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انجماد بازارهای جهانی  آداب براي ازدواج يا 
ازدواج براي آداب 

»ويلیام وودراف« نويسنده 
انگلیسی درگذشت
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رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  ما  کشور  در 
وزندگي  ازدواج  شکل  همسر،  انتخاب 
ديگر( مقوالت  از  بسياري  )مانند  مشترک 
رفتار  نيست.  يکدست  غريبي  طرز  به 
برخي پدر و مادرها و خانواده ها عاقالنه، 
آزادانديشانه و فراتر از باورهاي ناکارآمد 
سنتي است. خانواده هايي که به فرزندان 
انتخاب همسر  در  کنند  شان سفارش مي 

عجله نکرده، نهايت ...

زنگ  که سرمايه گذاران  می آيد  پيش  ندرت  به 
خطر را در بازارهای جهانی به صدا درآورند. 
بانك  شکست  جريان  در  که  سرمايه گذارانی 
سرمايه گذاری بيراسترنز در ماه مارس اميد به 
بانك جی پی مورگان چيس بسته بودند، نااميد 
هم اکنون  داوجونز  شاخص  متوسط  شدند. 
فصل  در  شاخص  اين  متوسط  از  ضعيف تر 

بهار است.
بدترين  ژوئن  ماه  در  آمريکا  سهام  بازار 
پشت سر  تاکنون   ۲۰۰۲ سال  از  را  خود  ماه 

گذاشت ....

پژوهش گر  و  نويسنده  وودراف«  »ويليام 
در  سالگی  دو  و  نود  در  انگلستان  تاريخ 
خبری  پايگاه  از  نقل  به  درگذشت.  گينزويل 
سال ها  وودراف«  »ويليام  »گينزويل«،  شهر 
در دانشگاه استاد درس تاريخ بوده است. وی 
بيشتر بخاطر نوشتن دو خودزندگی نامه اش 
و  بن بست«  به  منتهی  »جاده  عنوان های  با 
پرفروش های  از  هردو  که  بن بست«  »فرای 

کتاب بريتانيا بودند، معروف است. ...
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كامرون: من رهبری 
مسوولیت پذيرم

گذشته  روز  از  بريتانيا  محافظه کار  حزب 
کنفرانس ساالنه خود را در شهر بيرمنگام آغاز 
کرد. اين کنفرانس که يك هفته پس از کنفرانس 
می شود،  برگزار  کارگر  حاکم  حزب  ساالنه 
انتخابات  و  بريتانيا  اقتصادی  موضوع بحران 
سراسری آتی در می ۲۰۱۰ در بريتانيا را در 

دستور کار خود دارد. 
پيشتازی  از  حاکی  انگليس  در  نظرسنجی ها 
اين  مردم  عمومی  افکار  در  محافظه کار  حزب 

کشور است. .....
صفحه 22 

 
مرد 700  میلیارد دالري

يا  اتفاق  سه  شاهد  گذشته  سال  يك  در  جهان  مالي  بازار 
افزايش  اول  شوک  بود.  اقتصادي  عرصه  در  مهم  شوک 
قيمت کاالها، شوک دوم بحران مسکن در اياالت متحده و 
شوک سوم رخدادهايي بود که در بورس جهان و به ويژه 
به  ها  اين شوک  گرفت.  متحده صورت  اياالت  مالي  بازار 
ويژه شوک هاي دوم و سوم به مثابه حلقه هاي يك زنجير 
به يکديگر متصل هستند. به عبارت ديگر نمي توان بحران 
ورشکستگي و سقوط بانك هاي سرمايه گذاري مريل لينچ 
در  مسکن  بحران  گرفتن  نظر  در  بدون  را  برادرز  لمن  و 
امريکا تحليل کرد. اين بحران ها باعث شد رشد اقتصادي 
نسبت  جاري  سال  نيز  و  ميالدي  گذشته  سال  در  امريکا 
آمارها رشد  بر  بنا  تر شود.  منقبض  پيشين  به سال هاي 
اقتصادي امريکا در سال جاري ميالدي به حدود ۲ درصد 
 ۲/۲ گذشته  سال  در  رشد  اين  که  حالي  در  رسيد  خواهد 
 6/3  ،  ۲۰۰5 سال  در  و  درصد   5/3 حدود   ۲۰۰6 درصد، 

درصد بود. چنين بحراني که ....

به ياد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

تمجید ريدلي اسکات و دي كاپريو از 
بازي گلشیفته فراهاني

یاری  »یك  آهنگ  گویند  می 
اولین  زاده،  بدیع  از  دارم« 
می  است.  فارسی  رپ  آهنگ 
بحر  همان  هاپ،  هیپ  گویند 
طویل ادبیات فارسی است. یعنی 
ها  بعضی  سبك  به  توانیم  می  ما 
كه سر منشأ هر چیز را در ایران 
می بینند، رپ و هیپ هاپ را هم 
به نام خود مصادره كنیم! از این 
تاریخ نگاری ها كه بگذریم، رپ، 
در واقع یك موسیقی بسیار ساده 
روی  كه  شعری  است،  عامیانه  و 
تكرارشونده  و  كوتاه  بخش  یك 
موسیقایی قرار می گیرد و بدون 
طور  به  چنانی،  آن  فرود  و  اوج 

ممتد و متوالی خوانده می شود.

پشت ديوار كیه؟!

صفحه 11
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آيا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام كرده ايد؟

آيا به زبان انگلیسی تسلط كافی نداريد؟
ما یک مجتمع معتبر برای هدایت شما در دوره های ESOL می باشیم . برای اقامت و 

تابعیت در انگلستان گذراندن دوره Esol  الزامی می باشد، با کمک و تجربه کاری ما شما 
می توانید این دوره را با موفقیت سپری نمائید

معروفترين و موفق ترين كالج برای دوره های 
اقامت و تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل كرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت كنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت كنید.
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سرآغاز
جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
بینید.  نمی  تعظیم  حال  در  را  هیچکس  نیست. 
هیچ  نیست  خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
تصویر  هیچ  و  نیست  برتر  دیگر  قوم  بر  قومی 
خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده 
است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای 
تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود 
و  هستیم  نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد. 

دارای چه اصالتی می باشیم.

با شاعران معاصر

آخرين اخبار پيرامون خود را می توانيد در وب سايت 
هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

www.persianweekly.co.uk

سرآغاز
پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دنیا را بسیار کوچک و قابل دسترس کرده است اما 
افرادی هستند   از آن  هنوز بسیارند اخباری که هرگز منتشر نمی شوند و بیشتر 
که از جنجالی ترین اخباری که همه جهان را می لرزاند نیز خبردار نمی شوند. از 
مقاالت  و  اخبار  انتخاب  مبنای  مطبوعات  کاریهای  مالحظه  و  سیاست  دیگر  سوی 
است. بنابراین سلیقه های متفاوت و رویکردهای گوناگون الزم است تا تنوع مطالب 
خبری را پوشش دهد و طبیعتاً چون هر نشریه نیز نوع مخاطب خواص خود را دارد، 
حضور نشریات متفاوت در سطوح کمی و کیفی متفاوت نشان پویایی یک جامعه و 

تعامل افکار و عقاید گوناگون در آن است. 

داشته  وجود  نشریات  تنوع  اگرچه  انگلستان،  مقیم  ایرانیان  ما  کوچک  جامعه  در 
است اما متأسفانه حیطه فعالیتهای خبری و نوع نگرش آنها چندان متنوع نیست. 
رسد  می  نظر  به  متفاوت،  رویکردهای  با  نشریاتی  انتشار  با  اخیراً  خوشبختانه 
جامعه مطبوعاتی ما از یک رکود فرسایشی و اخبار و مطالب کلیشه ای که انگیزه 
توان  می  دیگر  سوی  از  است.  شده  خارج  بود،  کرده  تضعیف  را  خوانی  روزنامه 
لمس کرد که صنعت مطبوعات کمی ساده انگاشته شده است و چندان که باید جدی 
گرفته نمی شود. انتشار نشریاتی که پس از چند شماره، به هر دلیل از ادامه راه باز 

ایستادند، شاهدان ادعای ما هستند.

افتخار ماست و کاهش آن  به هر حال حضور نشریات متفاوت و رنگارنگ موجب 
و  گذشته  رقیبان  و  همکاران  دادن  دست  از  تأسف  همین  و  مان  دلشکستگی  باعث 
نگرانی از تداوم آن ایجاب می کند که برای حمایت از نشریات نوپا چاره اندیشی کرد. 
حمایتهای مالی و تجاری که طبیعتاً از صاحبان سرمایه ساخته است اما حمایتهای 
تکنیکی و تخصصی در عرصه انتشارات قطعاً بر عهده سایر همکاران مطبوعاتی، به 
خصوص با تجربه ترهاست. شاید زمان آن فرارسیده باشد که به تشکیل یک صنف 
ایرانی مطبوعاتی بیندیشیم تا فعالیتهای خودمان را انسجام بیشتری بخشیم. قطعاً 
با دست به دست هم دادن و سازمان یافته عمل کردن، موفقیتهای بیشتر و بهتری 

می توان به دست آورد.  

عباس نجفی

سیاوش كسرایي 
 له له و تنفس

خوابم نمی برد
 گوشم فرودگاه صداهای بی صداست

باور نمی کنی
 اما

 من پچ پچ غمين تصاوير عشق را
 محبوس و چارميخ به ديوار سال ها
 پيوسته باز می شنوم در درون شب

 من رويش گياه و رشد نهاالن
 پرواز ابرها تولد باران

 تخميرهای ساکت و جادويی زمين
 من نبض خلق را

از راه گوش می شنوم آری
همواره من تنفس دريای زنده را

 تشخيص می دهم
 باور نمی کنی

 اما

در زير پاشنه هر در
 در پشت هر مغز

من له له سگان مفتش را
 پی جوی و هرزه پوی

 احساس می کنم
حتی

 از هر بلور واژه که جان می دهد به خلق
 نان و گل و سالمت و آزادی

می بينم آشکار
 اين پوزه های وحشت را

 له له زنان و هار
 آن گياه از ميان صداهای گونه گون

 اين له له آن تنفس
هر دم بلند

بنهفته هر صدايی ديگر
تا آستان قلبم بی تاب

نرديك می شوند
نزديك می شوند و خوابم نمی برد

 اينك منم مهاجم و محبوس
 لبريز آبهای طاغی دريای سهمگين

 قربانی سگان تکاپو
می گردم و به بازوانم مواج

هر چيز را به گردم می گردانم
می ترسم

 اما می ترسانم

 دندان من از خشم به هم سوده می شود
آشوب می شود دل من درد می کشم

با صد هزار زخم که در پيکرم مراست
 دريا درون سينه من جوش می زند

فرياد می زنم

ای قحبگان نان به پليدی خور دروغ
 دشنام می دهم به شما با تمام جان

قی می کنم به روی شما از صميم قلب
 جان سفره سگان گرسنه

 تن وصله پوش زخم

چون ساحلی جدا شده دريايش از کنار
در گرگ و ميش صبح

 تابم تب آوريده و خوابم نمی برد
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انجیرهای سرخ مزار« برنده 
جايزه صلح افغانستان شد

