار شهرام جزايرى فاش شد، رفتارهاى غيرعادى 
از سوى برخى از مسئوالن قضايى و پليسى رخ داد كه همگى ناشى از 

شوكى بود كه اين فرار به وجود آورده بود.
نفوذى  با  ثروتمند  جوان  اين  نمى كرد  تصور  كس  هيچ  رفت،  جزايرى 
كه در كشورهاى عربى و ديگر كشورها دارد بعد از يك ماه در ايام 
نوروز دستگير شده و با يك هواپيماى شخصى از كشورى عربى به 

ايران انتقال داده شود.
شايد اگر شهرام جزايرى چهره اى شناخته شده در رسانه ها نداشت 
و چنين حساسيتى پشت پرونده اتهامى اش از سوى روزنامه ها نبودع 
نقشه  با  او  و  داشت  وجود  دستگيرى اش  براى  كمترى  حساسيت 
ماهرانه اى كه در فرار از ايران طراحى كرده بود هرگز به زندان اوين 

باز نمى گشت.
شهرام جزايرى با هويت جعلى و مدارك شخصى به نام وحيد به دوبى 
دستور  با  كه  ايران  پليس  ماموران  داشت.  اقامت  هتلى  در  و  گريخته 
ويژه  مقامات قضايى به رديابى وى پرداخته بودند تا يك قدمى اش در 
هتل رفتند اما جزايرى در البى هتل در تماسى با پليس امارات، ماموران 
و  شد  خارج  هتل  از  خونسردى  با  كرد،  معرفى  خود  مزاحم  را  ايرانى 

گريخت.
در مدت فرار شهرام جزايرى با دستور رئيس قوه قضائيه تنى چند از 
مقامات قضايى كه رئيس مجتمع قضايى مبارزه با مفاسد اجتماعى و 
رئيس زندان اوين شاخص ترين بودند، بركنار شدند و همدستان متهم 
فرارى كه قرار بود در ازاى فرارى دادن او به ثروت خوبى دست پيدا 

كنند، بازداشت و زندانى شدند.
داغ تر  جزايرى  شهرام  فرار  خصوص  در  شايعات  بازار  روز  هر 
مى شد تا اينكه در ايام نوروز مردم در تلويزيون ديدند كه هواپيمايى 
كه  حالى  در  غمزده  جوانى  و  نشست  زمين  به  مهرآباد  فرودگاه  در 
دستبندى به دو دستش بود، ساكت و آرام از هواپيما پياده شد. شهرام 
جزايرى بازداشت شد و سناريوى فرارش خيلى زود خاتمه يافت. اين 
متهم اقتصادى كه در روستايى كه جمعيت واقع در عمان رديابى شده 

بود به زندان سپرده شد و ديگر حرفى به ميان نيامد.
پس از گذشت 11 ماه هنوز هم كامًال مشخص نيست شهرام جزايرى 
در  سلولى  به  تا  خورد  رقم  او  براى  سرنوشتى  چه  و  گريخت  چگونه 
سكوت  مورد  اين  در  خيلى ها  هم  هنوز  شد.  بازگردانده  اوين  زندان 

كرده اند. البته اين الزمه يك فرار بزرگ بوده است.
س فرارهاى بزرگ

اتفاق  و كمتر  بوده است  و خواندنى  جذاب  هميشه  فرار زندانيان  خبر 
افتاده است كه يك زندانى فرارى گرفتار نشود.

به  معروف  خوشرو  غالمرضا  فرار  ماجراى  ايران  فرارهاى  تاريخ  در 
خفاش شب، مهدى بليغ، وحيد قديمى معروف به كارلوس ايران در نوع 

خود جالب و شنيدنى است.
س خفاش شب

در سال 1376 قتل هاى سريالى زنان و دختران جوان، جنجال بسيارى 
به پا كرد و ترس به جان تهرانى ها انداخت تا اينكه خفاش شب دستگير 

جنايات  همه  دهنده  تكان  اعترافات  با  خوشرو  غالمرضا  وقتى  شد. 
سريالى را به گردن گرفت، در بررسى هاى اطالعاتى مشخص شد. اين 
جنايتكار در سال 1371 با وجود محكوم شدن به اعدام توانسته فرار 

كند.
در سال 1371 وقتى خفاش شب به خاطر سرقت مسلحانه و اذيت و 
آزار دختران تحت حكم اعدام بود در مسير انتقال به دادگاه از چنگال 
ماموران گريخت. اين مرد جانى به همراه دوستش به نام على كريمى 
كند.  فرار  توانست  ماموران  دادن  فريب  با  كه  شود  اعدام  بود  قرار 
همدست او در اسفندماه همان سال اعدام شد اما خفاش شب تا سال 
1376 باز به تبهكارى هايش ادامه داد و پس از 9 جنايت فجيع، ساعت 
22 شامگاه پنجم تيرماه سال 76 توسط بسيجيان پايگاه شهيد نظرى 
و  شد  بازداشت  پونك  در  تهران  غرب  ناحيه  سپاه  شهرى   10 ناحيه 
چهار  در   1376 سال  ماه  مرداد   23 چهارشنبه  دقيقه   45 و   7 ساعت 
ديوار انبار روباز ورزشگاه آزادى واقع در سه راه دهكده المپيك به 

دار مجازات آويخته شد.
س كارلوس ايران

«كارلوس ايران» چهره شناخته شده مطبوعات ايران در سال 59 است. 
او مردى هزار چهره و اسم واقعى اش «وحيد قديمى» بود. «كارلوس» 
متفاوتى  نامى هاى  كه  است  جنايى  تاريخ  در  خطرناك  جانيان  از  يكى 
و  پوركاظمى  عليرضا  مهندس  قاسمى؛  جمشيد  ناظمى،  رضا  قبيل  از 

... داشت.
قتل،  فقره   9 با  جنايتكار  اين 
خريد  كالهبردارى،  سرقت، 
خيانت   مخدر،  مواد  فروش  و 
به  با  عنوان  جعل  امانت،  در 
به  اسالمى  انقالب  رسيدن  ثمر 
به  و  شد  دستگير  سرقت،  جرم 
 1359 سال  در  و  افتاد  زندان 
با  آزادى  از  پس  او  شد.  آزاد 
نام  به  هم زندانى اش  همدستى 
سال  در  كه  ـ  دژدانى  فرامرز 
سرقت ها  به  ـ  شد  اعدام   1361
زد.  دست  فجيعى  جنايت هاى  و 
در  كه  قتل هايش  آخرين  از  پس 
كه  شد  متوجه  داد  رخ  تبريز 
به  ها  روزنامه  در  وى  عكس 
هيمن  براى  است.  رسيده  چاپ 
از مركز باكو به صورت قانونى 
تركيه  به  گذرنامه  جعل  با  و 
رفت. در آنجا خود را يك ارتش 
با درجه سرگروهى معرفى كرد 
ازدواج  استانبول  شهر  در  ور 
دنيا  به  پسرش  وقتى  كرد. 
سرقت  خاطر  به  بار  دو  آمد، 
بود   1371 سال  شد.  زندانى 
برگشت  ايران  به  غيرقانونى  كه 
دست  ديگر  جنايت   5 به  باز  و 
اتهامات  با  كه  حالى  در  او  زد. 
قتل و سرقت هاى مسلحانه تحت 
تعقيب بود، به خاطر كالهبردارى 
در بند 6 ندامتگاه مركزى زندان 
قصر زندانى بود تا اينكه چهره  
چهره  هزار  بنى  از  اصلى اش 
حكمى  با  و  شد  فاش  ديگر 
انقالب  دادگاه  سوم  شعبه  از 
اسالمى محكوم به اعدام شد. در 
در  ايران  كارلوس   1375 سال 

زندان دست به خودكشى زد.
س فرار مهدى بليغ

الغر  مردى  ايران،  لوپن  آرسن 

اندام و بسيار تيزهوش به نام مهدى بليغ بود، او قانون را از حفظ بود 
به بهانه نياز به دستشويى از سراكيپ محافظ خود خواست تا دستبند 

را از دستش باز كند.
راه  ديد  و  كرد  بازرسى  را  دستشويى  همه  دقت  با  محافظ  اين  وقتى 
فرارى نيست به بليغ اجازه داد تا به دستشويى برود برود غافل از اينكه 
آرسن لوپن ايران با كندن دريچه هواكش كه تا پاى ساختمان 15 متر 

فاصله داشت فرار خواهد كرد.
اين  با  مى فروخت  و  كرده  توليد  مخدر  مواد  زندان  در  كه  بليغ  مهدى 
پرداختند.  آن  به  ارجى  و  داخلى  مطبوعات  و  كرد  پا  به  جنجال  فرار 
را  او  و  شد  بازداشت  عراق  در  وقتى  ديگر  بار  يك  ايران  لوپن  آرسن 
سوار قايق كردند تا به ايران بياورند از غفلت ماموران به آب پريد و از 
شليك هاى آنان توانست فرار كند، او شناكنان خود را به كويت رساند 
سپس وقتى به لبنان رفته بود دستگير شد و سحرگاه 20 فروردين ماه 
سال 1360 به هماه 6 قاچاقچى ديگر در ناصر خسرو تهران به صورت 

علنى اعدام شد.
س فرار پروانه

على اشرف پروانه، يكى از مردان خطرناك و سارقان مسلح است كه 
در جراين ترور قاضى مقدس نيز يكى از مظنونان اصلى بود. «پروانه» 
كه خود مى گويد خطرناك نيست در 11 سرقت مسلحانه شركت داشت 
محبود  بوده  شهر  رجايى  كه  ايران  زندان  مجهزترين  در  سال   19 و 
بزرگى  فرار  نقشه  همسلولى هايش  از  تن   3 با  خطرناك  مرد  اين  بود. 
را  زندان  نقشه  ابتدا  سينمايى  فيلم هاى  سبك  به  آنها  كرد،  طراحى  را 
آب  برق،  تمهيدات  مختص  كه  خالى  فضاهاى  از  و  آوردند  دست  به 
 50 تونلى  حفارى  به  و  كردند  استفاده  بود،  زندان  احتياجات  ديگر  و 
برسانند.  زندان  بلند  ديوارهاى  پشت  به  را  خود  تا  زدند  دست  مترى 
پروانه در روز فرار وقتى يكى از زندانبانان را پيش روى نقشه ماهرانه 
و زحمات چندين ماه هاش ديد او را با اسلحه اى هدف قرار داد و با 
بخش  در  وقتى  خطرناك  مرد  اين  كند.  فرار  توانست  همسلولى هايش 
او  شد،  بازداشت  و  شناسايى  مى كرد  كار  شهردارى  كارى  آسفالت 
نقشه  چگونه  شد  پرسيده  كه  زمانى  و  مى زد  حرف  خونسردانه  خيلى 
فرار را طراحى كرد و گفت: وقتى بيكار باشى، ذهنت خالق مى شود، در 

زندان چون مشغوليتى نبود تصميم به فرار گرفتم.
او در آخرين اظهار نظر مبنى بر اينكه باز از زندان فرار مى كند يا نه؟ 

گفت: «نمى توانم پير شده ام، ديگر حوصله اين كارها را ندارم و ...»
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كوچه هاى 
فراموشى

شقايق آرمان

در كوچه پس كوچه هاى فراموشى گم شده بودم.
با اين كه دانشجوى درس خوانى بودم آن روز حال و حوصله نگاه 

كردن به تخته و جزوه نوشتن را نداشتم.
استاد ازپشت شيشه قطورعينك نگاهم مى كرد.

دست هايم تند تند روى كاغذ مى چرخيد.سياهى هاى ورق اما الفباى 
نقشه كشى ساختمان نبود.نقشى از صورت « الله» دختر خاله ام بود.

ازروزهاى دور بابا و مامان، الله را «عروس خانم خودمون» صدا مى 
زدند.بدون اين كه بدانم واقعًا الله را دوست دارم يا نه او را زن زندگى 

ام مى دانستم.هيچ وقت عاشق نشده بودم.
آن روز صبح قبل از آمدن به دانشگاه مادر گفت: «خشايار» امروز 

زودتر بيا خونه قراره شام بريم خونه خاله.
به ساعتم نگاه كردم.عقربه هاى شيشه اى به اعداد درشت و بى قواره 

گره مى خورد.كالس تازه شروع شده بود.
دلم  بود.هنوزته  زيبايى  و  كردم.دخترمهربان  مى  فكر  الله  به  داشتم 

مطمئن نبودم دوستش دارم يا نه.
دانشگاه  نشد.از  قبول  اودانشگاه  اما  بوديم  همسن  الله  با  كه  اين  با 
نرفتنش زياد ناراحت نبودم. چرا كه فكر مى كردم بايد حداقل يك سر 
و گردن باالتر از او باشم.باالخره كالس تمام شد. استاد حضور و 

غياب كرد.به اسم «مينا...» كه رسيد در كالس بازشد.
«غايب  گفت:  و  باال  برد  را  آمد.دستش  كالس  به  قامت  بلند  دخترى 
بود.تا آن  برداشته  دخترجوان خراش كوچكى  زيباى  استاد»صورت 
روز در دانشگاه نديده بودمش. درجواب علت غيبت با نگاهى سرد به 
استاد گفت با ماشينم تصادف كردم.با ديدن مينا يك دفعه دلم از جا 
كنده شد. محو در غروردختر تازه وارد نقش مبهم صورت الله را در 

دست مچاله كردم.آن شب به هر بهانه اى بود به خانه خاله نرفتم.
ازفرداى آن روزبراى رفتن به دانشگاه بى قرار و بى تاب بودم. براى 

ديدن «مينا» لحظه شمارى مى كردم.گاهى در كالس ها مى ديدمش.
مينا به هيچ كدام از پسر هاى كالس محل نمى گذاشت.با دخترها هم 

جوش نمى خورد.اما كلبه متروك دلم فقط او را مى خواست.
دلم مى خواست تمام توانم را در تارهاى زخمى صوتى ام جمع كنم 
و اسمش را فرياد بزنم اما نمى شد.از آن طرف هم بابا و مامان و 

خانواده خاله براى خودشان «مى بريدند و مى دوختند.» 
مينا  به  روز  چند  آن  در  كه  اندازه  همان  به  داشت.شايد  دوستم  الله 
دل بسته بودم. الله هم در آن چند ساله با يادم شب ها را به صبح 
رسانده بود.هر روز از پنجره باز كالس به آدم هاى بيرون نگاه مى 

كردم.
آرزو داشتم براى يك بار هم كه شده مينا نگاهم كند.

روى صفحه هاى تمام كتاب ها و جزوه ها شعر مى نوشتم.
يك روز وقتى مينا غيبت داشت دلم شور زد. فكر مى كردم حتمًا با 
بى احتياطى رانندگى مى كند كه آن روز تصادف كرد.هنوزبعضى از 

نوشته هايم را دور نريخته ام.
آن روز برايش نوشتم : «كوچه خالى زمن و تو  / كوچه باران سكوت 
است امشب  /كوچه مى داند غم دلبستگى  / كوچه مى خواند غم اين 

كهنگى  /كوچه امشب بهانه دار تو در عبور خالى يك سادگى / كوچه 
خواهش مى كند دست مرا  / چشم پر از اشك مرا  /كوچه كوچه كوچه 
آوارگى  /كوچه يأس و اميد و تازگى  /كوچه غرق در يأس صداقت  /

مينا شب بوى عاشق  /مينا يأس غريبش  /كوچه كوچه كوچه...
باران تندتند مى آمد مينا اما نمى آمد.دلم مى خواست سر به پنجره 

بكوبم.خيابان توفان عبور بود آن روز.
راهم را گم كرده بودم.واژه ها را كم مى آوردم.كاش مينا مى آمد.آن 

شب بازهم بايد به خانه خاله مى رفتيم.
به كوچه كنار دانشگاه رفتم.هميشه ماشينم را آنجا مى گذاشتم.قطره 
هاى باران به تندى به شيشه مى خورد.من ماندم و انتظار.راهى خانه 

شدم.
دفترهاى نيمه بسته روى صندلى عقب ماند.

مامان براى «الله» كلى خريد كرده بود.نمى دانستم بايد با چه زبانى به 
آنها بفهمانم كه عاشق شده ام.به خانه رسيدم.باران بند نمى آمد.بابا و 

مامان را سوارماشين كردم.مامان پشت نشست.دفترم هنوز بازبود.
اسم «مينا» را هزاران بار در تمام جهت هاى ورق نوشته بودم.مامان 
نوشته هايم را خواند، تا آخرين واژه.به نيمه راه كه رسيديم، گفت : « 

دور بزن خشايار.» هنوز كادو هاى الله در دستش بود.
آن قدردر فكر و خيال غوطه مى خوردم كه اصًال صدايش را نشنيدم.
بابا با تعجب برگشت عقب را نگاه كرد و گفت : « برگرديم  از صبح 
تا به حال هزار و يك مرتبه تلفن زدى و اصراركردى كه دير نيا حاال 

مى گى بر گرديم »يك دفعه به خود آمدم.
يادم آمد دفترهايم را جمع نكرده ام.بدون اين كه حرفى بزنم مامان 
از راز دلم خبر دار شد.هميشه برايم مثل يك دوست و محرم رازهاى 
دل بود.آسمان يك ريز مى باريد.مامان بدون اين كه به صورتم دست 
بزند فهميد تب دارم.نمى دانم چه مرگم شده بود.خجالت مى كشيدم 
برگردم نگاهش كنم.بابا نمى دانست چه اتفافى افتاده.مامان سعى مى 

كرد مثل هميشه صبورى كند اما نتوانست.
دل  طورى  اين  كه  كيه  مينا  «خشايار»!  گفت:  دارى  بغض  صداى  با 
وروحت رو برده پس چرا به من حرفى نزدى.تكليف اين دختر خواهر 
دختر  اون  چرا  تونستى...آخه  چطور  شه  مى  چى  عاشقم  چاره  بى 
تورو مرد زندگيش مى دونه.تموم آرزوهاى قشنگش و...»مامان ديگر 
حرفى نزد.گريه امانش نمى داد.باالخره بابا متوجه موضوع شد.وقتى 
فهميدند هنوز حتى يك كلمه هم با مينا حرف نزده ام خيالشان راحت 

تر شد.
بابا گفت : «يا الله يا هيچ دختر ديگه اى. تمام حرف هامونو با هاشون 
زديم.اگه الزم باشه ديگه دانشگاه هم نمى رى تا اين دختررو نبينى.» 
كر شده بودم. نمى ديدم. نمى توانستم كالمى حرف بزنم. به بابا گفتم 
فقط يك بار مينا را ببينيد بعد هرچه خواستيد بگوييد.راز عشقم بر مال 
شده بود. برگشتيم به خانه.ساقه خميده نحيف شب زده فكر مينا را 

به خوابم قلم مى زد...
آمد. دانشگاه  به  همراهم  افتد.بابا  مى  اتفاقى  چه  فردا  دانستم  نمى 

مثل  رسيد  حياط  به  آمد.وقتى  بيايد.مينا  مينا  كردم  خدامى  خدا 
سنگين  هاى  گام  با  و  انداخت  پائين  را  سرش  هميشه 
از  بود.بابا  نگاهش  در  سختى  شد.سرماى  راهرو  راهى 
رسيدم  خانه  به  آمد.وقتى  خوشش  جوان  دختر  متانت 
در نهايت ناباورى ديدم مامان را هم راضى كرده كه به 

خواستگارى عشقم برويم.دوماه گذشت.
حرف  عشقم  آسمان  ميناى  با  كردم  پيدا  جرأت  باالخره 

بزنم.
شان  خانه  به  خواستگارى  براى  خواهم  مى  گفتم  وقتى 
بروم حتى يك لبخند كم رنگ هم نزد. گفت بايد فكر كنم 
دوباره  بعد  ماه  دهم.دو  مى  جواب  ها  امتحان  از  بعد  و 
دور  از  هم  الله  ميان  آن  گفتم.در  او  به  را  درخواستم 

حرف هايى مى شنيد وبه رويش نمى آورد .
عزت نفسش بيشتر از آن بود كه بخواهد حرفى بزند.

آينده  و  خودم  به  بايد  ،فقط  داشت  حالى  چه  دانم  نمى 
خانواده  با  شد.مامان  تمام  ها  كردم.امتحان  مى  فكر  ام 
مينا تماس گرفت.قرار خواستگارى گذاشتند.شرايط مالى 
خانواده ها مثل هم بود. هر دو دستمان به دهانمان مى 
شد  نمى  داشتيم.باورم  هم  خوبى  تحصيالت  و  رسيد 
اوضاع به خوبى پيش مى رود.مينا كمتر از احساساتش 
دوره  بشنود.در  داشت  دوست  بيشتر  و  زد  مى  حرف 
هايم  كالسى  رفتيم.هم  مى  دانشگاه  به  هم  با  نامزدى 

باورنمى كردند قرار است با هم ازدواج كنيم.
كه  بودم  دنيا  مرد  ترين  خوشبخت  آنها  نظرهمه  از 
بياورم.هنوز  دست  به  را  مينا  مثل  دخترى  توانستم 
درسمان تمام نشده بود كه ازدواج كرديم. خانه كوچكى 
در شمال تهران خريدم.سال هاى اول زندگى به خوبى 
گذشت، مينا به هر شخص سومى حسادت مى كرد اما 
باردار  مينا  بعد  نبود.مدتى  مهم  برايم  زياد  موضوع  اين 
شد.از همان روزهاى اول بهانه گيرى هايش شروع شد. 

پسرمان «نيما» به دنيا آمد.
با ورود نيما به خانه قشنگمان لج بازى هاى مينا بيشتر 

شد. حتى حاضر نبود به بچه غذا بدهد.
پسر كوچكم در چشم هايم زل مى زد و مى خواست با زبان بى زبانى 
خوب  روزهاى  فهميدم.كاش  نمى  اما  را  بگويد.نگاهش  دردهايش  از 

بيشتر مى ماند.مينا از اين رو به آن رو شده بود.
زد.از  مى  موج  رفتارهايش  تمام  در  آشنايى  اول  روزهاى  سرماى 

وقتى ازدواج كرديم ديگر با خانواده الله رفت و آمدى نداشتيم.
نمى دانم چه كسى موضوع من و دختر خاله ام را به مينا گفته بود كه 
بهانه گيرى هاى او را هزاران برابر كرده بود.مينا ديگرپرنده خوش 

صداى آسمان عشقم نبود.تولد نيما را شوم مى دانست.
تصميم گرفتم مدتى پسر كوچكمان را به مادرم بسپارم.در تمام مدتى 
مى  خانه  به  را  نيما  بود.وقتى  خوب  مينا  حال  نبود  خانه  در  بچه  كه 
آورديم بهانه گيرى هايش بيشتر مى شد.خانه ديگر برايم جاى امن 
و آرام هميشگى نبود. همه كوچه ها بوى غربت مى دادند. همه پنجره 
آن  تا  فهميد.  نمى  را  اين  اما  بودم  عاشقش  انگار.هنوز  بود  بسته  ها 
كند. حسادت  اش  گوشه  جگر  به  چنين  اين  مادرى  بودم  روزنديده 

شادى داشت از زندگى دونفره مان پر مى كشيد.
دلم مى خواست وقتى شب ها به خانه مى رسم صداى گريه ها و خنده 

هاى پسرم را بشنوم.تصميم گرفتم نيما را دوباره به خانه بياورم.
مينا مدتى آرام شد.دلم خوش بود كه اوضاع بهتر شده است. 

اما آسمان غبار گرفته خانه مان پشت به تمام پنجره هاى خوشبختى 
بود.شعرپرواز برايم معنايى نداشت.به خاطر كارزياد بيرون از خانه، 
كمتر نيما را مى ديدم. بچه ام بزرگ و بزرگ ترمى شد. هر وقت به 

خانه مى آمدم بچه خواب بود.يك روز بيمار شدم و در خانه ماندم.
نيما كنارم ماند. مينا براى كارى بيرون رفت. ديدم بچه سرحال است 
و نخوابيده. شك كردم. كم كم فهميدم زنم براى خواباندن بچه مدام به 
او داروهاى خواب آور مى داده.با فهميدن اين موضوع دنيا دور سرم 
چرخيد.تمام بدن بچه ام زير ضربه هاى وحشيانه مينا كبود شده بود.