محمد  نوشته  مزار«  سرخ  »انجيرهای  داستان  مجموعه   «    
حسين محمدی به عنوان بهترين اثر داستانی، برنده جايزه صلح 
در  افغانستان  ادبيات  خانه  نمايندگی  از  نقل  به  شد.  افغانستان 
تهران، در افغانستان هر ساله از روز جهانی صلح تجليل می شود. 
امسال شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح که از ۱36 
نهاد جامعه مدنی خصوصی افغانی که برای صلح فعاليت می کنند، 
فعاليت های  با  همسو  که  ادبی ای  آثار  بهترين  به  آمده،  وجود  به 
بخش  دو  در  جايزه  اين  شد.  داده  صلح  جايزه  بود،  صلح  آميز 
ادبيات زبان فارسی و پشتو برگزار شد. مراسم که از سوی شبکه 
نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح در هتل افغانستان نوين 
آغاز  کرزی  حامد  افغانستان  جمهور  رئيس  پيام  با  شد،  برگزار 
انجيرهای سرخ مزار نوشته محمد حسين  شد. مجموعه داستان 

محمدی به عنوان بهترين اثر داستانی برنده جايه شناخته شد. 
نشر  توسط  محمدی  حسين  محمد  نوشته  مزار  سرخ  انجيرهای 
چشمه در تهران منتشر شده است و پيش از اين برنده چند جايزه 
معتبر ادبی شده بود. در بخش شعر فارسی به کتاب گالدياتورها 
پشتو  زبان  بخش  در  و  مهرداد  مجيب  می ميرند سوده  هم  هنوز 
به کتاب های زندگی صلح آميز نوشته رحيم اهلل بشارت و به کتاب 
)زه دی نوم په زبه بيانه احله مه( ديگر نامت را به زبان نمی آورم 
سروده سيمع اهلل ترون جايزه اهدا شد. در بخش ويژه نيز از کتاب 
مصالحه و آشتی نوشته امان اهلل لودين تقدير شد. به گفته حميداهلل 
زازی رئيس دوره شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح 
ادبی  آثار  بهترين  به  هرساله  جايزه  اين  است  قرار  پس  اين  از 
اهدا  است  با صلح و ضد جنگ  که همسو  افغانستان  نويسندگان 

شود.  

 مرد 700
 میلیارد دالري  

منصور بيطرف

بازار مالي جهان در يك سال گذشته شاهد سه اتفاق يا شوک مهم 
کاالها، شوک  قيمت  افزايش  اول  بود. شوک  اقتصادي  عرصه  در 
دوم بحران مسکن در اياالت متحده و شوک سوم رخدادهايي بود 
متحده صورت  اياالت  مالي  بازار  ويژه  به  و  جهان  بورس  در  که 
گرفت. اين شوک ها به ويژه شوک هاي دوم و سوم به مثابه حلقه 
هاي يك زنجير به يکديگر متصل هستند. به عبارت ديگر نمي توان 

بحران ورشکستگي و سقوط بانك هاي سرمايه گذاري مريل لينچ و 
لمن برادرز را بدون در نظر گرفتن بحران مسکن در امريکا تحليل 
کرد. اين بحران ها باعث شد رشد اقتصادي امريکا در سال گذشته 
تر  منقبض  پيشين  هاي  به سال  نسبت  نيز سال جاري  و  ميالدي 
شود. بنا بر آمارها رشد اقتصادي امريکا در سال جاري ميالدي به 
حدود ۲ درصد خواهد رسيد در حالي که اين رشد در سال گذشته 
۲/۲ درصد، ۲۰۰6 حدود 5/3 درصد و در سال ۲۰۰5 ، 6/3 درصد 
بود. چنين بحراني که بنا بر اظهارنظر کارشناسان از دوران رکود 
بزرگ- دهه -۱93۰ به اين طرف بي سابقه است، بوش و دولت او 
را به چالشي بزرگ کشانده است، چالشي بزرگ تر از جنگ عراق 

ماجرا از كجا آغاز شد؟ 

اواخر سال ۲۰۰7 بن برنانکه رئيس بانك مرکزي امريکا از وخيم 
بودن دورنماي اقتصاد آن کشور در سال ۲۰۰8 به خاطر بحران 

بازار مسکن و مشکالت موسسات اعتباري خبر داده بود. 
عمده  گذاري  سرمايه  بانك  چند  گزارش  انتشار  از  پس  که  او 
درباره رکود اقتصادي در امريکا صحبت مي کرد، از آمادگي بانك 
مرکزي براي مقابله به موقع براي حفظ توازن اقتصادي خبر داد. 
گلدمن ساکس  و  لينچ  مريل  مانند  مالي  موسسات  موقع  همان  در 
و  5 درصد  به  امريکا  در  بيکاري  نرخ  ميزان  افزايش  به  اشاره  با 
بروز رکود  از  اعتباري،  ادامه مشکالت بخش مسکن و موسسات 
ملي  آنکه سازمان  با  بودند،  داده  متحده خبر  اياالت  در  اقتصادي 
تعيين  درباره  دولتي  اصلي  مرجع  که  امريکا  اقتصادي  تحقيقات 
اعتقاد  به  بود.  مخالف  نظر  اين  با  است،  کشور  آن  اقتصاد  وضع 
کارشناسان اقتصادي دليل اصلي بحران اقتصادي امريکا که بوش 
را وادار کرده بسته 7۰۰ ميليارد دالري نجات را به کنگره ارائه دهد 
به ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباري به خاطر ناتواني 
خانواده ها در پرداخت اقساط بدهي هاي بانکي برمي گردد. ناتواني 
که ناشي از متوازن نبودن رشد درآمد خانواده هاي طبقه متوسط 

امريکا با ميزان تورم در شش سال گذشته است. 
براساس آمارها متوسط دستمزد ماهانه در امريکا در نوامبر ۲۰۰7، 
يك ونيم درصد بيشتر از مارس ۲۰۰۱ بوده است ولي با در نظر 
گرفتن ميزان تورم، اين رقم در طول شش سال 8/۰درصد کاهش 
داشته است. از سوي ديگر، متوسط بدهي خانواده هاي امريکايي 
درآمد  متوسط  از  درصد   ۱33 معادل   ،۲۰۰7 سوم  ماهه  سه  در 
از  درصد   3/۱4 متوسط  طور  به  ها  خانواده  اين  است.  بوده  آنها 
درآمد ماهانه خود را براي پرداخت اقساط بدهي هاي خود هزينه 
کنيم  نگاه  ماجرا  به  تر  عميق  بخواهيم  گر  کنند.  مي  و  کرده  مي 
امريکا به ۱۱/9 برمي گردد. در آن زمان  اقتصادي  ريشه بحران 
ديگر  و  جهاني  تجارت  هاي  ساختمان  به  القاعده  حمله  از  بعد  و 
نقاط امريکا شاخص بورس هاي جهان به ويژه در وال استريت 
کرد  سقوط  که  هم  هايي  ديگر شاخص  از  کرد.  سقوط  به شدت 
شاخص اعتماد مصرف کننده بود که چشم انداز آينده اقتصاد را 
از نگاه مردم نشان مي دهد. از اين رو فدرال رزرو تصميم گرفت 
براي رونق اقتصادي و افزايش اعتماد مصرف کنندگان وام با بهره 
پايين حدود 5/۱ درصد پرداخت کند. اما رونق اقتصادي و افزايش 
نرخ بهره در سال هاي بعد باعث شد نرخ بهره بازپرداخت وام ها 
افزايش يابد به طوري که در دو سال گذشته اين ميزان به ۲5/5 
درصد رسيد. اين امر سبب شد تا بازپرداخت اقساط وام مسکن 
براي بسياري از خانواده هاي امريکايي دچار مشکل شود و بانك 
ها بسياري از خانه هاي وام گيرندگان را به حراج بگذارند. بحران 
آنکه فدرال رزرو در چندين نوبت  به رغم  اينجا شروع شد و  از 

به کاهش نرخ بهره بانکي اقدام کرد و حتي آن را در پايان ژانويه 
به کمتر از 4 درصد رساند اما کاري از پيش نبرد زيرا ناتواني در 
بازپرداخت وام ها، بانك هاي سرمايه گذاري را با مطالبات معوق 
حجيمي مواجه کرد. از اين رو در اواسط سال ۲۰۰7 حراج خانه ها 
آغاز شد و در اوايل سال ۲۰۰8 بدهي بانك ها فزون تر از دارايي 
هاي آنها شد. اعالم ورشکستگي بانك سرمايه گذاري لمن برادرز 
که در کار وام مسکن بود ناشي از همين امر بود. اين بانك 6۱8 
ميليارد دالر دارايي داشت در حالي که بدهي آن بالغ بر 638ميليارد 
دالر بود. همچنين خريد مريل لينچ که آن هم يك موسسه اعتباري 
به  امريکا  آو  بانك  از سوي  بود،  امور مسکن  در  گذاري  سرمايه 
قيمت 5۰ ميليارد دالر باز هم به خاطر مطالبات معوقه يي صورت 
گرفت که نقد نشده بود اين در حالي است که ارزش اين موسسه 
در سال گذشته ۱۰۰ ميليارد دالر تخمين زده مي شد. سقوط اين 
دو موسسه به اضافه نهادهاي مالي ديگري مانند آ يي جي، بوش 
را وادار کرد تا طرح نجات 7۰۰ ميليارد دالري را هرچه سريع تر 

ارائه دهد.
طرح نجات چیست؟ 

 7۰۰ طرح  امريکا  داري  خزانه  وزير  پاولسون،  هنري  گفته  به  بنا 
آن  بازارهاي  در  مالي  بحران  کنترل  براي  دولت  دالري  ميليارد 
کشور است. بر اساس اين طرح وزارت خزانه داري اياالت متحده 
آن  هاي  بانك  پر ضرر  هاي  وام  تاسيس صندوقي،  با  دارد  قصد 

کشور به خريداران خانه را خريداري کند. 
بر اساس طرح پاولسون، موسسات عمده مالي فعال در امريکا مي 
اين هدف راه  با  به صندوقي که  را  توانند وام هاي زيان ده خود 
اندازي مي شود، بفروشند. اين صندوق قرار است پس از بازگشت 
به  دوباره  را  هاي خريداري شده  وام  مالي،  بازارهاي  به  آرامش 
بانك ها بفروشد. اين طرح به شرکت هاي خارجي فعال در امريکا 
هنوز  آنکه  با  کنند.  ممانعت  ورشکستگي  از  دهد  مي  امکان  نيز 
جزئيات طرح وزارت خزانه داري امريکا معلوم نيست ولي پاولسون 
از کنگره خواسته تا سقف بدهي مجاز دولت را از ۱۰ تريليون و 
6۰۰ ميليارد دالر به يازده تريليارد و 3۰۰ ميليارد دالر افزايش دهد. 
وي همچنين از تالش دولت براي فراهم کردن وام هاي بانکي جديد 
براي خريد خانه خبر داده است. اما آيا بوش مي تواند با اين طرح 
بحران امريکا را نجات دهد؟ برخي از کارشناسان اقتصادي امريکا 
معتقدند اين طرح قادر نيست اعتماد مصرف کنندگان را برگرداند 
از اين رو بعيد به نظر مي رسد که بوش قادر باشد قدرت از دست 

رفته خريد مردم را با اين طرح احيا کند. 