طاقتم داشت تمام مى شد.
در يك روز برفى بى خبر از سر كار به خانه آمدم. نيما بازهم خواب 

بود.بيدارش كردم، به آزمايشگاه بردمش. نتيجه وحشتناك بود...
در تمام اين سال ها جگر گوشه ام به من حرفى نزد.در تمام اين سال 
ها نشانه هاى افسردگى شديد در رفتارهاى نيما وجود داشت و من 

آن را نديدم.داروهاى خواب آوربچه ام را گوشه گير كرده بود...
پشت نگاه آرام وسرد مينا كينه بيداد مى كرد. مى خواست با از بين 
را  ازالله  من  خواستگارى  هاى  حديث  و  حرف  انتقام  ام  بچه  بردن 
بگيرد.الله سال هاست كه ازدواج كرده و واقعًا هم خوشبخت است.به 
زندگى زيبايش حسادت مى كنم.هوا هنوز سرد است.هنوز باران مى 
بارد.  در كوچه پس كوچه هاى شب به دنبال يك نگاه آرام مى گردم. 

حاال چند روزى است كه براى هميشه از مينا جدا شده ام.
روى كاغذ نقش مى زنم.نام نيما را مى نويسم. براى بخشيده شدن 
هنوز راه زيادى در پيش است.به كوچه هاى فراموشى مى رسم اينجا 

قشنگ ترين نقطه آغاز است.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

175 مسافر نوروزى، قربانى 
جنون سرعت

رخدادهاى  قربانيان  شمار  مسافر،  شش  مرگ  با 
به 175  امروز  تا  نوروزى  تعطيالت  آغاز  از  رانندگى 

نفر رسيد. 
رخداد  ترين  تازه  گفت:  كشور،  راه  پليس  فرمانده 
«خوزستان  محور  در  امروز  3:15بامداد  كه  رانندگى 
جا  بر  كشته  سه  كم  دست  و  خورد  رقم  آبادان»   –
نبود  افزود:  اسماعيلى»  «عليرضا  گذاشت.سرهنگ 
و  سوارى  خودروى  دستگاه  دو  بين  مناسب  فاصله 
انحراف به چپ يكى از آنها، علت اصلى اين برخورد 

بود. 

وى همچنين از رخداد مشابهى در كيلومتر 45 محور فرعى «شوش – 
سياه منصور» خبر داد. اين مقام ناجا، اضافه كرد:بر اثر برخورد پرايد 
زخمى  نفر  پنج  و  باختند  جان  مسافر  سه  شده،  ياد  درمحور  سمند  و 
رانندگى  رخدادهاى  قربانيان  شمار  هموطن،  شش  اين  مرگ  با  شدند. 
نفر  به 175  امروز  تا  نوروزى  تعطيالت  آغاز  از 
افزايد،در  مى  ايسكانيوز  يافت.گزارش  افزايش 
پيش  و  سرعت»  «جنون  ها  فاجعه  اين  تر  بيش 
افتادن (سبقت) غير مجاز، نقش كليدى داشت و 
افزون بر هشت هزار خودرو و موتو سيكلت از 
سوى پليس، توقيف شد. در اين مجال، البته نبايد 
تالش هاى شبانه روزى پليس، اورژانس، هالل 
تامين  در  را   ... و  راهدارى  نشانى،  آتش  احمر، 
زياد  بسيار  حجم  به  توجه  با  مسافران  امنيت 
ناديده  شهرى  وبرون  شهرى  درون  سفرهاى 

گرفت.

مارى  باغچه  يك  كشف 
جوانا در استراليا

مأموران آتش نشانى استراليا كه براى اطفاى 
آزمايشگاه  با  بودند  رفته  اى  خانه  به  حريق 
رو  به  رو  جوانا  مارى  باغچه  و  موادمخدر 

شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى پليس، مأموران 
مهار  براى  كه  هنگامى  استراليا  نشانى  آتش 
حريق به يك خانه مسكونى در ويكتوريا رفته 
تهيه  وسايل  به  مجهز  آزمايشگاهى  با  بودند 
جوانا  مارى  باغچه  يك  و  موادمخدر  توليد  و 
رو به رو شدند. بنابراين گزارش، علت آتش 
سوزى نيز اتصالى فيوز ناشى از فشار بااليى 
كنتور  به  موادمخدر  توليد  تجهيزات  كه  بود 

برق وارد كرده بود.

كشف بيش از 5/1 تن 
خشخاش در افغانستان

بيش از يك و نيم تن خشخاش در ”ننگرهار“ 
افغانستان كشف شد. 

”ننگرهار“  واليت  پليس  فرماندهى  سخنگوى 
در شرق افغانستان گفت: در عمليات پليس در 
اين واليت يكهزار و 570 كيلو گرم خشخاش 
بازداشت  رابطه  اين  در  نفر  سه  و  كشف 

شدند. 
پايگاه اطالع رسانى پليس به نقل از روزنامه 
”عبدالغفورخان“  داد،  گزارش  تايمز“  ”خليج 
”ننگرهار“  واليت  پليس  فرماندهى  سخنگوى 
در شرق افغانستان همچنين افزود: اين مقدار 
واليت  ”خوگيانى“  شهرستان  در  خشخاش 
قصد  كه  قاچاقچيانى  خودرو  از  ننگرهار 
واليت  اين  مركز  آباد“  ”جالل  شهر  به  ورود 

را داشتند، بدست آمد. 
بزرگ  محموله  نخستين  اين  كرد:  اضافه  وى 
سوى  از  كه  است  جديد  سال  در  موادمخدر 
مصادره  و  كشف  ننگرهار  واليت  در  پليس 
مى شود. به گفته غفورخان، در واليت ننگرهار 
كشف  موادمخدر  تن  دهها  گذشته  سال  در 
گرديد و 45 قاچاقچى موادمخدر نيز بازداشت 
زمينه  در  را  نخست  رتبه  افغانستان  شدند. 
از 90  بيش  و  دارد  موادمخدر  توليد  و  كشت 
درصد از هرويين جهان در واليت هلمند اين 

كشور توليد مى شود.

مدير سابق بانك ،دخل 
كليسا را مى زد

سرقت  اتهام  به  ولز  در  بانكى  سابق  مدير 
رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  شد.به  دستگير 
ساله   66 مرد   « لوايز  راشل  «برين  پليس، 
ولزى به اتهام سرقت از يك كليسا بازداشت 
شد.براساس اين گزارش، مبلغ سرقتى از اين 
كليسا 160 هزار پوند برآورد شده است. اين 
به  مرد  اين  كه  آنجايى  از  حاكيست،  گزارش 
امر بانكدارى آشنا بود براى اين كه سرقت اين 
مبلغ جلب توجه نكند آن را به چندين حساب 
در  باالخره  بود.  كرده  واريز  مختلف  بانكى 
پى شكايت مسئوالن كليسا و انجام تحقيقات 
الزم در اين زمينه اين مرد دستگير شد و در 
بازجويى ها به جرمش اعتراف كرد. اين مرد 
در دادگاه ولز به دو سال و شش ماه حبس 
محكوم شد. گفتنى است، پليس در حال انجام 
كه  چرا  است  زمينه  دراين  بيشتر  تحقيقات 
احتمال مى رود تعداد سرقت هايى كه اين مرد 
مرتكب شده باشد بيشتر از اعترافاتش باشد.
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كاچي به از هيچي   
 كاچي ازجمله دسرهاي سنتي ايراني است كه 
در بعضي از مناطق جنوبي كشور و همچنين 

آ ذربايجان، آن را در روزهاي عاشورا و تاسوعا 
به عنوان نذري مي پزند.

اين دسر گرم و پرانرژي در روزهاي سرد 
زمستاني كه عزيزانتان به خوردن مواد مقوي و 
شيرين نياز بيشتري دارند، بسيار مناسب است.

مواد الزم:
- آرد برنج، يك قاشق سوپ خوري

- آرد گندم، يك پيمانه
- كره، 100 گرم
- شكر، 2 پيمانه

- گالب، يك استكان چاي خوري كوچك
- زعفران ساييده شده، يك قاشق مرباخوري

- آب، 3 پيمانه
طرز تهيه:

1 - ابتدا در يك 
قابلمه استيل آب 
و شكر ريخته و 

روي حرارت ماليم 
اجاق گاز قرار دهيد 
و مرتب هم بزنيد 

تا شكر در آب 
حل شود، سپس 

زعفران را اضافه كنيد و بعد از گذشت چند دقيقه، 
گالب را بيفزاييد. بعد از اينكه شيره حالت قوام 
يافته پيدا كرد، شعله اجاق گاز را خاموش كنيد.
نكته1: شيره قوام يافته بايد مانند شيره مربا 

غليظ و كشدار شود.
نكته2: گالب را در مرحله پاياني قوام آمدن شيره 

اضافه كنيد تا عطر آن از بين نرود.
2 - كره را در يك قابلمه متوسط ريخته و روي 

حرارت ماليم اجاق گاز قرار دهيد. پس از اينكه 
كره آب شد، آرد گندم را بيفزاييد و مرتب هم 

بزنيد تا آرد تغييررنگ پيدا كرده و طاليي متمايل 
به قهوه اي شود.

حاال نوبت به اضافه كردن آرد برنج است. پس از 
اينكه آرد برنج را نيز افزوديد، مخلوط آردي را 

روي حرارت ماليم اجاق گاز آن قدر هم بزنيد تا 
مخلوط سرخ شود.

نكته: براي اينكه از كافي بودن ميزان سرخ شدن 
اين مخلوط آردي مطمئن شويد، با يك قاشق 
چاي خوري كمي از آرد سرخ شده را داخل آب 
بريزيد؛ اگر حباب از آن خارج شد، به معناي 

سرخ شدن آرد است.
3 - پس از آماده شدن آرد، شيره را به آن اضافه 

كنيد و مرتب آن را روي شعله ماليم اجاق گاز 
هم بزنيد. اين مدت زمان حداقل يك ربع به طول 

مي انجامد.
4 - در اين مرحله بايد كاچي را دم كنيد. بنابراين 

قابلمه را روي شعله پخش كن قرار داده و روي 
در آن دم كني بگذاريد. حاال اجازه بدهيد تا حدود 

نيم ساعت الي 45دقيقه كاچي دم بكشد. بعد از 
اين مدت آن را در ظرف موردنظر بريزيد و سرو 

كنيد.
نكته: غلظت كاچي بايد مانند فرني نه خيلي سفت 

و نه خيلي شل باشد.

با عوارض پوستي رژيم هاي الغري چه كار كنيم؟

تناسب اندام عليه 
زيبايي

رژيم هاي غذايي متعددي براي كاهش وزن وجود دارد. اما چـند مورد از 
اين رژيم ها با حفظ خاصيت ارتجاعي و كششي پوست روي كاهش وزن 
متمركز مي شوند؟ تا به حال چنين رژيـمي  ديده نشده است. واقعيت ايــن 
است كه بيشتر اين رژيم هاي غذايي روي نتيجه گيري سريع تمركز دارند تا 
كسب محبوبيت كنند، و وقتي محبوبيت كسب كردند، فقط به دنبال درآمد 

و پول هستند. ناراحت كننده است اما واقعيت دارد. 
سوالي كه به كرات از كساني كه كاهش وزن داشته اند يا مي خواهند داشته 
باشند مي شنويم، اين است كه «وقتي اضافه وزنم به طور كامل پايين آمد، 
چه باليي سر پوستم مي آيد يا چطور مي توانم از شل شدن پوستم بعد از 
كاهش وزن جلوگيري كنم؟» شما وزن كم مي كنيد كه سالم تر بمانيد، اما 
دليل ديگر كم كردن وزنتان هم اين است كه زيباتر و بهتر به نظر برسيد، 
درست است؟ اگر قرار باشد كه بعد از وزن كم كردنتان، مجبور شويد كه 
چه  تالش  و  سعي  همه  اين  كنيد،  مخفي  گشاد  لباس هاي  زير  را  خودتان 

فايده اي دارد؟ 
تناسب رژيم غذايي با وضعيت بدن

اگر اضافه وزن داريد و تازه يك رژيم غذايي را شروع كرده ايد به مناسب 
بودن اين رژيم با وضعيت فعلي و فيزيك بدن خود توجه كنيد. رژيم هاي 
مختلفي به شما پيشنهاد مي شود كه بعضي از آنها عجيب و غريب هستند 
و خيلي از آنها تاثير بدي بر وضعيت سالمت و به خصوص سالمت پوست 
شما دارند. بيشتر افرادي كه رژيم مي گيرند، به هيچ عنوان فكر نمي كنند كه 
بعد از آن پوست شان شل شود مگر وقتي كه ديگر خيلي دير شده است. 