روز مالقات شمس و موالنا امسال رسمی نمی شود
 طراحان روز مالقات شمس و موالنا هنوز مدارک خود را برای نامگذاری روزی به نام اين دو در تقويم ايران ارائه نکرده اند و امسال 
روز مالقات اين دو عارف رسمی نمی شود. در منابع تاريخی گفته شده شمس تبريزی بامداد روز شنبه ۲6 جمادی اآلخر سال 64۲ به 
قونيه وارد شد و همان روز نيز با موالنا ديدار کرد. محمدعلی موحد در کتاب »شمس تبريزی« خود می گويد هيچ يك از رويدادهای 
تاريخی حتی والدت و رحلت پيامبر با اين دقت ضبط نشده است. بنياد شمس تبريزی ارديبهشت امسال در جلسه ای در شهرستان خوی 
پيشنهاد نامگذاری روزی به نام شمس تبريزی را در تقويم ايران مطرح کرد که قرار شد روز مالقات شمس و موالنا ناميده شود. طبق 
آئين نامه شورای فرهنگ عمومی پيشنهاد نامگذاری روزها بايد از طرف عالی ترين مقام دولتی در هر حوزه ارائه شود. به همين خاطر 
ايوبی، معاون وزير کشور اين پيشنهاد را به شورای فرهنگ عمومی داد. ايوبی روز دوم آبان را برای نامگذاری روز مالقات شمس و 
موالنا داده بود. علی مالنوری، مديرکل دفتر شورای فرهنگ عمومی امروز به خبرنگار فارس، گفت: هنوز مدارک تکميلی برای نامگذاری 
اين روز به دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی نرسيده است. از سوی ديگر محمدعلی انصاری، از اعضای هئيت مؤسس بنياد شمس و 
موالنا نيز به خبرنگار فارس، گفت پيگيری برای نامگذاری روز مالقات شمس و موالنا بنا به مالحظاتی به تعويق افتاده است. چنانچه 
مدارک تکميلی برای اين مناسبت به دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی برسد پس از آن اين مناسبت در کميسيون نامگذاری اين شورا 
بررسی می شود. پس از رأی اين کميسيون موضوع در جلسه شورای فرهنگ عمومی بررسی می شود و در صورت تصويب به شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارجاع داده می شود. با تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی آن روز خاص به تقويم ها راه پيدا می کند. 
مالنوری می گويد پرونده مناسبت های سال آينده برای چاپ در تقويم ها تصويب شده و تقويم های سال آينده نيز در حال چاپ هستند
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گاردين: روسیه خود را برای 
جنگ با آمريکا آماده می كند

نيروهای  کلی  بازسازی  خبر  انتشار  به  اشاره  با  گزارشی  در  انگليسی  روزنامه  يك 
هسته ای راهبردی روسيه آن را روشن ترين نشانه رويارويی احتمالی نظامی روسيه با 
آمريکا و ناتو دانست. روزنامه "گاردين"  نوشت: روسيه ديروز بازسازی کلی نيروهای 
هسته ای راهبردی و ارتش خود را اعالم کرد که می توان گفت روشن ترين پيامی است که 
ممکن است به معنی آمادگی مسکو برای يك رويارويی نظامی تمام عيار با آمريکا و ناتو 

]سازمان پيمان آتالنتيك شمالی[ باشد. 
بزرگترين  برگزاری  از  پس  را  خبر  اين  روسيه  جمهوری  رئيس  ميدويديف"  "ديميتری 
رزمايش نظامی کشورش پس از دوران جنگ سرد اعالم کرد و گفت روسيه يك سامانه 

دفاع فضايی و يك ناوگان زيردريايی های هسته ای را تا سال ۲۰۲۰ خواهد ساخت. 
بيشتر ميان مسکو  به شکاف  با گرجستان که  امسال  تابستان  وی گفت: جنگ مختصر 
غرب منتهی شد،  لزوم داشتن ارتشی قدرتمند در وضعيت آمادگی دائمی را برای روسيه 

نشان داد. 
به نوشته اين روزنامه انگليسی ابتکار دفاعی ميدويديف دستکم برای ده سال گذشته در 
روسيه بزرگ ترين، در نوع خود محسوب می شود. خبر اين اقدام روسيه در حالی منتشر 
تا سامانه دفاع موشکی خود را در اروپای  می شود که آمريکا همچنان در تالش است 
مرکزی مستقر سازد و در اين زمينه با دو کشور جمهوری چك و لهستان به توافقاتی 

نيز دست يافته است. 
گاردين در ادامه نوشت: خبر ديروز رئيس جمهوری روسيه همچنين اقدامی متقابل در 
برابر طرح های مورد حمايت آمريکا برای پيوستن گرجستان و اوکراين به ناتو محسوب 

می شود. 
مسکو با گسترش ناتو مخالف است و بر اين باور است که اين اقدام منافع منطقه ای اين 

کشور را به خطر می اندازد. 
روسيه همچنين آمريکا را به ترغيب و حتی شرکت در حمله گرجستان به منطقه جدايی 

طلب اوستيای جنوبی متهم کرده است. 
ميدويديف خطاب به نيروهای روسيه تاکيد کرد که مسکو به "سامانه بازدارنده هسته ای 

تضمين شده" نياز دارد تا سال ۲۰۲۰ به کار گرفته شود. 
نظامی  و  سياسی  "سناريوهای  برای  بايد  مسلح  نيروهای  داد  هشدار  همچنين  وی 
ناوهايی را داد که  اين سخنرانی قول بازسازی  آماده باشند. ميدويديف در  گوناگونی" 
شامل زيردريايی های هسته ای مسلح به موشك های کروز است و همچنين طرح هايی را 
برای يك سامانه دفاع هوايی و فضايی اعالم کرد. به نوشته اين نشريه انگليسی وی پس 
ايراد کرد. به گفته يك  اين سخنان را  جنوبی  "اورالس"  از مشاهده رزمايش نظامی در 
تحليلگر برجسته، رزمايش فوق با حضور 4۰ هزار نيروی ارتش روسيه و هفت هزار و 
3۰۰ قطعه ادوات سنگين و موشك های با قابليت سالح های هسته ای با هدف شبيه سازی 

جنگ با آمريکا شبيه سازی شده بود. 
بر همين اساس "پاول فلگنهاور" تحليلگر دفاعی به گاردين گفت: اين بسيار مهم است. در 
حال حاضر رهبری کنونی روسيه بر اين باور است که جنگ با ناتو بسيار نزديك است. 
اين اولين بار از زمان فروپاشی شوروی سابق است که ارتش روسيه به طور واقعی خود 

را برای يك جنگ تمام عيار هسته ای با آمريکا آماده می کند. 
وی افزود: من معتقدم ما ]روس ها[ به غرب پيام جدی فرستاديم. اين پيام با ما با احترام 
رفتار می کند، و در صورتيکه شما به حيات خلوت ما نياييد ما نيز به حيات خلوت شما 
نخواهيم آمد. روسيه خواستار تقسيم جهان به محدوده های نفوذ است. در صورتيکه اين 

چنين نباشد، ما برای جنگ هسته ای آماده خواهيم شد. 
اين تحليلگر روسی تصريح کرد که ارتش روسيه قديمی است اما هنوز کارآمد است. 

يك  می توانيم  هنوز  اما  است  افتاده  عقب  آن  توسعه  زمينه  در  ما  ارتش  گفت:  فلنگهاور 
پتانسيل هسته ای قابل مالحظه داشته باشيم. اين پتانسيل می تواند شمار زيادی از مردم 

را به کشتن دهد. 

موفقيت راستگرايان در مبارزه انتخاباتی وين رقم خورد

صدای پای افراطیون در اتريش
 گزارش منابع خبری در وين حاکی است که هر چند حزب ميانه رو سوسيال دموکرات در انتخابات سراسری اتريش 
بيشترين آرا را به خود اختصاص داده اما وزارت کشور اتريش اعالم کرده است که دو حزب راست افراطی اتريش 

در انتخابات يکشنبه )۲8 سپتامبر( به موفقيت مهمی دست پيدا کرده اند. 

اين دو حزب که احزاب »آزادی« و »ائتالف برای آينده اتريش« نام دارند، در مجموع حدود ۲9 درصد آرا را از آن 
خود کرده اند. شمارش اوليه آرا نشان می دهد که سوسيال دموکرات ها حداقل 7/ ۲9 درصد آرا را کسب کرده اند. 
اما موفقيت چشمگير احزاب راست افراطی به نظر منفی بسياری از مردم اتريش نسبت به اتحاديه اروپا، مهاجران 
و سياست های جاری احزاب ميانه رو نسبت داده شده است. انتخابات اتريش پس از آن برگزار می شود که دولت 

ائتالفی متشکل از حزب مردم و حزب سوسيال دموکرات، پس از هجده ماه از هم فرو پاشيد. 
اين جريان از حاميان جريان های اسالم ستيز در اروپا است و با اعتراض به افزايش رشد مسلمانان اروپا بر اخراج 
مهاجران مسلمان اصرار دارد. اين در حالی است که محافل يهودی نيز با اين ادعا که راستگرايان اتريشی نژاد پرست 

هستند از پيروزی آنها ابراز نگرانی کرده اند.

فرصتي براي »وداع با اسلحه«  
 

اردشير زارعي قنواتي

قانون اسلحه و منطق شليك بار ديگر حادثه آفريد ولي اين بار نه در طي خشونت هاي تروريستي و جنگ هاي 
دولتي، که بر اساس قانون منحط آزادي حمل سالح توسط شهروندان، آن هم در يکي از پيشرفته ترين دموکراسي 

سپتامبر   ۲3 شنبه  سه  روز  جهان.  هاي 
در کالجي در شهر »کاهاجوکي« در غرب 
حدود  ساله   ۲۲ جوان  يك  توسط  فنالند، 
تعدادي هم زخمي  و  آموز کشته  دانش   9
دومين  که  بار  تاسف  حادثه  اين  شدند. 
بوده  جاري  سال  در  نوع  اين  از  مورد 
با شليك يك دانش  نيز  نوامبر  است و در 
آموز به همکالسي هاي خود در کالجي در 
شهر »توسوال« موجب مرگ هشت تن شده 
بود، عکس العمل هاي اجتماعي و سياسي 
اروپايي  اتحاديه  کل  و  کشور  اين  در  را 
در  فنالند  مي شود  گفته  زد.  خواهد  دامن 
ميزان  باالترين  اروپايي  کشورهاي  بين 
دستيابي شهروندان به اسلحه را داشته و 

سهل الوصول بودن کسب مجوز سالح در اين کشور تا حدودي با اياالت متحده قابل مقايسه است. در شرايطي که 
مجموعه اتحاديه اروپايي بعد از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در نيويورک، بحث امنيت را در اولويت برنامه 
هاي سياسي- امنيتي خود قرار داده است، وقوع اين حوادث مي تواند افکار عمومي، نهادهاي قانونگذار و دستگاه 
هاي اطالعاتي اروپايي را به موضوع مشروعيت قوانين ملي براي حمل سالح در درون اتحاديه جلب کند. به يقين 
حادثه مرگبار فنالند در شرايطي که قانون »شنگن« رفت و آمد آزادانه اتباع اروپايي را در اين قاره سهل الوصول 
کرده است و وجود منافذ بي شمار ترانزيتي در کنار حضور اقليت هاي ناراضي از وضع موجود مي تواند در آينده 
نزديك اين اتحاديه را با چالش هاي امنيتي و قانوني مواجه کند. منطق آزادي حمل سالح را مي توان از دو جنبه مورد 
توجه قرار داد؛ يکي به جهت لزوم استفاده از وسيله دفاعي در برخورد با وضعيت هاي خطرناک و ديگري به بهانه 
وجود جامعه دموکراتيك و امن که در آن حقوق و آزادي شهروندان جهت استفاده از سالح به رسميت شناخته شده 
است. درخصوص مورد اول مي توان چنين منطقي را تا حدود زيادي در جامعه اروپايي غيرقابل قبول دانست و به 

فرض عدم امنيت نيز نهاد دولت وظيفه حمايت از جامعه و شهروندان را به عهده خواهد داشت. 

ابزارهاي خشونت  نيز اصواًل  از آزادي هاي دموکراتيك  از زاويه رعايت حقوق شهروندي و برخورداري جامعه 
که مصداق واقعي آن در وجود اسلحه و حمل آن متجلي مي شود خود نقض کننده اصل عدم استفاده از زور و 
شهروندان فراقانون در جامعه دموکراتيك تلقي مي شود. حادثه روز سه شنبه در فنالند هشداري به تمام جوامع 
با حواشي ميل خواهانه  تقابل  امنيت عمومي و خصوصي در  بايد بين  يا زود  اروپايي به حساب مي آيد که دير 
سياستمداران و شهروندان در تعريف دموکراسي يکي را انتخاب کنند. اين حادثه رهبران سياسي و اجتماعي اروپايي 

را به سمت بازتعريف جامعه دموکراتيك و اتخاذ تصميمات محدودکننده سوق خواهد داد.
 

مقصد كشتي اوكرايني سودان بود، نه كنیا  
 

 آسوشيتدپرس؛ سخنگوي نيروي دريايي امريکا اعالم کرد سالح هايي که در کشتي اوکرايني ربوده شده توسط 
دزدان دريايي سومالي در راه کنيا نبودند بلکه به مقصد سودان حمل مي شدند. ناتان کريستنسن سخنگوي ناوگان 
پنجم نيروي دريايي امريکا اعالم کرد خريداران اين سالح ها در سودان ناشناخته هستند. هفته گذشته دزدان دريايي 
سومالي يك کشتي اوکرايني حامل 3۰ تانك T7۲ را ربودند و در ازاي آن 35 ميليون دالر طلب کردند. کنيا اعالم 
کرده است خريدار تانك هاي مذکور بوده است. سازمان ملل مدت هاست فروش اسلحه به سودان را به دليل بحران 
دامنه دار دارفور ممنوع کرده است. نيروي دريايي امريکا اعالم کرده است کشتي اوکرايني ربوده شده توسط دزدان 

دريايي را زيرنظر دارد.  



7 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

3 October 2008  -  1387 جمعه 12 مهر  
سال دوم -  شماره شصت و پنجم

 

گاردين: انگلیس با 
تبلیغات اينترنتی جاسوس 

استخدام می كند
 

   يك روزنامه انگليسی در گزارشی از اقدام سازمان جاسوسی 
انگليس برای استخدام جاسوس از طريق اينترنت خبر داد. 

سازمان  نوشت:  خود  امروز  شماره  در  "گاردين"  روزنامه 
معروف  سايت  وب  يك  در  تبليغات  از  انگليس  جاسوسی 
برای  تلويزيون  و  راديو  و  اجتماعی  ارتباطات   ]Facebook[

استخدام نسل بعدی جاسوسان خود استفاده می کند. 
انگليس،  جاسوسی  سازمان  نوشت:  انگليسی  نشريه  اين 
مجموعه ای از تبليغات اينترنتی در ماه جاری به عنوان بخشی از 

تالش های خود برای جذب افراد مختلف انجام داده است. 
بر همين اساس يك سخنگوی وزارت امور خارجه انگليس گفت: 
در  فرصت های شغلی  ارتقا  برای  عمومی  کانال های  از  تعدادی 

سازمان جاسوسی انگليس استفاده شده است. 
گاردين در ادامه نوشت: سازمان جاسوسی انگليس در روزنامه ها 

و راديو تبليغاتی را ارائه داد. 
است:  آمده  عنوان  اين  با  انگليس  جاسوسی  سازمان  تبليغات 
به  مدت  بلند  مشاغلی  می توانند  سنين  تمام  در  فارغ التحصيالن 
عنوان افسران عملکردی در زمينه جمع  آوری و تحليل اطالعات 

جهانی داشته باشند. 
آيا  می پردازند:  جاسوس  جذب  به  اينگونه  ديگری  تبليغات  در 

شغلی در رابطه با رويدادهای جهان می خواهيد؟  
 

ادامه سقوط 
بورس هاي جهان  

 
 

به رغم موافقت با طرح 7۰۰ ميليارد دالري کاخ سفيد،داوجونز 
صبح ديروز در نخستين روز هفته و در نيم ساعت اول کار 3۰۰ 
واحد سقوط کرد و اميد امريکاييان براي تاثير رواني طرح تزريق 
ها  خبرگزاري  شد.گزارش  آب  بر  نقش  امريکا  اقتصاد  به  پول 
همچنين حاکي از سقوط دوباره بورس هاي اروپايي و آسيايي 
اقتصاد  کنند،  مي  بيني  پيش  کارشناسان  و  است  امريکا  از  بعد 
امريکا و در نتيجه جهان با دوران بسيار سختي روبه رو شود.

همين کارشناسان مي گويند هيچ تضميني وجود ندارد طرح 7۰۰ 
به  چهارشنبه  روز  تا  است  قرار  که  بوش  جرج  دالري  ميليارد 
را  امريکا  اقتصادي  بحران  برسد،  امريکا  سناي  نهايي  تصويب 
مرتفع کند.در پي سقوط بورس امريکا، بورس هاي اروپايي نيز 
به تبعيت از وال استريت به سرعت سقوط کردند و بورس هاي 
لندن، پاريس و فرانکفورت در معامالت بعدازظهر حدود 4 درصد 
افت داشتند. بورس هنگ کنگ 3/4 درصد و بورس توکيو نيز ۲/۱ 
درصد سقوط کردند. کارشناسان مي گويند از آنجا که اقتصاد 
به شدت تحليل رفته است طرح کمك 7۰۰ ميليارد دالري ممکن 
است تاثيري در بهبود اوضاع نداشته باشد و در کوتاه و ميان 
گذاران  سرمايه  خوشبيني  باعث  رواني  نظر  از  کمك  اين  مدت 
نخواهد شد و دسترسي به بهبود اوضاع بسيار دور به نظر مي 
رسد.گزارش هاي رسيده از بورس هاي آسيايي حاکي است که 
در استراليا، تايوان و شانگهاي نيز اوضاع به منوال ساير بورس 
ها بوده است. در همين حال معاون مدير صندوق بين المللي پول 
خسارت ناشي از تاثير بحران مالي امريکا بر بحران مالي جهان 
در ماه آگوست را ۱3۰۰ ميليارد دالر ذکر کرد.گزارش ديگري 
حاکي است، قيمت جهاني نفت نيز ديروز به شدت سقوط کرد و 
به 99 دالر و 8۰ سنت در هر بشکه رسيد و اين قيمت حدود ۲۰ 
درصد تنزل را طي يك هفته نشان مي دهد.در همين حال جرج 
کنگره  از  تلويزيوني  پيام  يك  در  امريکا  جمهوري  رئيس  بوش 
امريکا خواست به سرعت عمل کرده و طرح 7۰۰ ميليارد دالري 

را به تصويب نهايي برساند. 

كامرون: من رهبری مسوولیت پذيرم
حزب محافظه کار بريتانيا از روز گذشته کنفرانس ساالنه خود را در شهر بيرمنگام آغاز کرد. اين کنفرانس که يك هفته پس از کنفرانس ساالنه 

حزب حاکم کارگر برگزار می شود، موضوع بحران اقتصادی بريتانيا و انتخابات 
سراسری آتی در می ۲۰۱۰ در بريتانيا را در دستور کار خود دارد. 

افکار عمومی  در  پيشتازی حزب محافظه کار  از  انگليس حاکی  در  نظرسنجی ها 
مردم اين کشور است. در آخرين نظرسنجی  انجام شده حزب محافظه کار با 43 
درصد، حزب کارگر با 3۱ درصد و حزب ليبرال دموکرات از ۱7 درصد حمايت 
افکار عمومی انگليس برخوردارند. پس از برگزاری کنفرانس ساالنه حزب کارگر 
فاصله دو حزب محافظه کار و کارگر در افکار عمومی کاهش يافت و حزب حاکم 
با ماه گذشته موقعيت خود را بهبود بخشيده است. در ماه گذشته  در مقايسه 
نظرسنجی ها حاکی از اختالف ۲3 درصدی بين حزب حاکم و حزب محافظه کار 
موسسه  اخير  نظرسنجی  براساس  که  حالی  در  بود  اپوزيسيون  حزب  نفع  به 
»بريکس« که به سفارش هفته نامه ساندی تلگراف انجام شده، اختالف آرای دو 
حزب پس از برگزاری کنفرانس ساالنه حزب کارگر در هفته گذشته از ۲3 درصد 
به ۱۲ درصد کاهش يافته است. ديويد کامرون رهبر حزب محافظه کار بريتانيا 
در  محافظه کار  پيروزی  که  امر  اين  به  اذعان  با  کنفرانس  کار  به  آغاز  از  قبل 
انتخابات آتی بريتانيا تضمين شده نيست جشن پيروزی حزب در سه انتخابات 
ميان دوره ای بهار و تابستان سال جاری در انگليس را که قبال در برنامه کنفرانس 

ساالنه برنامه ريزی شده بود را ملغی کرد.
اعضا و  ميان  ايجاد غروری کاذب در  با  بود  اين جشن ممکن  کامرون  نظر  از 
هواداران حزب تصوير نامطلوبی از حزب به نمايش گذارد. با اين حال و با وجود 
پيشتازی حزب محافظه کار در نظرسنجی های انجام شده اخير در بريتانيا هنوز 
تنها  و  ندارند  اعتمادی  چندان  اين حزب  اقتصادی  برنامه های  به  انگليس  مردم 
35 درصد شهروندان بريتانيايی معتقد به کارا بودن برنامه های اقتصادی حزب 
محافظه کار برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی بريتانيا هستند در حالی 

که 36 درصد مردم بريتانيا همچنان به نتيجه بخش بودن برنامه های اقتصادی حزب حاکم کارگر و شخص گوردون براون اعتماد دارند. اما 
ديويد کامرون در سخنانی قبل از برگزاری کنفرانس به تجربه اقتصادی براون حمله کرده و گفت: »بله! براون تجربه فراوانی دارد. او تجربه 
تحميل کردن بزرگ ترين کسری بودجه به يك کشور سرمايه داری و صنعتی را کسب کرده است.« کامرون در ادامه افزود که »هدف اصلی 
حزب محافظه کار در کنفرانس ساالنه اين حزب مشخص کردن اين امر به افکار عمومی بريتانياست که حزب محافظه کار يك اپوزيسيون 

مسوول و من يك رهبر مسووليت پذير هستم.«   
   

 

آبزرور: گفتگوهای محرمانه طالبان با 
عربستان و انگلیس فاش شد

يك هفته نامه انگليسی در گزارشی اختصاصی از گفتگوهای محرمانه يك مقام بلندپايه سابق طالبان با حمايت انگليس و عربستان خبر داد. 
"آبزرور" در شماره اين هفته خود نوشت: مذاکرات بی سابقه فوق شامل يکی از اعضای بلندپايه سابق طالبان است که بين کابل، پايگاه های 
رهبری ارشد طالبان در پاکستان، عربستان سعودی و پايتخت های غربی در حال رفت و آمد است. بر همين اساس، انگليس پشتيبانی لجستيك 
و ديپلماتيك اين مذاکرات را بر عهده گرفته است و اين در حالی است که بيانيه های رسمی بيانگر اين است که مذاکرات بايد تنها با حضور 
طالبان صورت گيرد که آماده پايان دادن به ناآرامی ها هستند. اين نشريه انگليسی در ادامه نوشت: منابعی در افغانستان اين گفتگوهای جنجال 
برانگيز را تاييد کرده و تاکيد کرده اند که آنها در هفته های گذشته انگيزه خود را از دست داده  اند. بر اساس اعالم مقامات دولت افغانستان در 
کابل، شدت ناآرامی های تابستان امسال و تناقض در تقاضاهای طالبان از عوامل بی انگيزگی در ادامه مذاکرات معرفی شده است. يکی ديگر 
از مشاوران دولت افغانستان که از روند اين مذاکرات مطلع بود، گفت: آنها ]طالبان[ دائما خواسته های خود را تغيير می دهند. اين مقام افغانی 

افزود: يکی از اهداف اين مذاکرات ايجاد شکاف ميان "اسامه بن الدن" رهبر القاعده و طالبان است. 
هفته گذشته نيز "فرانکو فيون" نخست وزير فرانسه بطور مستقيم در سخنرانی پارلمانی خود درباره افغانستان به اين مذاکرات اشاره کرد. 
وی تصريح کرد: ما بايد راه هايی برای جداکردن جهادگرايان بين المللی از کسانی که بيشتر برای جنبش های ملی يا قبيله ای فعاليت می کنند، 

پيدا کنيم. تالش هايی در اين زمينه اکنون توسط کشورهای سنی ]مسلمان[ مانند عربستان سعودی در حال انجام است. 
به نوشته آبزرور جنگ تابستان امسال در افغانستان شديدترين ناآرامی  از تاريخ حمله به اين کشور يعنی در سال ۱۰۰۲ به حساب می آيد. 