چيزي كه خيلي بايد به آن توجه كنيد، وضعيت ظاهريتان است.
كم  را  مصرفي شان  غذاي  مقدار  مي گيرند،  رژيم  كه  افرادي  از  خيلي 

هاي  راه  از  يكي  گيرد،  انجام  درستي  به  كار  اين  اگر  مي كنند. 
فردي  شما  اگر  البته  مي آيد،  حساب  به  وزن  كردن  كم 

بيشتر  كه  مي رسد  نظر  به  اين طور  باشيد.  پرخوراك 
را  كربوهيدرات  مصرف  موجود  غذايي  رژيم هاي 
برخي  مصرف  منع  است،  درست  مي آورند.  پايين 

كربوهيدرات ها روند كاهش وزن شما را تسريع مي كند 
اما خوردن بعضي كربوهيدرات ها را به خاطر جلوگيري 

از خشك و كم شدن آب بدن نبايد كنار بگذاريم. برخي از 
كربوهيدرات ها با كاهش متناسب وزن بدن از شل شدگي 

بدن  انرژي  اوليه  منبع  مواد  اين  مي كنند.  جلوگيري  پوست 
مصرف  اگر  كه  است  دليل  همين  به  مي آيند.  حساب  به  نيز 

كربوهيدرات ها را كنار بگذاريد، بدن شروع به سوزاندن چربي 
كه  نيست  مهم  برايتان  و  كنيد  كم  وزن  مي خواهيد  اگر  مي كند. 

پوست تان بعد از رژيم آويزان شود، بهترين رژيم غذايي براي شما 
تناسب  حفظ  شما  هدف  شك  بدون  است.  كم كربوهيدرات  رژيم هاي 

اندام است نه فقط الغر شدن. 
تامين آب موردنياز بدن حين كاهش وزن

وقتي وزن پايين مي آيد، بسيار مهم است كه آب مورد نياز بدن را تامين 
و  شل  و  داده  دست  از  را  خود  ارتجاعي  خاصيت  پوست  وگرنه  كنيم، 
آويزان مي شود. با رعايت يك برنامه مناسب تناسب اندام عالوه بر اينكه 

الغر مي شويد سفتي و تناسب اندام هاي خود را نيز حفظ خواهيد كرد.
كار  بدن  آب  حفظ  همراه  به  كربوهيدرات  كم  رژيم  يك  با  وزن  كردن  كم 
چند  فاصله  در  ندهيد،  انجام  درستي  به  را  اين كار  اگر  اما  است.  ساده اي 
زمان  مدت  ساعت.  چند  شنيديد،  درست  بله  مي بازيد.  را  مبارزه  ساعت 
بسيار كمي  طول مي كشد كه بدن به حالت بي آبي برسد و اگر اين حالت را 

دادن مدت زيادي نگه داريد، پوست شروع به از دست 
اينكه  مگر  مي كند  خود  ارتجاعي  خاصيت 

خيلي زود اين روند را برگردانيد.
وقتي كه پوست شل مي شود

طول  مدت  چه  بدن  به  رسيدن  آسيب 
مي كشد؟ اگر جوان باشيد، اين مدت برايتان 

به  سال   30 از  اگر  اما  شد  خواهد  طوالني تر 
يك  از  استفاده  هفته  چهار  تا  سه  طي  باشيد،  باال 

رژيم كم كربوهيدرات، بعد از كم كردن چهار تا شش كيلو از 
جدي  آسيب هاي  فقط  به وزنتان، 
پوستتان وارد خواهد شد. اگر 

اضافه وزنتان بيشتر از شش، هفت كيلو است، به سرعت به سراغ رژيم هاي 
كاهش وزن كم كربوهيدرات نرويد، مگر اينكه آن رژيم تكنيك هايي براي 

حفظ آب بدن و جلوگيري از شل شدن پوست داشته باشد.
شل شدگي بي بازگشت

كشيدگي  وزن شان  كاهش  از  بعد  پوست  شدن  آويزان  و  شل شدگي  آيا 
قبلي خود را به دست مي آورد و سفت مي شود يا نه؟ اين سوال بسياري 
از افرادي است كه با اين رژيم ها دچار شل شدگي پوست شده اند. جواب 
از  خيلي  بگذريد.  رژيم  گرفتن  خير  از  است  ممكن  كه  طوري  به  است  نه 
محصوالت (انوام كرم ها و لوسيون ها و...) را در بازار مي بينيم كه چنين 
نشويد  خوشحال  چندان  است  ممكن  مي دهند.  خود  مشتريان  به  وعده اي 
حال  تابه  كه  است  پاسخي  صادقانه ترين  اين  كه  بدانيد  است  بهتر  اما 

شنيده ايد.
پوست اندامي  بسيار پيچيده تر از آني است كه به نظر مي رسد. اين اندام 
درواقع بزرگ ترين عضو بدن به حساب مي آيد. پوست از سه اليه تشكيل 
شده است. پوست بيروني، پوست مياني و بافت هاي زيرپوستي. يك اينچ 
مربع از پوست چيزي بيشتر از 30 ميليون سلول در خود دارد. غدد چربي، 
اندامي كامال  تا  كنيد  اضافه  آن  به  هم  را  عصبي  هاي  پايانه  و  عرق،  غدد 
خارجي  هم  و  داخلي  هم  آسيب هايي  درمعرض  كه  باشيد  داشته  پيچيده 

است.
كه  است  عضله  اين  نمي شود.  سفت  و  جمع  پوست  كه  است  اين  بد  خبر 
جمع و سفت مي شود. اگر عضله سازي كنيد، پوستي سالم، شاداب، داراي 
قابليت ارتجاعي و شاداب روي آن را خواهد گرفت. اما اگر به علت رژيم هاي 
غذايي، بلند كردن وزنه هايي سنگين تر از 20 كيلو و شيوه زندگي ناسالم، 
قابليت ارتجاعي پوستتان از بين رفت، مي توانيد درازنشست بزنيد، بدويد 

شل  اين  كه  نيست  بعيد  كنيد.  ورزش  مي دهد،  اجازه  قلبتان  كه  تاجايي  و 
شدگي و آويزان شدن پوست كمي برطرف شود.

قابليت  كمي از  شده  آويزان  و  شل  پوست  كه  دارد  وجود  امكان  اين  آيا 
كه  دارد  را  ارزشش  و  است  ممكن  بله،  آورد؟  دست  به  را  خود  ارتجاعي 

طبيعي پيش از رفتن زير  روش هاي  كمي از  پالستيك،  جراحي  تيغ 
منظور از راه هاي طبيعي، سالم زندگي كردن، را امتحان كنيد. 
از  چرب اجتناب  اسيدهاي  مصرف  سالم،  تغذيه  سموم، 
 ، ي ر و مورد ضر هاي  اسيدآمينه  و  آنتي اكسيدان ها 

بدن،  و نياز  مرطوب كننده  كرم هاي  از  مداوم  استفاده 
مصرف آب زياد است.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

”سالمت“
 مهم ترين“سين“ 

هفت سين
برليانت بزرگمهر-مشاور تغذيه و رژيم درمانى

در ايام نوروز، يك سرى آداب و سنن در كشور ما رايج است 
كه بر تغذيه و الگوى غذايى افراد تاثير زيادى دارد. 

در تعطيالت نوروز، بازار ميهمانى و ديد و بازديد بسيار گرم 
است و مردم به ديدار فاميل، دوستان و آشنايان خود ميروند. 

برخى از افراد نيز ايام تعطيل را در سفر ميگذرانند. 
بازديدهاى  و  ديد  علت  به  چه  زندگى،  برنامه  در  تغيير  اين 
در  مهمى  دگرگونيهاى  سفر،  علت  به  چه  و  فاميلى  و  دوستانه 

برنامه غذايى اشخاص ايجاد مينمايد. 
در ديد و بازديدهاى ايام عيد، مصرف تنقالت مختلف مرسوم 
است. يكى از اين تنقالت، آجيل است. انواع مغزها از قبيل پسته، 
بادام، فندق، تخمه، بادامزمينى، بادام هندى و... از تنقالتى هستند 
كه از زمانهاى قديم استفاده از آنها در ميهمانيها شايع بوده و 

هنوز هم رايج است. 

 مغزها يا آجيل: 
”مغزها“ كه اصطالحا آنها را ”آجيل“ مينامند، مواد غذايى مفيدى 
هستند كه حاوى مواد مغذى ضرورى براى سالمت انسان بوده 
و ميتوانند قسمتى از نيازهاى تغذيهاى افراد را برآورده نمايند. 
مغزها از منابع غنى پروتئين گياهى هستند. چنانچه مغزها را با 

يكى ديگر از پروتئينهاى گياهى مانند حبوبات يا غالت مصرف 
بااليى  تغديهاى  ارزش  از  و  شده  كامل  آنها  پروتئين  نماييم، 
برخوردار خواهند شد؛ مثال استفاده از آجيل با گندم يا نخود 

بو داده موجب افزايش كيفيت پروتئين آنها ميشود. 
محسوب   B گروه  ويتامينهاى  خوب  منابع  از  مغزها  انواع 
ميشوند و با مصرف آنها ميتوانيم قسمتى از نيازهاى خود را 
 B به اين دسته از ويتامينها برآورده سازيم. ويتامين هاى گروه
در فعاليت و سالمت سيستم عصبى و نيز در سالمت، طراوت و 

شادابى پوست موثر است. 
مغزها حاوى مقادير مناسبى ”روى“ هستند. ”روى“ از امالحى 
است كه در رشد كودكان و نوجوانان، بلوغ جنسى نوجوانان، 
افزايش قدرت ايمنى بدن و سالمت و شادابى پوست، موها و 

ناخنها تاثير مهمى دارد. 
ماده معدنى ديگرى كه در مغزها به ميزان مناسب وجود دارد 
”آهن“ است. آهن از امالحى است كه در تنفس سلولى دخالت 

دارد و در كمبود آن، اكسيژن به ميزان كافى به سلولها نميرسد. 
اين ماده مغذى همچنين در خونسازى موثر است و چنان چه 
كمخونى  دچار  شخص  نباشد،  موجود  غذا  در  كافى  ميزان  به 
خواهد شد. ضمنا آهن در قدرت ايمنى موثر است و كمبود آن 
موجب آسيبپذيرى در برابر بيماريها ميشود. الزم به ذكر است 
كه جذب آهن موجود در مغزها(آهن گياهى) كمتر از جذب آهن 
موجود در منابع حيوانى( شامل انواع گوشت، تخم مرغ و جگر 
و قلوه) است. بنابراين چنان چه انواع آجيل همراه يك منبع غنى 
ويتامين C مانند مركبات استفاده شود، جذب آهن موجود در 
آن افزايش مييابد. به اين ترتيب مصرف آجيل براى انسان مفيد 

است(البته ميزان آهن آن از گوشت بسيار كمتر است). 

حال اين سوال پيش ميآيد كه آيا ما ميتوانيم در ايام نوروز به 
هر ميزانى كه تمايل داريم آجيل ميل كنيم؟ 

نگيرند،  قرار  استفاده  مورد  صحيح  طور  به  چه  چنان  مغزها 
لطمه  شخص  سالمت  به  و  بوده  مضر  انسان  براى  ميتوانند 

بزنند. 
افراط در مصرف مغزها موجب افزايش وزن و چاقى ميشود. 
با آنكه چربى موجود در مغزها جزء چربيهاى مفيد است، ولى 
افراط در مصرف آن باعث چاقى ميشود. هم چنين باعث كور 
شدن اشتها و احساس سيرى شده و مانع مصرف غذاى اصلى 
به ميزان كافى ميشود. در حالى كه آجيل جزء تنقالت محسوب 
ميگردد و نميتواند جانشين غذاى اصلى شود. هم چنين چنان 
چه آجيل حاوى نمك باشد، براى سالمت انسان مفيد نيست و 
ميشود.  عروقى  قلبى-  اختالالت  و  خون  فشار  افزايش  موجب 
افراط در مصرف آجيل به علت دارا بودن چربى زياد، ميتواند 
موجب اختالالت گوارشى و احساس سنگينى در دستگاه گوارش 
نيز شود. هم چنين مصرف مقدار زياد آجيل در بعضى افراد 
باعث ايجاد جوش در پوست ميشود. پس چنان چه مواد غذايى 
به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرند و يا در مصرف آنها 
رعايت اعتدال نشود، ميتوانند موجب بروز اختالالت مختلف در 

انسان شوند. 