با اين که پيش از اين نيز تماس های مستقيم اما در سطح پايين با فرماندهان طالبان وجود داشته اما ابتکار عربستان سعودی اولين اقدام برای 
گفتگو با طالبان است. اين نشريه انگليسی در ادامه نوشت: اين گفتگوها در تابستان امسال آغاز شد و با ميانجيگری عربستان سعودی و با 
دعوت از دولت افغانستان برگزار شد. رابط اين مذاکرات هفته ها برای رد و بدل کردن فهرست درخواست ها بين پايتخت افغانستان، رياض و 
کويته ]شورای رهبری طالبان در جنوب غربی پاکستان[ وقت صرف کرد. وی همچنين برای گفتگو با پرسنل وزرات امور خارجه و سرويس 

امنيت داخلی انگليس به لندن سفر کرد. هيئتی از عربستان سعودی نيز از کابل ديدار کرده است. 
گفته می شود طالبان ۱۱ شرط برای پايان دادن به خصومت ها را که شامل تقاضايی برای داشتن وزرای کليدی و خروج برنامه ريزی شده 
رئيس جمهوری  کرزی"  "حامد  ملی  امنيت  مشاور  "زلمی رسول"  افزود:  انگليسی  نامه  هفته  اين  است.  کرده  مطرح  است،  غربی  نيروهای 

افغانستان مسئول اين مذاکرات بوده است. ظاهراً کرزی تاکنون پاسخی رسمی به اين تقاضاها نداده است. 
البته آبزرور از تبادل نامه ميان کرزی و "گلبدين حکمتيار" از متحدان طالبان که در تابستان امسال صورت گرفت نيز اطالع حاصل کرده است. 
سال گذشته ميالدی کرزی اعالم کرد که وی از فرصت گفتگوی مستقيم با حکمتيار و "مال محمد عمر" رهبر طالبان استقبال خواهد کرد و در 
ضمن قول دادن سمت های بلندپايه دولتی را به آنها داد. اين خبر در حالی منتشر می گردد که سخنگوی وزارت امور خارجه انگليس ديروز 

اعالم کرد که از ابتکار عربستان اطالعی نداشته اما دولت انگليس فعاالنه از روند آشتی دولت افغانستان حمايت می کند. 
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمايید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء كیفیت اين هفته نامه خواهد شد.   

از گوشه و كنار

قدبلندها راضي تر 
و خوشحال تر در 

زندگي  
 

منبع؛ کريستين ساينس مانيتور

يافته هاي تازه موسسه نظرسنجي گالوپ در زمينه سالمتي نشان 
مي دهد که معمواًل افراد بلندقد شاداب تر هستند. نتايج اين بررسي 
هزار  يك  از  بيش  وضعيت  بررسي  و  نظرسنجي  اساس  بر  که 
داوطلب صورت گرفته است، نشان مي دهد افراد بلندقد در موارد 
بيشتري احساس رضايت يا شادي مي کنند و در عين حال، کمتر 
از دردهاي جسمي يا مشکالت روحي و رواني رنج مي برند. در اين 
نظرسنجي که در امريکا انجام شده، متوسط قد براي مردان حدود 
۱76 سانتيمتر و براي زنان حدود ۱66 سانتيمتر تعيين شده است. 
از داوطلبان پرسيده شده بود که بر مبناي يك جدول از صفر تا 
ده، ميزان رضايت از زندگي و شادابي و تندرستي خود را توصيف 
معمواًل  که  گيري شده  نتيجه  گونه  اين  ها  پاسخ  بررسي  از  کنند. 
نسبت  به  است،  متوسط  قد  از  بلندتر  آنها  قد  که  زناني  و  مردان 
و  رضايت  جدول  در  هستند،  متوسط  قد  از  تر  پايين  که  کساني 

شادابي، يك درجه باالتر هستند. 
مسلمًا مردان يا زنان کوتاه قدي هم هستند که از زندگي خود کمال 
رضايت را دارند، ولي نتايج اين نظرسنجي و بررسي، حالت کلي 
را بيان مي کند.به اعتقاد تنظيم کنندگان اين گزارش، عامل بلندي قد 
و تاثيرات آن ممکن است بسيار ناچيز باشد، ولي اگر اين نکته را 
با عوامل ديگر موثر در رضايت مردم از زندگي مقايسه کنيم، مي 
بينيم که عامل نسبتًا مهمي به شمار مي رود. به عنوان مثال، سطح 
درآمد، يکي از عوامل مهم در احساس رضايت از زندگي است و 
اين نظرسنجي ادعا مي کند، مردان امريکايي که قد آنها بلندتر از 
حد متوسط است، احساس رضايتي دارند که تقريبًا معادل احساس 
رضايت ناشي از 3۰ درصد درآمدهاي مالي بيشتر است يا هر دو 
تا سه سانتيمتري که قد افراد بلندتر باشد، به آنها احساسي معادل 

احساس ناشي از چهار درصد درآمد مالي بيشتر مي دهد.
نکته ديگر در بررسي هاي اين نظرسنجي به مشکالت يا دردهاي 
جسمي و حاالت نامطلوب روحي و رواني مربوط مي شود. در اکثر 
موارد، مردان يا زناني که قد آنها از حد متوسط بلندتر است، کمتر 
رواني شکايت  و  روحي  و  يا مشکالت جسمي  درد  از  ديگران  از 
دارند. اما مردم امريکا يکدست نيستند و عواملي مثل نژاد يا سن مي 
تواند در تعيين ميزان قد متوسط آنها موثر باشد. به عنوان مثال، قد 
نسل جديد به نسبت نسل هاي گذشته رو به افزايش است يا فرضًا 
امريکايي هاي آفريقايي تبار، بلندقدتر از امريکايي هايي هستند که 

تبار و نژاد آنها از امريکاي مرکزي است.
هر  که  است  اين  در  مهم  نکته  و  است  موروثي  افراد  قد  اندازه 
کودکي در اولين سال هاي تولد از شرايط مطلوب و سالمتي خوبي 
با  مناسب  رشد  نهايت  فرد  آن  صورت،  آن  در  باشد.  برخوردار 
بررسي جديد  اين،  با وجود  داشت.  را خواهد  ژنتيك خود  ميراث 
مدعي است که اگر اين عوامل را هر يك در جاي خود بررسي کنيم، 
در چارچوب همين تفاوت ها، بلندي قد هر فرد به نسبت متوسط 
معمول در هر تبار مي تواند عاملي براي احساس رضايت و شادابي 
بيشتر در زندگي باشد و باالخره در دو عرصه مهم ديگر از زندگي، 
اين بررسي نشان  يعني تشکيل خانواده و آموزش و اشتغال نيز 
مي دهد که قد بلندتر تا حدي باعث موفقيت بيشتر زنان و مردان در 

عرصه زندگي خانوادگي و حرفه يي است. 
بررسي تمامي اين موارد، اين سوال را مطرح مي کند که دليل اين 

تفاوت ها چيست؟ 
از استادان دانشگاه پرينستون مي  آن کيس و کريستينا پکستون 
به  قدبلند،  فرد  يك  بهتر  زندگي  از  ناشي  هاي  تفاوت  همه  گويند؛ 
گردد.  برمي  کودکي  دوران  هاي  سال  اولين  در  رشد  و  پرورش 
افراد موروثي است و نکته  اندازه قد  به اعتقاد اين دو کارشناس، 
مهم در اين است که هر کودکي در اولين سال هاي تولد از شرايط 
مطلوب و سالمتي خوبي برخوردار باشد. در آن صورت، آن فرد 

نهايت رشد مناسب با ميراث ژنتيك خود را خواهد داشت.
به اعتقاد آنها نکته مهم نه بلندي قد، بلکه رشد کامل تا حدي است 
که ميراث ژنتيك هر خانواده براي نوزاد فراهم کرده است. افرادي 
که به اين رشد کامل برسند، در دوران بلوغ و کهنسالي از سالمت 
و رضايت بيشتري برخوردار خواهند بود. بر اساس فرضيه اين 
دو صاحب نظر، توانايي و استعدادهاي ذهني نيز تحت تاثير همين 
عامل رشد در سال هاي اوليه زندگي تعيين مي شود و هر کودکي 
که رشد جسمي کاملي داشته باشد، در آينده از نظر ذهني و روحي 

نيز توانمند تر خواهد بود.

***************************************
 

آيا سگ ها توان تشخیص 
زمان را دارند 

 
گروه ترجمه، زويا چراغي؛ بسياري از سگ ها هرگز براي غذا دير 
نمي کنند. آنها مي دانند هر روز و در ساعت معيني بايد کجا باشند. 
آنها حتي مي دانند چه زماني بايد منتظر برگشتن صاحب شان به 
منزل باشند و به همين دليل مثل يك حيوان دوست داشتني هميشه 
جلوي در منتظر ورودتان هستند. مشاهده رفتار اين حيوانات اين 
توانايي  اصالتًا  ها  که شايد سگ  کند  مي  ايجاد  ذهن  در  را  شبهه 
تشخيص زمان را دارند. اما اينکه زمان از نظر سگ ها واقعًا چطور 
تعبير مي شود، مساله متفاوتي است. مي گويند هر يك سال عمر 
سگ ها معادل هفت سال عمر آدمي است. نظريه »سال هاي سگي« 
گيرد.  مي  نشات  انسان  با  حيوانات  اين  عمر  کيفيت  مقايسه  از 
بنابراين اگر اين ايده را براي شناختن مفهوم زمان از نظر سگ ها 
به کار بگيريم چندان به بيراهه نرفته ايم.براي شناختن نحوه ادراک 
زمان سگ سانان بايد ابتدا نحوه ادراک زمان از نظر انسان ها را 
کشف کنيم.هر شخصي در زمان هاي متفاوت از راه هاي مختلفي 
گذر زمان را تجربه مي کند و هر چند اين تجربه مستقيمًا به شخص 
به طرق مشابه درباره زمان  ها  انسان  اما همه  کند  پيدا مي  ربط 
فکر مي کنند. به عنوان مثال خاطرات با چگونگي درک گذر زمان 
گره خورده اند. توانايي انسان در يادآوري وقايع نقش مهمي در 

ادراک زمان ايفا مي کند. از طرف ديگر بشر قادر است اتفاقات را 
پيش بيني کند. حتي بدون ادعاي ارتباط با عالم ارواح بسياري از 
ما حداقل يك بار رخدادي را در آينده پيشگويي کرده ايم. تمام اين 
قابليت ها مفاهيم مهمي را دربر دارند. براي نمونه حافظه و توانايي 
تشخيص به ما اجازه مي دهد احساس دوام، خاطرات شخصي و 
خود آگاهي داشته باشيم. حال سوال اين است که اگر بتوان به مغز 