ميوه ها: 
يكى ديگر از مواد غذايى كه مصرف آن در ايام نوروز متداول 
عيد،  بازديدهاى  و  ديد  و  ميهمانيها  در  است.  ميوه  ميباشد، 
نارنگى،  مركبات(پرتقال،  انواع  خصوص  به  ميوه  مصرف 
ليموشيرين، گريپ فروت) رواج زيادى دارد. خوشبختانه ميوه 
 C هاى زمستانى مانند مركبات و كيوى از منابع غنى ويتامين
و  بدن  ايمنى  قدرت  افزايش  در   C ويتامين  ميشوند.  محسوب 
ترميم زخمها موثر است، همچنين در سالمت لثه ها و استحكام 
دارد.  تاثير  پوست  شادابى  و  سالمت  و  استخوانها  و  دندانها 
بنابراين مصرف اين قبيل ميوه ها ميتواند به حفظ سالمت انسان 
كمك نمايد، بهخصوص چون اين ميوه ها داراى پوست هستند 
و به هنگام مصرف، پوست آنها را جدا ميكنيم، احتمال آلودگى 
ناشى از عدم شستوشو و ضدعفونى را كاهش ميدهد. البته بايد 
توجه داشته باشيم كه چنانچه اين قبيل ميوه ها به خوبى شسته 
نشوند آلودگى ميتواند به هنگام جدا كردن پوست، توسط كارد 

به داخل ميوه نفوذ نموده و آن را آلوده كند. 
ضمنا ميوه ها، حاوى مقدارى ويتامينهاى گروه B نيز هستند. 

چنان چه در ديد و بازديدهاى عيد از ميوه هايى مانند سيب و 
انگور و امثال آن كه با پوست مصرف ميشوند استفاده شود، 
آنها  دقيق  و  كامل  كردن  ضدعفونى  و  شستوشو  از  بايستى 
اطمينان داشته باشيم، در غير اين صورت بهتر است پوست آنها 
را جدا كنيم. البته قسمتى از مواد مغذى موجود در ميوه در زير 
پوست آن وجود دارد و ضمنا پوست ميوه حاوى مقدار قابل 
توجهى فيبر غذايى است كه در سالمت انسان تاثير مهمى دارد، 

ولى در هر حال براى پيشگيرى از بيمارى، بايد از شستوشو 
و ضدعفونى كردن ميوه هايى كه با پوست مصرف ميشوند، 
زياده  كه  باشيم  داشته  ياد  به  و  باشيم  داشته  كامل  اطمينان 

روى در مصرف ميوه هم ميتواند باعث چاقى شود. 
اين موضوع در مورد سبزى و ساالد نيز صدق مينمايد. 

چنانچه در ايام نوروز در خارج از خانه، مثال در ميهمانى يا 
رستوران، غذا مى خوريم بايد به تميز و بهداشتى بودن آن 
اطمينان كامل داشته باشيم. در غير اين صورت بهتر است از 

مصرف سبزى و ساالد در خارج از خانه پرهيز نماييم. .

آيا مى دانيد چرا جاى اين آگهى خاليست ؟

ضرب المثلهاى بسيار 
زيبا در باب ازدواج

قسمت دوم

موقع  در  و  كن  نگاه  خوب  را  آن  حاشيه  پارچه  خريد  موقع  در   (12
ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن . ( ضرب المثل آذربايجانى ) 

13) تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب 
كن . ( ضرب المثل چينى ) 

14) اگر خواستى اختيار شوهرت را در دست بگيرى اختيار شكمش 
را در دست بگير. ( ضرب المثل اسپانيايى) 

15) اگر زنى خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوى با او ازدواج 
كن اما پولت را از او دور نگه دار . ( ضرب المثل تركى ) 

16) ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب مى شود. (مارى آمپر) 
17) ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهى خوب مى شود و گاهى هم 

بسيار بد. ( ضرب المثل اسپانيايى ) 
18) ازدواج ، زودش اشتباهى بزرگ و ديرش اشتباه بزرگترى است . 

( ضرب المثل فرانسوى ) 
 )  . است  پشيمانى  موجب  دو  هر  نكردن  وازدواج  كردن  ازدواج   (19

سقراط ) 
20) ازدواج مثل اجراى يك نقشه جنگى است كه اگر در آن فقط يك 

اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود. ( بورنز ) 
21) ازدواجى كه به خاطر پول صورت گيرد، براى پول هم از بين مى 

رود. ( روالند ) 
22) ازدواج هميشه به عشق پايان داده است . ( ناپلئون ) 

23) اگر كسى در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده 
است . ( محمد حجازى) 

24) انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست ، ولى مى توانيم مادر 
شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنيم . ( خانم پرل باك ) 

25) با زنى ازدواج كنيد كه اگر ” مرد ” بود ، بهترين دوست شما مى 
شد . ( بردون) 

26) با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل هاى خسته كننده 
او را اصًال نخوانيد . ( سونى اسمارت) 

27) براى يك زندگى سعادتمندانه ، مرد بايد ” كر ” باشد و زن ” الل 
” . ( سروانتس ) 

28) ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ ” شجاعت ” مى خواهد. ( كريستين 
 (

29) تا يك سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتى هاى يكديگر را نمى 
بينند. ( اسمايلز ) 

30) پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنها را 
روى هم بگذاريد. ( فرانكلين ) 

31) خانه بدون زن ، گورستان است . ( بالزاك ) 
32) تنها عالج عشق ، ازدواج است . ( آرت بوخوالد) 

اگر   ، بزنند  ديگر  درخت  به  درختى  از  كه  است  پيوندى  ازدواج   (33
مى  دو  هر  شد  بد ”  اگر ”  و  شوند  مى  زنده ”  دو ”  هر  گرفت  خوب 

ميرند. ( سعيد نفيسى ) 
34) ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايى، سه ماه عاشقى ، سه سال 

جنگ و سى سال تحمل! ( تن ) 
35) شوهر ” مغز“ خانه است و زن ” قلب ” آن . ( سيريوس) 

36) عشق ، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ( بالزاك 
 (

37) قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، اما حاال 
شش فرزند دارم و داراى هيچ نظريه اى نيستم . ( لرد لوچستر) 

38) مردانى كه مى كوشند زن ها را درك كنند ، فقط موفق مى شوند 
با آنها ازدواج كنند. ( بن بيكر) 
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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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سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637

شيرينى سراى منصور توليد كننده انواع 
شيرينى تر، رولت، خامه اى و انواع كيك جهت 
مراسم مختلف آماده پذيرش سفارشات شما 

مى باشد.

انواع خشكبار و آجيل تازه از ايران رسيد.
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اثر  بر  هفته  اين  در  فروردين:  متولدين 
و  ترديد  دچار  اقدامي  يا  و  انتخاب  براي  موضوعي، 
دودلي خواهيد شد. براي رسيدن به يك مقصد عجول 
خبري  رسيدن  نتيجه  در  هفته  اواخر  در  نباشيد. 
بعضي ترديدهاي شما از ميان خواهد رفت، به زودي 
تغيير و تحولي در امور روزانه تان پيش خواهد آمد.

دنباله  است  بهتر  آمده،  پيش  دلخوري  يك  مورد  در 
قضيه مربوط به آن را نگيريد و آن را فراموش كنيد.، 
چون هر چه بيشتر بخواهيد توجيه اش كنيد، مبهم تر 

و پيچيده تر خواهد شد.

متولدين ارديبهشت: در اين هفته سعي كنيد    
مقصود و منظورتان را به طور شفاف بيان كنيد، تا 
بابت  اين  از  و  نكند  تفاهم  سوء  دچار  را  ها  بعضي 
و  كاري  انجام  براي  نيايد.  پيش  شما  براي  مشكالتي 
رسيد.  خواهد  شما  دست  به  الزم  پول  اي  معامله  يا 
مسافرتي كوتاه مدت در پيش داريد. سعي كنيد براي 
تمدد اعصاب از اوقات فراغت خود به خوبي استفاده 
كنيد و فكر و ذهنتان را از افكار تيره و نوميد كننده 

به دور نگه داريد.

متولدين خرداد: يكي از آرزوها و ياخواسته 
هايتان در اين هفته صورت تحقق به خود گرفته و يا 
خود  از  را  ها  نگراني  ميگيرد.  قرار  انجام  شرف  در 
كار  در  اند  گفته  قديم  از  باشيد.  مصمم  و  كنيد  دور 
خير حاجت به استخاره نيست. همين روزها واقعيتي 
برايتان روشن ميشود و بعضي فكرهاي تيره و تار 
از سرتان خارج خواهد شد. اين روزها خود را خسته 
و فرسوده احساس مي كنيد. احساستان درست است 
و براي چاره بهتر است كمي به خود مرخصي بدهيد، 

هم مرخصي جسمي و هم روحي.

برده  پي  هم  خودتان  حتمأ  تير:  متولدين    
ايد كه برخي از مشكالتتان مربوط است به كم رويي 
تان و مالحظه كردن ديگران،گاهي الزم است كه آدم 
رودربايستي ها را كنار بگذارد و حرف دلش را صاف 
و صريح به طرف مقابل بگويد. البته حرف هاي منطقي 
حس  كنيد  سعي  نباشد.  شايد  و  اگر  و  اما  آن  در  كه 
حسادت را كه به تازگي در وجودتان سربرآورده از 
نتيجه  هيچ  خود  دادن  رنج  جز  چون  كنيد،  دور  خود 
اي از آن نخواهيد گرفت.برنامه اي كه در سر داريد 

به اجرا در مي آيد.

با  عاطفي  موضوع  يك  مرداد:  متولدين   
موانعي برمي خورد و براي مدتي متوقف و شما را 
دل نگران خواهد كرد. در اين هفته از دعوت به گفتگو 
و مشاوره سرباز نزنيد و سعي كنيد كه در اين گونه 
جلسات شركت كنيد تا ديگران هم نقطه نظرهاي شما 
يك  كرد.  نخواهيد  ضرر  باشيد  مطمئن  و  بشنوند  را 
فرصت خوب و يك شانس كمياب بر سر راه داريد. 
براي پيشبرد يك امر اجتماعي خود را از كمك هاي 
فكري و يا عملي ديگران بي نياز ندانيد. بهتر است كمي 

از خودخواهي هاي خود بكاهيد.

متولدين شهريور: اگر بنشينيد و كالهتان را 
برخي  كه  ديد  خواهيد  كنيد،  قاضي  معروف  قول  به 
و  ها  توصيه  به  كه  بوده  اين  از  ناشي  مشكالتتان  از 
حرف هاي مشفقانه نزديكان خود بي توجه بوده ايد. 
پس بهتر است كمي هم از خود نرمش و انعطاف نشان 
دهيد. يك اتفاق خوب و اميدواركننده بر سر راه داريد.

از يك رقابت و يا آزمون موفق بيرون خواهيد آمد. به 
زودي طرف مورد نظر متوجه حسن نيت و صداقت 

شما خواهد شد.

كه  تصميمي  از  هفته  اين  در  مهر:  متولدين 
بوديد،  كرده  شروع  كه  را  كاري  يا  و  بوديد  گرفته 
پشيمان خواهيد شد. از يكي كه از او انتظاري نداشتيد 
خدماتي در حد فداكاري خواهيد ديد. آنچه را كه در 
جستجوي آن بوديد، پيدا مي كنيد. يك مسافرت كوتاه 
به  كنيد  سعي  داشت.  خواهد  مفيد  بسيار  اما  مدت 
افكارتان نظم و ترتيبي بدهيد و از پريشان شدن آن 
جلوگيري به عمل آوريد تا بتوانيد براي آينده تصميم 

درستي بگيريد.