سگ ها راه يافت با چنين قابليت هايي روبه رو مي شويم يا خير؟
هر چند مطالعات روي نحوه ادراک سگ ها از زمان محدود است، 
اما با نگاهي به تحقيقات گسترده روي ساير جانوران از پستانداران 
و پرندگان گرفته تا جوندگان مي توان به جواب هاي خوبي رسيد. 
ويليام رابرت جانورشناس مشهوري است که يافته هايش راهنماي 
از نظر وي حيوانات به زمان  بسياري از مسائل حل نشده است. 
چسبيده اند، دليل اش هم اين است که آنها فقط در حال زندگي مي 
کنند و از لحاظ ذهني قادر نيستند در زمان سفر کنند و به گذشته 
يا آينده بروند. بشر مي تواند از روي تعمد يا مشتاقانه به خاطرات 
انجام  از  حيوانات  که  کاري  کند؛  فکر  يي  ويژه  اتفاقات  يا  خاصي 
آن ناتوانند. هر چند براي بسياري تمام اينها تئوري هايي سفسطه 
اما احتمااًل و فقط احتمااًل حيوانات هم مانند نوزادان  آميز هستند 
به صورت غريزي ياد گرفته اند که به اين صورت رفتار کنند. مثاًل 
کودکان چهارساله خيلي چيزها آموخته اند - چهار دست و پا رفتن 
و قدم هاي پشت سر هم برداشتن - اما به ياد نمي آورند کجا يا 
چطور اينها را ياد گرفته اند. به بيان ديگر آنها قدرت حافظه ضمني 
نيست.  ذهن شان  در  وقايع گذشته  يادآوري  توانايي  يا  ندارند  را 
يك سگ مي داند در مقابل کلمه »بنشين« چه عکس العملي داشته 
آموخته چنين  اتفاقي  که طي چه  بياورد  ياد  به  اينکه  بدون  باشد، 
تمامي چيزي  اين  البته  دهد.  انجام  کلمه  اين  مقابل  در  را  واکنشي 
انجام چنين  در  آنها  به  و  دهد  ها رخ مي  در مغز سگ  که  نيست 
اعمالي کمك مي کند. پيش بيني زمان رسيدن صاحب شان يکي از 
کارهايي است که نمي شود با اين فرضيات توجيه شان کرد.رابرت 
در اينجا تغييرات بيولوژيك دروني را موثر مي داند. مطالعات وي 
نشان مي دهد کبوترها »ساعتي دروني« دارند که به آنها مي آموزد 
کي و کجا مي توانند غذا پيدا کنند. درست مثل سگ ها که احتمااًل 
از »نوسانات ۲4 ساعته« )تغييرات هورموني روزانه، دماي بدن و 
فعاليت هاي عصبي( براي فهميدن زمان غذا يا آمدن صاحب شان 
کمك مي گيرند. سگ ها به جاي اينکه به ياد بياورند چند ساعت از 
وعده غذايي قبل گذشته يا چه ساعتي موقع خوردن غذا است، به 
واکنش هاي بدن شان در طول ساعات روز، براي درک زمان وقوع 
بنابراين هر روز و سر ساعت مشخصي  کنند.  حوادث توجه مي 

رفتار مشابهي انجام مي دهند. 

دنیای اينترنتی  هفته نامه پرشین

يک پنجره 
هزار رنگ

زود!
دير هم هست

www.persianweekly.co.uk
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از گوشه و كنار

 

گوسفندي در وسط بزرگراه  
 

 AP؛ گوسفندي منزوي که زندگي در کنار خط سرعت اتوبان را 
انتخاب کرده، براي پليس و مدافعان حقوق حيوانات شهر مانسفيلد 

ايالت ماساچوست مشکالت بسياري به وجود آورده است. 
ماموران حفاظت از حيوانات هفته گذشته حين گشت زني گوسفندي 
را مشاهده کردند که خيلي آرام در فضاي پر از درخت بين اتوبان 
اينکه  است.  چريدن  حال  در  سرعت،  خط  به  چسبيده  درست  و 
حيوان چطور توانسته از بزرگراه عبور کند و خود را به آن مکان 
برساند هنوز مشخص نيست اما تالش براي گرفتن او هم هنوز به 
نتيجه نرسيده چون اين گوسفند از انسان ها مي ترسد و پليس هم 
نمي تواند از داروي مسکن براي آرام کردن آن استفاده کند زيرا 
ممکن است حيوان رم کرده و ناگهان به داخل بزرگراه بيايد. در 
هر صورت پليس عقيده دارد جاي اين گوسفند در وسط بزرگراه 
امنش  نا  خانه  از  را  حيوان  تر  سريع  هرچه  دارد  قصد  و  نيست 

بيرون کند.  

بزرگ ترين مجسمه يادبود شاه 
ماهي 

در  ماهي  کنسرو  شکل  به  عظيم  يادبود  مجسمه  يك  زودي  به   
بازديدکنندگان  وسيله  اين  به  تا  شود  مي  برداري  پرده  ليتواني 
کسب مقام بزرگ ترين کشور پرورش دهنده شاه ماهي در جهان 
را جشن بگيرند. اين مجسمه که در شهر ليپاجا در غرب ليتواني 
که  است  يي  نقره  رنگ  به  بزرگ  کنسرو  قوطي  يك  ساخته شده، 
در ۱89۲،  توليد شده  ماهي،  »شاه  اين جمله حك شده؛  آن  روي 
تاريخ انقضا؛ نامحدود«. برنامه ريز اين طرح مي گويد؛ »ما تصميم 
گرفتيم شاه ماهي را در سرزمين مادري اش ابدي کنيم.« ليتواني 
بزرگ  دارنده  عنوان  يادبود  مجسمه  اين  ساختن  با  دارد  تصميم 
ترين بناي يادگاري جهان را که هم اکنون به روسيه تعلق دارد از 

آن خود کند.  

پالک هاي خطرآفرين  
يوپي آي؛ يك زوج انگليسي مجبور شدند طبق دستور انجمن خانه 
سازي شهرشان شماره پالک خانه يي را که سي سال قبل نصب 
کرده اند، تغيير دهند. جيم ريچارد و همسرش سال ها قبل پالکي 
در  باالي  درست  که  دادند  خانه شان سفارش  براي   3 با شماره 
خانه  انجمن  اما  بود.  شده  نصب  ميخ  و  با چسب  شان  آپارتمان 
سازي بدفوردشاير با عنوان اينکه چنين پالکي ممکن است ايمني و 
سالمت سايرين را در معرض مخاطره قرار دهد، آن را برداشت. 
اقدام مقامات کاماًل متعجب هستند و چنين کاري  اين زوج پير از 
را بعد از سي سال دور از تفکر مي دانند. آنها همچنين مجبورند 
را  شان  منزل  در  جلوي  کن  پاک  کفش  حتي  و  تصاوير  گياهان، 
»امکان  گويد؛  مي  رابطه  اين  در  ساله   8۱ ريچارد  کنند.  جمع  هم 
بيندازند.  مخاطره  به  را  ديگران  سالمت  بتوانند  چيزها  اين  ندارد 
ما گياهان و اين عکس ها را خريده ايم و حتي براي گل هايي که 
اطراف آپارتمان کاشته ايم جايزه گرفتيم.« از سويي ديگر رئيس 
انجمن خانه سازي از تصميم شان دفاع کرد و گفت؛ »وظيفه ما به 
اشتراکي  فضاهاي  شويم  مطمئن  که  است  اين  صاحبخانه  عنوان 
تميز نگهداري شوند و در مورد ايمني و سالمت سايرين خطري 

وجود نداشته باشد.«  

سگ شکمو گوشي تلفن را قورت داد  
 

 يوپي آي؛ خانواده يي در آفريقاي جنوبي مجبور شدند براي عمل 
بود،  داده  قورت  را  تلفن همراه  که يك گوشي  جراحي سگ شان 
به گفته مادر خانواده، دخترش در حال  بپردازند.  مبلغ 7۰۰ دالر 

نژاد  از  )که  شان  سگ  به  دادن  غذا 
دوبرمن است و نرو نام دارد( بوده 
از  را  همراه  تلفن  حيوان  ناگهان  که 
دست وي مي گيرد و قورت مي دهد. 
خانواده بالفاصله سگ را به کلينيك 
حيوانات مي برند تا به وسيله اشعه 
در  گوشي  گرفتن  قرار  محل  ايکس 
پس  شود.  مشخص  حيوان  شکم 
براي  کند  مي  اعالم  پزشك  آنکه  از 
خارج کردن گوشي از معده حيوان 
۱۱ ساله نياز به عمل جراحي دارند، 
آنها مجبور مي شوند 737 دالر براي 

اين کار بپردازند. هرچند بعد از پايان کار، تلفن ديگر قابل استفاده 

نبود. البته پزشکان به جز گوشي چيزهاي ديگري مثل سنگ و ميخ 
را هم از شکم اين سگ خارج کردند.  

 

زنان بیشتر از مردان كابوس مي 
بینند  

 
بي بي سي؛ پژوهش ها نشان مي دهند که زنان بسيار بيشتر از 
مردان کابوس مي بينند و خواب هايي که مي بينند عاطفي تر است. 
در مطالعه يي که روي ۱7۰ داوطلب انجام شد، از آنها خواسته شد 
تازه ترين خوابي را که ديده اند ثبت کنند. ۱9 درصد مردان کابوس 
دکتر  بود.  درصد   3۰ زنان  در  رقم  اين  که  حالي  در  بودند  ديده 
کلي  شمار  در  گويد  مي  بريتانيا  در  دانشگاه  محقق  پارکر  جنيفر 
خواب هاي گزارش شده تفاوت زيادي وجود نداشت. در پژوهشي 
ديگر مشخص شد که زنان خواب هاي آشفته تري از مردان دارند. 
يکي از داليل ذکرشده براي اين مساله تغيير دماي بدن زنان طي 
سيکل ماهانه شان است. دکتر پارکر که استاد دانشگاه در رشته 
بود  شده  پيش مشخص  ها  مدت  از  گويد  مي  است،  روانشناسي 
و  تر  واضح  هاي  خواب  شان  ماهانه  عادت  آغاز  از  پيش  زنان 
آزاردهنده تري مي بينند. او مي گويد؛ »يافته يي که در تمام بخش 
هاي اين تحقيق همواره ثابت باقي ماند، اين است که زنان خواب 
گويد؛  مي  همچنين  او  بينند.«  مي  مردان  از  ناخوشايندتري  هاي 
وجود  بيشتري  احتمال  عاطفي،  اطالعات  پردازش  با  رابطه  »در 
دارد که زنان نگراني هاي حل نشده خود را به رختخواب ببرند.« 
ادينبورگ مي گويد  ايزيکوفسکي مدير کلينيك خواب  دکتر کريس 
مقوله  در  دو جنس  بين  تفاوت  درباره  پژوهش  اين  هاي  يافته  از 
خواب متعجب نشده اما مشکل، فهميدن اين مساله است که آيا زنان 
کابوس هاي بيشتري دارند يا آنها را بهتر به خاطر مي آورند. او 
همچنين مي گويد؛ »خواب زنان سبك تر و بي خوابي در بين آنها 
خاطر  به  باعث  است  ممکن  درپي  پي  شدن  بيدار  است.  تر  رايج 
آوردن خواب هايشان شود، اما در عين حال اين امکان نيز وجود 
دارد که خواب سبك، خود از عالئم ترس باشد.« دکتر ايزيکوفسکي 
مي گويد احتمااًل کابوس افراد بيشتر از آني است که خودشان فکر 

مي کنند چون بيشتر آنها به سرعت فراموش مي شوند.  
 