متولدين آبان: به زودي موجباتي فراهم مي 
خواسته  از  يكي  توانست  خواهيد  آن  اثر  بر  كه  آيد 
از  را  خود  كنيد.بيهوده  برآورده  را  خود  قديمي  هاي 
جمع دوستان و يا جمع خانوادگي كنار نكشيد و آن 
صورت  در  چون  نپنداريد،  خاطر  آسودگي  نوعي  را 
استمرار انزواطلبي بر روحيه و اخالق شما لطمه وارد 
مي آيد. سعي كنيد در كارهاي اجتماعي و خانوادگي 
رابطه  بر  مالي  اختالف  يك   ، باشيد  داشته  مشاركت 

شما با يكي از نزديكان اثر منفي مي گذارد.

 متولدين آذر: با نشان دادن حسن نيت خود، 
مي توانيد بر بعضي سوء تفاهم هاي خانوادگي پايان 
دهيد. براي آنچه كه از دست داده ايد، غم وغصه به 
دلتان راه ندهيد و خود و يا ديگران را مورد سرزنش 
قرار ندهيد، چون خيلي زود اين عارضه جبران خواهد 
شد. در اين هفته نسبت به دوستي و صميميت يكي از 
به  نسبت  شد.  خواهيد  ترديد  و  شك  دچار  اطرافيان 
انجام برنامه اي كه در خيال داريد، نگراني و ترديد به 
خود راه ندهيد و به توانايي هاي خود مطمئن باشيد.

واقعي  احساسات  كنيد  سعي  دى:  متولدين   
خود را پنهان و يا مغشوش جلوه ندهيد، مطمئن باشيد 
نشيند.ماسك  مي  مقابل  طرف  دل  به  حتما  دل  حرف 
به چهره زدن و نقش بازي كردن چه در رفتار و چه 
را  خود  ماهيت  و  شود  مي  رو  زود  خيلي  گفتار  در 
خواهيد  احساس  اتفاقي  با  زودي  به  دهد.  مي  نشان 
است.با  شده  باز  تان  زندگي  در  اي  تازه  فصل  كرد 
كمك شما يكي از بالتكليفي بيرون مي آيد، پس بهتر 

است او را چشم انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود را   
به دست امواج احساسات بسپاريد و منطقي و معقول 
فكر كنيد و تصميم بگيريد. براي انجام يك معامله مهم 
فرصت هاي خوبي به دست مي آوريد. يك مشكل و 
پيش  تان  عالقه  مورد  برنامه  راه  سر  بر  مانع  يك  يا 
مي آيد، اما اگر كمي تدبير كنيد مي توانيد از كنار اين 
مانع بگذريد. اين روزها همچنين بايد به فكر سالمتي 
دست  را  ها  كسالت  و  دردها  بعضي  و  باشيد  خود 

كم نگيريد.

 متولدين اسفند: اگر كمي به خود و امكانات 
مثل  كه  ديد  خواهيد  بينديشيد  خود  هاي  توانايي  و 
خيلي هاي ديگر هستيد، پس انتظارهاي شما از زندگي 
زندگي  از  ديگران  كه  باشد  حدي  همان  در  بايد  نيز 
دارند. اگر كمي از توقعات و زياده طلبي ها كم كنيد و 
به آنچه كه داريد قانع باشيد بخش قابل مالحظه اي 
از ناراحتي هاي شما كاسته ميشود. به عبارتي ديگر 
زندگي را براي خود و اطرافيان خود آسان بگيريد.آن 
وقت راحت تر خواهيد بود. از يك نوآشنا پيشنهادي 

تازه و مفيد خواهيد شنيد. هديه هايي در راه داريد 

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#        

طراحى وب سايت
020 8453 7350
077 3311 3137
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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

 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.

سرمشق هاي 
طبيعت

فصل هاي  ميان  «در  اينكه  ما  پدران  گفته اند  حكيمانه اي  سخن 
سال تنها يك فصل، فصل بهار است و در ميان ماه هاي سال 
تنها يك ماه، فروردين و در ميان روزهاي سال هيچ روزي به 

پاي روزهاي نوروز نمي رسد.»
و  است  كرده  سال  فصل هاي  گل  را  بهار  چيز  چه  راستي  به 
فروردين را گل ماه هاي سال و روزهاي نوروز را گل سرسبد 
همه اين گل ها، اقتضاي حكمت آن است كه مضمونش تنها در 

تفاسير  كه  باشد  بلند  چنان  معنايش  افق  و  نگنجد  ظرف  آن  يا  اين 
متفاوتي را بر تابد. 

آنچه نياكان ما گفته اند را مي توان از منظرهاي گوناگوني تفسير كرد 
كه هر يك به جاي خود درست است و راهگشا. اما به نظر مي آيد يكي 
از پندهاي نهفته در اين سخن حكيمانه آن باشد كه طبيعت آدمي را 
نسبتي است آشنا با طبيعت بيروني. در واقع بايد گفت گذشتگان ما 
به خوبي دريافته بودند كه ما خود فرزندان طبيعت ايم و آموزه هاي 
اين رو،  از  باشد.  زندگي مان  سرمشق  مي تواند  درستي  به  طبيعت 
نيافتند.  مالل آور  را  تكرارهايش  و  نديدند  ساده  را  ايام  شد  و  آمد 
به واكاوي آن همت گماردند و دفتر زندگي شان را با سرمشق هاي 

طبيعت پر كردند و به پايان بردند. 

آنها ديدند برگ ريزان خزان را كه نمادي بود از عبور رهگذر زمان 
از روي برگ هاي خشك و زرد سال هاي سپري شده زندگي شان. 
آنها ديدند سرماي زمستان را كه چگونه روح از كالبد حيات بيرون 
كرد، خشكي و فرسودگي را به جاي طراوت و تازگي آورد، خواب 
كرد  بودگي  هم  با  و  بيداري  جايگزين  را  پراكندگي  و  خمودي  و 
رودها  رواني  و  حركت  حتي  و 
يخ هاي  البه الي فسردگي  در  را 

منجمد متوقف ساخت. 
آغازين  روزهاي  اما  ما   پدران 
به  يافتند  روزهايي  را،  بهار 
خود  اين رو،  از  متفاوت.  غايت 
طبيعت  با  سويي  هم  آهنگ  نيز 
طبيعت  كوشيدند  و  سردادند 
بيرون  طبيعت  با  را  درون شان 
تحول  با  همگام  و  كنند  همراه 
طبيعت درون، خود را نيز متحول 
از:  است  عبارت  بهار  مهم  شاخصه  سه  گفت  بتوان  شايد  سازند. 
سبزي، آشكارگي حيات و گردهم آمدن دارندگان حيات. پدران ما 
اين سه ويژگي متمايز كننده را به تيزبيني ديدند و همسو با طبيعت، 
روزهاي نخستين بهار را ، ايام دگرگوني دروني و طبيعت گرداني 

خود قرار دادند.
آنها اما به نيكي دريافته بودند كه اين مهم جز به مدد الهي تحقق پذير 
القلوب...»  مقلب  دعاي «يا  با  را  سالشان  تحويل  رو،  اين  از  نيست. 
آفريدگارشان  سوي  به  نياز  دست  چيز  هر  از  قبل  و  كردند  همراه 
باال بردند. پس از آن، ضمن غبارروبي خانه و آشيانه شان، به خانه 
تكاني درون هم همت گماردند و غبار كينه ها و ناراستي را از دل 
بود،  مانده  پنهان  غبارها  زير  در  كه  وجودشان  سبزي  تا  زدودند 

آشكار گردد. 
در واقع، حقيقت چيزي جز ظهور و عيان شدگي و آشكارگي نيست. 
تا زماني كه ما چيزي را نديده ايم- و چهره اش بر ما آشكار نشده- 
نمي توانيم درباره حقيقت چهره آن سخني بگوييم. تا وقتي چيزي 
درباره  نمي توانيم  نشده-  آشكار  ما  بر  طعمش  و   – نچشيده ايم  را 
حقيقت طعمش قضاوتي داشته باشيم و... پس حقيقت هر چيز زماني 
مستوري اش  يعني  شود،  برگرفته  آن  از  پرده  كه  مي  نماياند  رخ 
چهره اش  از  تاريكي  نور،  طليعه هاي  زير  در  و  گردد  نامستور 
زدوده شود.  وجود ما آدميان نيز تا زماني كه در پس پرده ها و 
غبارهاي كاستي ها و ناراستي ها پنهان مانده، وجود حقيقي نيست و 
حقيقت مان هنگامي حقيقت مي شود كه عيان گردد؛ يعني آن وجود 
سبز دور از زردي ها، آن وجود گرم دور از سردي ها و آن وجود 

پاك دور از ناپاكي ها. 
رخ  حقيقي مان  سبز  وجود  درون،  تكاني  خانه  با  كه  است  درست 
مي نماياند، اما براي اينكه حقيقت اصيل وجودي مان به تمامي آشكار 
و  عشق  كدورت ها،  زدودن  با  ما  است؛   باقي  گام  يك  هنوز  گردد 
محبت را جايگزين كينه ها كرديم، در ايام نوروز به ديدار هم رفتيم و 
دوستي ها و محبت هاي كمرنگ شده مان را رنگي دوباره بخشيديم. 
اما در روزهاي پاياني نوروز، سبزه هايي را كه از همان آغاز  بهار 
بودن  سبز  بگوييم  خود  به  تا  گره  زديم  هم  به  بوديم  كرده  سبز 
گره  هم  به  بايد  ما  نيست؛  كافي   – هم  كنار  در  حتي   – تك تك مان 
خوريم تا حقيقت سبز و محض  مان به واقعي ترين معنا محقق گردد 
و اين يعني آدميت در با هم بودگي آشكار مي شود، درست همانطور 
جلوه گر  حيات  دارندگان  همه  آوردن  هم  گرد  در  طبيعت  بهار  كه 
فاصله  نازيباست  چه  بينديشيم  خود  با  جادارد  اكنون  مي شود. 

گرفتن هايمان پس از همراه شدنمان در روزهاي قشنگ بهاري.
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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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زبان 
باستان 
آذربايجان

   احمد كسروى  -  قسمت  سوم 

ايران  مرز  در  تركان  كمابيش  سال  هزار 
ايستادند، و در اين ميان شماره ايشان بس 
انبوه گرديده و دسته هاى ديگرى از پشت 
سر به آنان پيوستند و هميشه آماده كوچ 
طغرل  چون  و  ايستادند،  مى  پيشرفت  و 
بيك و برادرانش در سال 431ه.ق سلطان 
دست  خراسان  بر  و  شكستند  را  مسعود 
بدين  و  گذاردند،  فرمانروايى  بنياد  يافته 
سان راه كوچ باز گرديد، گذشته از گروه 
بسيار انبوهى كه با خود سلجوقيان آمدند 

و سپاه ايشان بودند، گروه هاى ديگرى از پشت سر پياپى رسيدند، 
و شايد بيست سال نگذشت كه به هر گوشه ايران پراكنده شدند، و 

دسته هايى از آنان تا به عراق و ديگر جاها پيش رفتند.
سده  تاريخ  و  بخوانند  را  كتابها  ديگر  و  اثير  ابن  كتاب  كسانى  اگر 
آمدن  كه  ديد  خواهند  نيك  آيند،  پيش  گام  به  گام  را  اسالمى  هاى 
سلجوقيان رنگ ديگرى به جهان اسالم داده و روزگار نوينى را باز 
كرده، و در همه جا رشته كارها به دست تركان افتاده. اگرچه در 
هيچ جا شماره درستى از آنها به دست نمى دهند و خود نتوانستندى 
داد، ليكن جمله هايى را گاهى مى نگارند كه اندازه انبوهى تركان را 

مى رساند.
ابن اثير در سال 435 هجرى مى گويد: در اين سال ده هزار خرگاه 
از تركان كه هميشه به سرزمين مسلمانان و پيرامونهاى كاشغر و 
قربان  عيد  در  و  پذيرفتند  اسالم  كردندى،  تاراج  تاخته  بالساغون 
بيست هزار گوسفند سر بريدند. مى گويد: اين تيره ها پيش از اين 
ناچار بودند كه همگى يكجا گرد آمده خود را از آسيب مسلمانان نگه 
دارند. ليكن چون اسالم پذيرفتند هر گروهى رو به سويى آوردند و 
در سرزمينهاى اسالمى پراكنده شدند و هر ده هزار خرگاه يا بيش 

يا كم در سرزمين ديگرى فرود آمدند.
همو در سال 440 گويد: اين سال گروه بسيارى از غزان ماوراءالنهر 
و  رى  فروانرواى  كه  بيك  طغرل  مادرى  (برادر  ينال  ابراهيم  پيش 
توانايى  و  شما  گنجايش  من  سرزمين  گفت:  او  آمدند.  بود)  همدان 
روزى و خوراك شما را ندارد. بهتر آن است كه به روم (آسياى 

كوچك) رفته و با كافران جنگ و در راه خدا كوشش كنيد.
ابن بى بى مى نويسد: چون سليمانشاه، پسر قتلمش، را به جنگ روم 
به آسياى كوچك فرستادند صد و بيست هزار خانوار تركمن را، كه 

از تركستان آمده بودد، سپاه او كردند13.
پيداست  آيد،  مى  دست  به  تكه  تكه  كتابها  از  كه  ها،  نوشته  اين  از 
اين  و  ايران  به  بسار  انبوهى  به  تركان  سلجوقيان،  زمان  در  كه 
سرزمينها آمده اند و اين چيزى است كه خود تاريخ نيز مى رساند. 
در  برادرانش  و  طغرل  كه  بزرگى  بسيار  پادشاهى  از  گذشته  زيرا 
ايران و عراق بنياد نهادند و آن كارهاى بزرگ را انجام دادند، يك 
پادشاهى ديگر از ايشان در آسياى كوچك به نام سلجوقيان روم 
پديد آمده، كه آن نيز بزرگ و نيرومند بوده و جايى در تاريخ براى 
خود باز كرده. پس از مرگ ملكشاه يك پادشاهى نيز در شام پديد 
آمده. پس از آن اتابكان در آذربايجان و فارس و ارمنستان و ديگر 
جاها برخاسته اند. پس از آن خوارزمشاهيان پيدا شده اند. پس از 
در  اند.  آمده  پديد  قويونلويان  آق  و  قويونلويان  قره  مغول،  زمان 
آسياى كوچك عثمانيان برخاسته و آن كارهاى بزرگ تاريخى را 

انجام داده اند.

اينها همه با دست تركان انجام گرفته و بهترين رهنمون به فزونى و 
انبوهى ايشان در ايران و اين پيرامونها مى باشد.

نخستين دسته هاى تركان در آذربايجان – اگرچه راه كوچ به روى 
تركان از زمان پادشاهى سلجوقيان باز شد، ليكن بايد دانست دسته 
رسيده  آذربايجان  به  و  اند  آمده  ايران  به  زمان  آن  از  پيش  هايى 
اند. بدين سان كه سلطان محمود چون به ماوراءالنهر رفت،گروهى 
از تركان را (پنجاه هزار تن كمابيش) با خود به ايران آورد و در 
خراسان نشيمن داد، و اينان چون زمانى بودند دسته اى از ايشان 
جدا گرديده از راه كرمان آهنگ اسپهان كردند، و چون محمود نامه 
يا  و  گرداند  باز  را  آنان  كه  نوشت  اسپهان،  خداوند  عالءالدوله،  به 
كشته سرهاشان را فرستد و عالءالدوله مى خواست به نيرنگ اين 
كار را انجام دهد، تركان فهميده و خود را از دام رها گردانيدند و از 
اسپهان بيرون آمدند و در همه جا يغما كنان خود را به آذربايجان 
رسانيدند، كه مى توان گفت نخستين دسته از تركان در آن سرزمين 

بودند.
غزان  يا  تركان  شماره  و  هجرى   411 سال  از  پيش  داستان  اين 
يا  هفت  هم  روى  را  خرگاهى  هر  كه  بوده  كمابيش  خرگاه  دوهزار 
هشت تن مى توان شمرد. خداوند آذربايجان در اين زمان وهسودان 
پسر محمد روادى بود، و او چون با فرمانروايان نزديك ديگر، از 
شداديان آران و ديگران، دشمنى و همچشمى مى داشت از رسيدن 
اينان كه همه مردان جنگجو و سخت كمان مى بودند خشنود گرديد 
و در آذربايجان نشيمن داد. ولى اينان آسوده ننشستند و پاپى به 
نگفتند،  دريغ  ويرانى  و  تاراج  و  تاختند  ديگر  جاهاى  و  ارمنستان 
ديگر  جاى  در  ما  كه  هست  درازى  داستانهاى  را  ايشان  چنانكه 

نوشته ايم و در اينجا نيازى به ياد كردن آنها نمى بينيم.14
آن دسته از اين تركان كه در خراسان باز ماندند، چون آنان هم دمى 
از پا نمى نشستند، محمود بارها سپاه به سركوب ايشان فرستاد و 
يكبار نيز خود بر سر ايشان رفت و همگى ايشان را از خراسان به 
بلخان كوه باز راند. ليكن چون در سال 420 هجرى قمرى محمود 
مرد و پسرش در قزنين به جاى وى نشست و از اين سوى مسعود 
از رى لشكر بر سر قزنين مى برد، در اين هنگام دوباره او دسته 
هايى از تركان و غزان را به يارى خود خواست و سپس آنان را در 
خراسان نشيمن داد كه سالهايى در آنجا مى بودند و مردان ايشان 
دل  در  را  ايشان  كينه  چون  مسعود  ليكن  كردند.  مى  كار  سپاه  در 
فراش  تاش  همراه  را  آنان  و  جويد  كينه  نيرنگ  به  خواست  داشت، 
روانه رى گردانيد و به او دستور گرفتن و كشتن آنان را داد و تاش 
در رى چون خواست انديشه خود را به كار بندد در ميانه آشوب 
سپهساالر  كه  را  تاش  و  نمودند  جنگ  دليرانه  تركان  و  برخاست 
اين  كردند.  بيرون  رى  از  را  مسعود  كسان  همه  و  كشته  بود  رى 
به  نيز  سلجوقيان  هنگام  اين  كه  بود،  ه.ق  و429   428 سالهاى  در 
خراسان در آمده بودند و مسعود چون گرفتار ايشان بود نتوانست 
دسته  يك  يافتند  دست  آنجا  به  چون  تركان  اين  و  پردازد،  رى  به 
در آنجا باز ماندند و دسته ديگرى از ايشان نيز آهنگ آذربايجان 

كردند، كه دومين دسته تركان در آن سرزمين بودند. 
وهسودان به اينان نيز جا داد و اينان نيز به پيروى از دسته پيشين 
ترس  چندان  و  پرداختند  تاراج  و  تاخت  به  ارمنستان  و  آران  در 
مردم  آوردند،  مى  رو  كجا  هر  به  كه  گرفت  جا  دلها  در  ايشان  از 
كوشيد  بسيار  وهسودان  نمودند.  نمى  ايستادگى  ايشان  برابر  در 
كه ايشان را رام خود سازد ولى نتوانست؛ و سرانجام ناگزير شد 
با جنگ و خونريزى ايشان را از آذربايجان دور راند؛ و در ميانه 
داستانهايى رخ داد كه ما اينجا نياز به نگاشتن آنها نمى داريم، زيرا 

از زمينه سخن ما بيرون است.15  
تركان  اين  از  كه  پيداست  چنين   – سلجوقيان  زمان  در  آذربايجان 
در آذربايجان جز كسان كمى نماندند. ليكن در اين ميان طغرل بيك 
بنياد پادشاهى نهاده روز به روز بر پهناورى خاك خود مى افزود، 
و در سال 446ه.ق به آذربايجان درآمد؛ و چون امير وهسودان و 
پسرش، ممالن،فرمانبردارى نمودند و باج به گردن گرفتند، طغرل 
آنان را برنيانداخت. ليكن اينان ديرى نپاييدند و آذربايجان يكسره 
به دست سلجوقيان افتاد؛ و چنانكه گفته ايم اينان سپاهشان همه از 
فرستادند  مى  شهرى  فرمانروايى  به  را  يكى  چون  و  بودند  تركان 
نيز  آذربايجان  با  فرستادند؛  مى  همراه  آنان  از  را  هايى  دسته 
از  سلجوقيان  سر  پشت  از  كه  ايلهايى  از  گذشته  كردند.  را  همان 
تركستان آمدند و به همه جا پراكنده شدند و چون آذربايجان چمن 
و چراگاه فراوان دارد و براى زندگانى چهارپا دارى سزاوارتر از 
ديگر جاهاست بى گمان ايلهاى ترك در اينجا فزون تر و فراوان تر 
گرديدند. و چون از آن زمان تا درآمدن مغوالن به ايران فرمانروايى 
از آن تركان و رشته كارها در دست ايشان مى بود و مردم ناگزير 
از رفت و آمد و گفت و گو مى بودند، پيداست كه كم كم گوشها به 
زبان تركى آشنا گرديد و بيشتر مردم هر كسى جمله هايى را از 

آن ياد گرفت.

هم از اين زمان بود كه نامهاى پاره اى آباديها تركى گرديد و تركان 
در ديهايى كه نشيمن گرفتند، اگر نام يك آبادى معناى روشنى داشت 
آنرا ترجمه نموده نام تركى نهادند (چنانكه اين رفتار را تازيان پيش 
يك  آذربايجان  در  امروز  ما  است  اين  و  بودند15)  كرده  اينان  از 
رشته نامهاى آبادى مى يابيم كه هم معناى آنها به فارسى در آنجا 
و يا جاهاى ديگر هست همچون : اشك سو، يالغوزآقاج، استيبوالغ، 
سكدى (سكته لو)، گردگانلو، قوزلو، قزلجه و مانند اينها كه در برابر 
و  گرگانك  و  بيدك  و  گرمخانى  و  دار  يكه  يكى  و  باريك  آب  آنها 

جوزدان و سرخه را داريم.
با اينهمه در زمان سلجوقيان زبان آذربايجان همان آذرى بوده و 
تركى جزء زبان تركان تازه رسيده شمرده نمى شده. چنانكه نوشته 
ياقوت هموى را كه در آخرهاى زمان سلجوقيان نوشته و آذرى را 

زبان آذربايجان ستوده، آورديم. 
آذربايجان در زمان مغوالن – در زمان مغوالن ، از آغاز آن آگاهى 
ديگرى درباره آذربايجان نمى داريم. پيداست كه مغوالن كه آنجا 
با  مغولستان  از  كه  را  انبوهى  هاى  دسته  گرفتند،  ايران  تختگاه  را 
خود آورده بودند، در آنجا نشيمن دادند. ليكن اينان چز از ترك مى 
بودند و زبانشان جز از تركى مى بود. ترك و مغول زبان يكديگر 
را نفميدندى. ما نمى توانيم گفت كه در زمان مغول بر شماره تركان 
در آذربايجان افزود، و رهنمونى براى چنان سخنى در دست نمى 
داريم. آرى از سده چهارم هجرى، ايرانيان در همه جا آلودگى ها 
و  بودند  نهاده  زبونى  و  درماندگى  به  رو  جا  همه  در  و  كرده  پيدا 
درباره آذبايجان نيز چنين گمانى را توان برد، و از اين راه مى توان 
گفت تركان كه در آنجا مى بودند، روز به روز چيره تر و نيرومندتر 

ميگرديده اند و بر بوميان فزونى پيدا مى كردند.
مى  دست  در  ماركوپولو  سفرنامه  تنها  مغول،  زمان  هاى  نيمه  از 
داريم كه در سال 1293 م. (693ه.ق)بر تبريز آمده و چون از مردم 
نوشته  اين  اگرچه  برد.  نمى  تركان  از  نامى  ميراند،  سخنى  آنجا 
ماركوپولو از روى باريك بينى نبوده، زيرا بى گمان در آن زمان 
هست  كه  چيزى  داشتند.  مى  نشيمن  تبريز  در  تركان  از  اى  دسته 

چندان فزون نبودند كه ماركو از بودن ايشان آگاه گردد.
زمان  در  كه  داريم  مى  را  بطوطه  ابن  سفرنامه  هم  آن  آخرهاى  از 
بازار  بر  نويسد:“  مى  چنين  و  رسيده  تبريز  به  ابوسعيد  سلطان 
ماند،  خيره  گوناگون  گوهرهاى  ديدن  از  چشمم  گذشتم،  گوهريان 
غامان نيك رو از آن بازرگانان، جامه هاى زيبا در بر و دستمالهاى 
ابريشمى به كمر بسته در پيش روى خاجگان ايستاده و گوهر ها 
را به دست گرفته و به زنان ترك نشان مى دادند و آنان در خريدن 
بر يكديگر پيشى مى جستند و بسيار ميخريدند. من فتنه هايى در 
آنجا ديدم كه بايد به خدا پناه جست؛ و چون به بازار عنبر فروشان 