تسلي دادن به روش شامپانزه ها  
 

بي بي سي؛ اگر با همکارتان مشاجره يي داشتيد بهترين راه حل 
اين است که راحت باشيد و او را در آغوش بگيريد. تحقيقات در باغ 
وحش چستر نشان مي دهد شامپانزه ها هم از همين روش استفاده 
مي کنند. اين مطالعات نشان مي دهد اولين نشانه هاي تسلي دادن 
در پستانداران مانند در آغوش گرفتن يا نوازش کردن، بعد از دعوا 
مي تواند ميزان استرس را تا حد بسيار زيادي کاهش دهد. محققان 
مدت ها به طور دقيق رفتار شامپانزه ها را بعد از دعوا بر سر غذا، 
جفت و حتي محل نشستن تحت نظر گرفتند. در بيش از 5۰ درصد 
موارد کسي که در جنگ مجروح شده يا صدمه ديده توسط افراد 
آغوش  در  با  اغلب  اعمال  اين  و  داده مي شود  تسلي  گروه  ديگر 
گرفتن يا بوسيدن ادامه پيدا مي کند و در نهايت به شادماني و حتي 

بازي مي انجامد.  

 اينترنت و چاقي دختران  

 بي بي سي؛ محققان علوم پزشکي 
استفاده  کردند  اعالم  امريکا  در 
علل  جمله  از  اينترنت،  از  تفريحي 
دختران  در  وزن  اضافه  بروز 
 . شود  مي  محسوب  نوجوان 
دهد  مي  نشان  امريکا  در  مطالعات 
اينترنت، خواب، قهوه از عوامل موثر 
اين  دختران  وزن  اضافه  بروز  در 
کشور محسوب مي شوند. محققان 
هزار  پنج  گروهي  روي  بررسي  با 
جوان  و  نوجوان  دختران  از  نفره 
در رده سني چهارده تا بيست و يك 
از  بيش  که  دختراني  دريافتند  سال 
بقيه رفتارهاي راحت طلبانه داشتند 

و اغلب اوقات فراغت خود را در تن آسايي و راحت طلبي سپري 
مي کنند، معمواًل خواب کمتري دارند و بيشتر از ديگر دختران از 

قهوه استفاده مي کنند.  

تعدادی دانشجو جهت 
همکاری داوطلبانه در 
دفتر هفته نامه پرشین 

نیازمنديم

لطفا جهت ارائه مشکالت خود به شماره  تلفن 
02084537350 و یا به ایمیل ما تماس بگیرید.

چند وقت پيش 5۰۰۰ پوند به يکی از صرافی ها جهت ارسال به 
ايران دادم اما متاسفانه بعد از 3 هفته هنوز ارسال نکرده اند 

س از لندن

شما چرا اخبار سياسی ايران را منتشر نمی کنيد؟ شما ترسو و 
بزدل هستيد! شما ...

رضا از بيرمنگام

من چند روز پيش جهت خريد به يکی از سوپر مارکت های ايرانی 
رفتم متاسفانه قيمت هايی که در آنجا مشاهده کردم بسيار گران 
با  کمی  که  بگوئيد  محترم  کاسبان  و  هموطنان  اين  به  لطفا  بود 

مشتريان  ايرانی مهربانتر باشند.
فرشته از لندن

سالم! من چند هفته است که با هفته نامه شما آشنا شدم ميخواستم 
از شما بخاطر زحمات بسيار زيادتان تشکر کنم

محمدی

 يکی از بستگان نزديکم در لندن به رحمت ايزدی پيوسته متاسفانه 
هزينه کفن و دفن بسياری از من خواسته اند لطفا مرا راهنمائی 

نمائيد.
م. از لندن

سالم من چندی پيش به رستوران .... رفتم متاسفانه به غذای آنها 
اعتراض کردم ولی برخورد نامناسبی با من نداشتند می خواستم 

به اطالع شما برسانم
محسن از لندن

به دليل مشکالت زياد  از مدتی  بعد  لندن دانشجو هستم  من در 
به کنسولگری ايران رفتم  تا مرا راهنمايی نمايند متاسفانه جواب 

درستی به من ندادند.
يك دانشجو از ردينگ

من می خواستم راجب اين صرافی .... بگم متاسفانه پول خيلی از  
هموطنان را نداده است  بنده شاهدم که يك خانم و آقا از يك شهر 
ديگر به لندن آمده بودند تا طلب خود را دريافت نمايند متاسفانه 

خبری از اين صرافی نبود.
هاله

الو هفته نامه پرشین؟

آيا شما می دانید اولین 
رستوران ايرانی در انگلستان 

توسط چه كسی و در چه 
تاريخی و محلی افتتاح شد؟

 لطفا با ما در میان بگذارید
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آيا زيبايی 
مصنوعی، 

فمنیسم نوين 
را شکل 

خواهد داد؟
در دو دهه اخیر شاخه پزشک ترمیمی که در گذشته 
مورد  ناقص  یا  و  سوخته  اندام های  اصالح  برای 
فعالیت های  دامنه  با گسترش  قرار می گرفت  استفاده 
است  توانسته  زیبایی،  های  جراحی  حوزه  در  خود 
سود آوری هنگفتی را برای این صنعت نو ظهور به 

ارمغان بیاورد.

نويسنده: جنيفر کونگارد بالک 
مترجم: محسن داوری 
www.MSMagazine.com :منبع

در دو دهه اخير شاخه پزشك ترميمی که در گذشته برای اصالح 
اندام های سوخته و يا ناقص مورد استفاده قرار می گرفت با گسترش 
دامنه فعاليت های خود در حوزه جراحی های زيبايی، توانسته است 
سود آوری هنگفتی را برای اين صنعت نو ظهور به ارمغان بياورد. 
پزشکان جراحی های زيبايی، در کنار رسانه های جمعی، کارگردانان 
و تبليغاتچی ها، تالش می کنند که جذاب  کردن چهره های زنان را با 
مفاهيمی نظير باهوش، فهيم، عاقل و با استعداد بودن پيوند بزنند تا 
از دغدغه دائمی زنان در مورد چهره شان برای توسعه يك کسب و 

کار پول ساز بهره ببرند. 
کم  برای  آرايشی  و  جراحی   عمل های  ارائه  با  جديد  صنعت  اين 
اهميت ترين و مخفی ترين اندام های زنان، بی ترديد به يك موج نوين 
زن ستيزی و تحقير دامن می زند که می تواند به پيدايش موج نوين 
فمنيسم منجر شود. همان طور که در سال های دهه هفتاد ميالدی، 
زنان سرخورده از نابرابری های اجتماعی، موج اول فمينيسم را به 

وجود آوردند، بايد منتظر اين موج نو ظهور باشيم. 
بهار امسال، ستاره فيلم »سايد ويز« )زير چشمی(، ويرجينيا مادسن 
به سخنگوی ابر شرکت اکرژان، توليد کننده ماده تزريقی فرم دهنده 
و سفت کننده سينه)بوتوکس( منصوب گرديد. وی در گفت و گو با 
مجله »مردم« اظهار داشت که با پيشنهادهای زيادی رو به رو بوده 
است تا خود را همچنان جوان و قوی نگاه دارد. وی همچنين در 
ادامه چنين گفت: من از کار کردن کناره گيری کرده ام. غذای خوب 

می خورم و از مواد تزريقی استفاده می کنم.« 
البته به روشنی می توان دليل انتخاب ستاره های هنرهای عامه پسند 
را در جهت تبليغ محصوالت زيبايی و آرايشی و افزايش مشتريان 
اين کاالها دريافت. از آغاز سال ۲۰۰7 ميالدی تاکنون و براساس 
تعداد   ،ASPS آمريکا«  پالستيك  جراحی  پزشکان  »انجمن  اعالم 
بزرگ  ژل  تزريق  يا  و  سينه  کردن  بزرگ  نظير  زيبايی  عمل های 
کننده سينه، با 48 درصد رشد روبه رو بوده است. در حالی که در 
گذشته اين گونه جراحی ها به صورت مخفيانه و زير زمينی و توام 
با ريسك انجام می شد، هم اينك انجام اين گونه عمل های پزشکی 
در رسانه ها به شدت تبليغ می گردد تا آنها را همانند سفيد کردن 
تبليغاتچی ها، تهيه کنندگان  دندان ها، بی خطر و عادی جلوه دهند. 
برنامه های تلويزيونی، ناشران کارکنان بخش روابط عمومی و حتی 
خود پزشکان با جلب مشتريان به اين تجارت، به دنبال آن هستند 
که زنانی با هر سابقه و پيشينه را به جذاب کردن چهره و همچنين 

به جوان ماندن تشويق نمايند. 
امروز محصوالت آرايشی و زيبايی بيش از گذشته مورد پذيرش 
مديران  همچنان  نامحسوس،  به صورتی  اما  گرفته اند،  قرار  مردم 
روز  صورتی  به  هستند.  جديد  بازارهای  يافتن  دنبال  به  صنعت 
از  ميانسال  زنان  نارضايتی  و  شکايت  ما  رسانه های  در  افزون، 

ايجاد تصور  برای  که  منتشر می گردد. چرا  اندام هايشان  و  چهره 
عمومی نسبت به باهوش، فهيم، عاقل و با استعداد بودن گويی انجام 
يك يا چند عمل جراحی زيبای برای اين مشتريان بالقوه، ضروری 
است. البته رسانه های ما حتی افسانه »سيندرال« را هم برای تحقق 
اهدافشان تغيير داده اند و ما در اين کارتون، شنونده گفتار متن زنی 

باهوش که از عمل جراحی زيبايی استفاده می کند، هستيم. 
پای  جای  پا  دقيقا  آرايشی  جراحی های  صنعت  اينك  هم  حتی 
می گذارد؛  گذشته  سال های  طول  در  زيبايی  صنعت  فعاليت های 
چرا که آنان با انطباق و تغيير ظاهری و عرضه مجدد شعارهای 
فمنيست ها نظير توانمند سازی زنان، به دنبال دستيابی به اهداف 
فمنيستی  جريان  يك  شاهد  ما  ترتيب  بدين  هستند.  شان  تجاری 
احتمال و  گانه  گرايانه هستيم که در سايه شعارهای دو  مصرف 
انتخاب و با بهره گيری از تهيه کنندگان و تبليغ گران رسانه ها، اين 
به  اعتماد  تقويت  جهت  در  گامی  عنوان  به  را  تجاری  جراحی های 

نفس، به زنان می فروشند. 

جمعی،  رسانه های  کنار  در  زیبایی،  جراحی های  پزشکان 
کردن  جذاب   که  می کنند  تالش  تبلیغاتچی ها،  و  کارگردانان 
با  و  عاقل  فهیم،  باهوش،  نظیر  مفاهیمی  با  را  زنان  چهره های 
مورد  در  زنان  دائمی  دغدغه  از  تا  بزنند  پیوند  بودن  استعداد 

چهره شان برای توسعه یک کسب و کار پول ساز بهره ببرند. 
کم  برای  آرایشی  و  ارائه عمل های جراحی   با  این صنعت جدید 
اهمیت ترین و مخفی ترین اندام های زنان، بی تردید به یک موج 
نوین زن ستیزی و تحقیر دامن می زند که می تواند به پیدایش 
موج نوین فمنیسم منجر شود. همان طور که در سال های دهه 
موج  اجتماعی،  نابرابری های  از  زنان سرخورده  میالدی،  هفتاد 
اول فمینیسم را به وجود آوردند، باید منتظر این موج نو ظهور 

باشیم.