درآمديم مانند همان را بلكه بيشتر در اينجا ديدم.“ 
نوشتيم.  باال  در  ما  كه  ميرساند  را  همان  بطوطه  پسر  نوشته  اين 
مى  جدا  هم  از  تاجيك  و  ترك  ليكن   ، نشستند  مى  تبريز  در  تركان 

بودند. 
نيز از آن زمان صفوةالصفاى ابن بزاز در دست ماست، كه چون 
تاريخ زندگى شيخ صفى الدين اردبيلى را مى نگارد از داستانهاى 
بسيارى كه مى آورد پيداست كه در آن زمان در آذربايجان ترك 
و تاجيك با هم مى بودند ولى بيشترى در سوى تاجيكان مى بوده. 
چون او در بسيار جا نام تركان را مى برد كه پيش شيخ مى آمده 
اند و يا شيخ به ديه آنان مى رفته . نيز در نام بردن از آباديها گاهى 
پاره اى نامهاى تركى از يلغوز آقاج، و يوزآقاج و آقدام، و دزلق و 

مانند اين مى برد.
نيز گاهى پاره اى جمله هايى از پيوسته و پراكنده به ”آذرى“ يا به 
گفته خودش به زبان اردبيلى از زبان شيخ و ديگران مى نگارد(كه 
ما آنها را سپس خواهيم آورد). همه اينها گفته مارا استوار تر مى 

گرداند16
نيز از آن زمان نزهةالقلوب حمداله مستوفى را مى داريم كه مقاله 
سال  در  و  است  ايران  شهرهاى  چگونگى  و  جغرافى  در  آن  سوم 
نيرومند  پادشاه  آخرين  ابوسعيد  مرگ  از  پس  سال  (پنج  740ه.ق 
مغوالن ايران ) پرداخته شده. مستوفى زمانى هم در تبريز نشسته 
بوده و آذربايجان را نيك مى شناخته و مى توانسته درباره مردم 
و زبان آنجا گشاده ترين آگاهى ها را به يادگار گذارد. ليكن اين را 
نخواسته و جز جمله هاى كوتاهى درباره شهرهاى آنجا در كتاب 

خود نياورده. با اينهمه ما آنها را مى آوريم و بهره مى جوييم: 
درباره خوى مى گويد : مردمش سفيد چهره و خناى نژاد و خوب 

صورتند و بدين سبب خوى را تركستان ايران خوانند.
مى  وش  ترك  و  سفيدچهره  مردمش   : نويسد  مى  مراغه  درباره 
باشند و بيشتر بر مذهب حنفى مى باشند و زبانشان پهلوى معرب 

است. 17
مردمش  نويسد:  مى  بوده،  كوچكى  شهر  آنزمان  كه  ليالن  درباره 

تركند.
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Hotel Boom
to Lift Tourism 
in Middle East
Samamous , an 11-billion dollar luxury complex , is being built at Sefid Tameshk , north of Tehran 
near the Caspian Sea , and is expected to offer rooms with a system of simultaneous translation in any 
language.
In Oman , a new tourist complex is being built with 18 golf courses , a first-class beach and at least 
550 villas. 
But according to a report in the Italian daily , Il Sole 24 Ore , Saudi Arabia has undertaken the most 
ambitious hotel projects with557-thousand hotel rooms under construction worth a total of 40 bil-
lion dollars and potential jobs for 165 ,000 workers.
Because tourism is one of the sectors targeted to grow more than others , it is attracting major inter-
national investment.
According to the international accounting firm Deloitte , the Middle East hotel industry is one of the 
fastest growing regions in the world.
Figures compiled by the company in 2007 showed that Middle East room revenues grew by 17 per-
cent , exceeding both the Asia Pacific region and Europe.
The region also enjoyed its fourth year of double-digit growth with average room rates lifting revenues 
by 11.4 percent to 151 dollars and occupancy increased 5 percent to 71.6 percent.
“Across the Middle East there were stark contrasts in performance but Jordan , Oman and Egypt were 
the true success stories ,” said Deloitte in an industry report.
“Jordan , after experiencing a slight fall in 2006 , saw a change in fortunes in 2007. 
“According to the Jordan Tourism Board , tourist arrivals to Petra increased by 43 percent during the 
first 11 months of 2007 to just over half a million.” 
If forecasts do not change amid fears of a global economic downturn , the countries of the Middle East 
will record a 5 percent rise in tourists - the only area of the world expected to grow.

Global Futures and Foresight , (GFF) a London economic thinktank , said travel and tourism rev-
enues could increase 89 percent in the region over the next ten years.

It also estimates capital investment of more than 3 ,000 billion dollars from now to 2020 which will 
fund a huge growth in infrastructure and accommodation.

From Egypt and Iran , the GFF says the Middle East will have 800 new hotels with more than 750 
,000 rooms hosting 150 million tourists.

In the United Arab Emirates , Abu Dhabi is spending 136 billion dollars to develop tourism and busi-
ness. It hopes to increase tourism numbers from 1.35 million in 2006 to 3 million by 2015. 

GFF singled out Bahrain , as a future “boutique” destination , but said Qatar , Egypt  , Kuwait , Oman 
and Iran would also expand its hotels and tourism numbers.

It said Iran had the highest growth in travel and tourism in the region in 2005 , receiving 1.5 million 
visitors. It has a target of 5 million visitors in 2010 and 25 million by 2025.

Qatar s English daily , The Peninsula , has reported 22 new hotels will open in the country this year 
and more than 100 billion dollars is expected to be spent on new hotels and other construction by 
2012.

Iran and Kuwait 
end in 2-2 draw
Kuwait has stopped Iran’s na-
tional soccer team in the second 
match of South Africa’s 2010 
World Cup qualifier with a 2-2 
draw. 

Alireza Vahedi-Nikbakht scored 
Iran’s first goal in the second 
minute of the game that was held 
in Kuwait’s Nadi stadium on 
Wednesday. 
Just four minutes later, Iran’s 
defender Seyyed Jalal Hosseini 
could score another goal for the 
Iranian side in the first half, but it did not last until the end of the match. 

Al-Azemi and Al-Rashidi compensated the goals in the 38th and 81st minutes to keep Kuwait 
hopeful about the other matches in Group five. 
Getting one point from the match and after a 0-0 draw against Syria in Tehran, Iran has two 
points now and it stands on the third place in its group. The UAE is at the top with four points. 
Iran is in Group five of Asian World Cup qualifying tournament with Kuwait, Syria and the 
United Arab Emirates. 

Australians Celebrate Norouz
“Norouz means ‘new day’ 
in Persian and has been cel-
ebrated for more than 3000 
years by people from many 
countries and faiths, such as 
Zoroastrianism,” Mr. Fergu-
son said.  
 “This festival celebrates con-
tinuity, tradition and the evo-
lution of a new path in life.  It 
is not only the bridge between 
the old and New Year, it is a 
symbolic victory of light over 
darkness,” he said. 
 In Eastern countries the New 
Year celebrations begin on the 
first day of spring and can last two weeks.  Celebrations are family-oriented and people prepare 
by spring cleaning their houses and visiting family and relatives.
 The New Year is also the most important day in the Kurdish calendar.  The festival, known as 
Newroz, has an important place in the identity of Kurdish people as they light fires symbolizing 
their freedom. 
 “In celebrating the New Year, people gather together to also welcome the coming of spring, they 
wear colored clothes and wave flags of green, yellow and red, the colors of the Kurdish people,” 
Mr. Ferguson said.
 “People from Afghanistan, Iran and other Eastern countries have been a part of our community 
for many generations and have become a part of the fabric of our nation.  
 “They have added to the prosperity and vitality of our nation, particularly through their contri-
bution to medicine, business, the arts and media.
 “I send my best wishes to all Australians who celebrate the New Year at this time,” he added.
Source: The Westender
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Chris de Burgh ‘will 
perform in Iran’ 
 
 Irish musician Chris de Burgh Celebrated Irish musician and singer Chris De Burgh says media 
misinformation will not change his opinion about performing in Iran.  Speaking exclusively to 
the Record, pop legend Chris de Burgh confirmed that he would have an open-air concert with 
popular Iranian band Arian in Tehran this summer. 
Chris then responded to critics who believe he should not play in Iran and said, “I don’t believe 
virtually anything we read [on Iran] because we are on the receiving end of a lot of propagan-
da.” 
“The only way you get the truth is by talking to people in Iran and finding out what goes on,” 
he explained. 
“About 12 years ago, we became aware that I was very popular in Iran and we tried to figure out 
how to get there because I like playing new places,” he continued. “I’m visiting Iran to make 
people a little happier.” 
The Irish singer, 60, is a UN ambassador for promoting food campaign initiatives against malnu-
trition and had earlier collaborated with Arian to sing A Melody for Peace.  

Nowruz celebrated in Kazakhstan 
A typical Haft Seen (table), a feature of Nowruz 
Iranian residents and assertive maintainers of Persian tradition have celebrated the 
Iranian New Year (Nowruz) in Almaty, Kazakhstan. 
At a ceremony held on Sunday night, the Iranian ambassador to Kazakhstan, 
Ramin Mehman-Parast, offered congratulations on the occasion of Nowruz, ex-
pressing his hope that Iran and Kazakhstan could boost their cordial cooperation 
in the New Year. 
He said Tehran and Almaty have always enjoyed good relations and are serious 
about expanding economic cooperation as well. 
One aspect of the ceremony was recitation of some of the heroic poetry of Persian. 
Kazakh cultural figures spoke about Nowruz and the endurance of its celebration 
all over Asia. 
The Iranian New Year began on March 20, 2008. Nowruz is a traditional obser-
vance with origins in Iran. It is celebrated not only in Iran, but also in Afghanistan, 
Turkey and several other Asian countries at the beginning of spring. 
 

Iran to hold int’l 
Elamite workshop 
Iran’s National Museum and Archeologi-
cal Research Center are slated to hold an 
international workshop about the ancient 
Elamite era. 

“The workshop will inform archeologists 
and researchers about the history and 
development of the Elamite civilization,” 
said Hassan Fazeli Nashli, director of 
Iran’s Archeology Research Center. 

“It will also offer unique information 
about the influential role of the Elamite 
culture during the Achaemenian era,” he 
added. 
The Elamite civilization, which was cen-
tered in the ancient city of Susa in Iran’s 
Khuzestan Province, is considered one of 
the world’s oldest civilizations. 

Google’s Norouz Logo
To mark the Persian New Year, Google has 
placed a Norouz logo on its website World’s big-
gest search engine, Google, has placed the No-
rouz logo, which includes all the seven elements 
of the Haft Seen table, on its Persian section to 
mark the beginning of the solar year, annually 
celebrated in Iran and nine other neighboring 
countries on 21 of March.
Haft Seen or the Seven S is a traditional table decorated with seven or Haft symbolic ob-
jects, beginning with the Persian letter S or Seen set up during the Norouz holidays. They 
include Seeb (apple), Sekkeh (coin), Sonbol (Hyacinth), Seer (garlic), Sabzeh (wheat or 
lentil sprouts), Somaq (Sumac), and Senjed (Bohemian Olive).
Last year, a large number of Iranians from around the world signed a letter and sent it to the 
Google administration, asking this website to change its logo on Norouz. Here is the full 
text of the letter sent to Google by Iranians: Google, as a premier media with customers of 
different cultures, can play a valuable role in promoting cultural awareness and tolerance 
across the globe. 
One suggestion is to put a small logo with a link to some more information at the occasion 
of different new years from different traditions (as is currently done with Christmas and 
New Year at Gregorian calendar, when Santa joins Google logo). 
For example Chinese new year, a few weeks ago, and Persian new year, less than a week 
ahead, are valuable opportunities to let the global message of Google be heard and appreci-
ated everywhere: that Google cares about its audience and its customers regardless of their 
country of origin, their ethnic background, and their religious beliefs. 
The number of these occasions is few, but the impact of such recognition on global image 
of Google is tremendous. The value of this initiative is further highlighted in the light of all 
tensions between the U.S. and the global community following the Iraq war.
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