به عالوه، در اکثر تبليغات مربوط به مراکز جراحی های آرايشی و 
زيبايی، ايده يك انتخاب به جامعه تحميل می شود. البته به موازات 
پا فشاری خانم مادسن بر اين مطلب که استفاده از ژل بزرگ کننده 
سينه »بوتوکس« تنها انتخاب يك شيوه جديد زندگی است و تفوات 
اندکی با کار کردن و خوب غذا خوردن دارد، اما در کتاب »جراحی 
زيبايی برای افراد مبتدی« )۲۰۰5 ميالدی، انتشارات فوردوميز( ما 
شاهد اين امر هستيم که به خوانند اطالعات الزم در جهت مناسب 
داشتن  مناسب  پزشك  يك  يافتن  زيبايی،  جراحی  يك  انجام  بودن 

انتظارات واقعی، ارزيابی گزينه ها، ايمن نمودن محيط جراحی و در 
نهايت، انتخاب يك گزينه مناسب ارائه می گردد. البته لغت انتخاب، 
به صراحت يادآور حقوق باروری افراد است؛ لذا مصرف کنندگان 
به حق خويش بر استقالل بدنشان ايمان می آوردند. اما همچنان يك 
انتخاب از سوی مصرف کنندگان ناگفته می ماند:»حق عدم توجه به 

اين جراحی ها زيبايی«. 
استفاده  خواهان  زنان  گسترده  انتخاب  حق  به  توجه  با  امروزه 
و جزئی  اهميت ترين  کم  زيبايی، حتی  اين روش های مصنوعی  از 
مداخله  برای  بالقوه  عرصه  به  هم  زن  يك  اندام  بخش های  ترين 
تبديل شده است. چرا که روش های جراحی  و دستکاری آرايشی 
نوينی برای کاهش چاقی سوتين، زيبا کردن ناف، بازسازی مهبل ها 
پس از تولد فرزند و حتی کوچك کردن اندازه پا برای استفاده از 

کفش های کوچك زنانه، به زنان خواهان آنها ارائه می گردد. 
نظر  به  ايمنی  و  خطر  بی  های  جراحی  عمل ها،  اين  اکثر  چه  اگر 
نمی رسند. اما گويی زنان به اين نتيجه احتمالی هيچ توجهی ندارند. 
در واقع و بر اساس يکی از پژوهش های صورت گرفته از سوی 
انجمن پزشکان جراحی پالستيك آمريکا )ASPS( ،  دو سوم زنانی 
که از جراحی های زيبايی د ر سال ۲۰۰5 ميالدی استفاده کرده اند، 
همچنين  نموده اند.  هزينه  کمتر  يا  و  دالر  هزار   6۰۰ معادل  مبلغی 
دسترسی آسان به کارت های اعتباری و کاهش قيمت اين عمل های 
به جمع مشتريان  کارگر هم  که حتی طبقه  باعث گرديده  جراحی، 

بازار صنعت زيبايی مصنوعی بپيوندد. 
کوژنسکی در پايان کتاب خوره زيبايی خود، خاطر نشان می کند که 
اين چهره ها بزک شده را بايد يك جريان فمنيستی جديد دانست . 
هر چند هم اينك هم فمنيست ها مبارزه با تزريق ژل به سينه ها را 
)با توجه به مطالعات پزشکی مختلفی که انجام اين عمل را خطرناک 
تشخيص داده است( آغاز نموده اند. آنان به اين نکته اشاره می کنند 
يا  و  بازسازی  برای  که  پزشکی  دانش  از  شاخه ای  زير  چرا  که 
جايگزينی بخش های سوخته، شکسته و يا بيماری افراد به وجود 
آمده بود، امروزه به صنعتی بزرگ و سود محور و در عين حال 

زن ستيز تبديل گرديده است؟ 
البته فمنيست ها با صدايی بلند و پر احساس به جامعه اعالم کرده اند 
که پزشکی آرايشی بدين دليل همچنان وجود دارد که جنسيت گرايی 
و تبعيض های جنسی با سرمايه ساالری، ارتباطی مستحکم دارد. و 
در اين ميان يك زن همواره در مورد چهره اش نگران است، چرا که 
اين گونه می توان همچنان جذاب باقی بماند، شغل خود را حفظ کند 
و يا به اعتماد به نفس دست يابد. اگر بگوييم که اين دل مشغولی 
با چهره، يك زن ساالری نوين می باشد، دچار يك اشتباه بدبينانه 
پافشاری  نکته  اين  بر  بايد  به جای آن فمنيست ها  شده ايم چرا که 
واقعی،  مايه  درون  يك  منهای  زيبا،  و  کمانی  ابروی  يك  که  کنند 

نشانگر چهره يك فمنيست توانمند سازی شده قديم و جديد است.

زنان
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نگاهی به دنیای زیرزمینی رپ فارسی 

پشت ديوار 
كیه؟

ژانرهای  از  بسیاری  مثل  رپ  موسیقی  های  جرقه  اولین 
از  تضاد،  از  آمد؛  وجود  به  تبعیض  و  فقر  دل  از  دیگر، 
اولین نمایش را  از تفاوت رنگ.  اختالف طبقه اجتماعی و 
هم سیاهان گروه Sugar hill gang اجرا کردند. آهنگ آن 
ها در سال 1979 منتشر شد و در فهرست تابلو چهل آهنگ 
پرفروش سال در ایاالت متحده قرار گرفت. رپ متولد شده 
Message به  بود، به عنوان یک سبک جدید. وقتی آهنگ 
عنوان پیام سیاهان فقیر منتشر شد و سر و صدای زیادی 
به پا کرد، همه چیز وارد فضای جدیدی شد. آمریکایی ها از 
نژاد آفریقایی و التین ها، زبان آسان و خوبی برای گفتن 
پیام هایشان یافته بودند. این یک اعتراض آمریکایی بود 
واقع،  در  رپ  آمریکا.  اجتماعی  و مشکالت  نژادپرستی  به 
موسیقی عجیب و غریبی نبود، یک جور ریتمیک حرف زدن 
بود، آن هم با زبان خیابانی؛ همان زبانی که بین جوانان هر 
کشوری متولد می شود و پس از چندی فراموش می شود. 
CNN سیاهان می نامیدند. آن ها اوضاع و احوال  رپ را 
خود را به زبان موسیقی به گوش یکدیگر و البته سفیدها 
می رساندند. سال های 85 تا 93، سال های طالیی رپ و 
هیپ هاپ بود. نطفه رپ اما، پیش از آن ها شکل گرفته بود؛ 
وقتی جیمز براون مشهور و محبوب، ترانه Payback را در 
سال 1974 منتشر کرد. زبان شورش و اعتراض سیاهان، 
به راه افتاده بود و هیچ کس جلودارشان نبود. آن ها آمده 
بودند تا تمام فریادهای یک عصر را با سالح موسیقی بر 

سر سفیدها بریزند.
رپ  آهنگ  اولين  زاده،  بديع  از  دارم«  ياری  »يك  آهنگ  گويند  می 
فارسی است. می گويند هيپ هاپ، همان بحر طويل ادبيات فارسی 
است. يعنی ما می توانيم به سبك بعضی ها که سر منشأ هر چيز 
را در ايران می بينند، رپ و هيپ هاپ را هم به نام خود مصادره 
کنيم! از اين تاريخ نگاری ها که بگذريم، رپ، در واقع يك موسيقی 
و  کوتاه  يك بخش  که روی  است، شعری  عاميانه  و  بسيار ساده 
تکرارشونده موسيقايی قرار می گيرد و بدون اوج و فرود آن چنانی، 
به طور ممتد و متوالی خوانده می شود. دليل اين که هر کسی، سراغ 
موسيقی رپ می رود، همين سادگی بيش از حد آن است که چندان 
نيازی به نت دانستن يا آشنايی با علم موسيقی ندارد. به صدای آن 
چنانی هم نيازی نيست. صدا هرچه نخراشيده تر باشد، بيشتر در 
خدمت موسيقی رپ قرار می گيرد. پس رپ برای محبوب شدن به 

چه احتياج دارد؟ به يك کالم تأثيرگذار.
رپ خوان ها و عالقه مندان رپ، به کالم مورد استفاده در آهنگ 
هايشان »تکست« می گويند. اصال عالمت مشخصه هر رپ خوانی، 
همين تکست است؛ تکستی که حتما بايد قافيه داشته باشد و بتوان 
آن را به حالت ريتميك خواند. هرچه مصرع ها کوتاه تر باشند، رپ 
خوان راحت تر می تواند باال و پايين های آهنگ را رعايت کند. در 
اين يك ساله که رپ فارسی بين نوجوانان ايرانی شايع شده، بعضی 
از قديمی ترها تکست می سازند و آن ها را به ديگر عاشقان شهرت 
و محبوبيت می فروشند؛ يك تجارت در دنيايی که فلسفه اش در 
ابتدا، اعتراضات اجتماعی بود و بس! اما حاال هرکس به هرکسی که 
بخواهد در قالب اين سبك اعتراض می کند، گاهی هم مثل بازار داغ 

امروز ما ناسزا می گويند و بددهنی می کنند.
به آهنگ های رپ، »بيت« می گويند. در واقع آهنگ های رپ، يك بيت 
اصلی هستند که مدام تکرار می شوند. اغلب رپ خوان های ايرانی، 
از آن جا که خيلی بااستعدادند)!(، از بيت های دزدی استفاده می 

کنند. بيچاره امينم و توپاک، بيت می سازند و جانشينان خلف 

کالم  آن  روی  آنجلس،  لس  خوانندگان  سبك  به  ايران،  در  ها  آن 
فارسی می گذارند و نسخه فارسی آهنگ های معروف را با کالم 

سطحی خود ارائه می کنند. بيت سازی اين روزها اما ساده تر از 
 -ejayhiphop هميشه است. با يك نرم  افزار کامپيوتری - معموال
افزار،  نرم  اين  در  داد.  اهلل  خلق  به خورد  و  بيت ساخت  توان  می 
عالوه بر چند بيت آماده، سمپل های مختلفی وجود دارد که بيت 
ساز می تواند با کنار هم قرار دادن آن ها، آهنگ جديدی بسازد. از 
تجارت تکستی گفتيم، بايد به تجارت بيتی هم اشاره کنيم. عالوه بر 
بيت سازان حرفه ای، چند سايت رپ زيرزمينی، بيت های آماده را 
به مزايده می گذارند تا با سرکيسه کردن مشتريان عشق خوانندگی، 

پولی به جيب بزنند.
 اولين رپ های فارسی را يك گروه ايرانی ساکن آلمان توليد کردند. 
آن ها مسائل اجتماعی را در قالب موسيقی رپ و هيپ هاپ مطرح 
درباره  و  کردند  مهاجرت  آنجلس  لس  به  بعدا  ها  آن  کردند.  می 
بيکاری، طالق، خواننده شدن و خيلی چيزهای ديگر ترانه ساختند 
و خواندند. البته مسائلی که آن ها مطرح می کردند، چندان مسأله 

داخل کشور نبودند و يا اگر بودند، خيلی سردستی و سطحی به آن 
ها پرداخته می شد.چند سال بعد از آن ها، آهنگ هايی به شکل رپ 
از تلويزيون پخش شد؛ در برنامه ای به نام »اکسيژن« که مجری اش 
»شهاب حسينی« بود. انگار اين سبك موسيقی، يك جورهايی رسمی 
شده بود.يك سال پيش »رضا عطاران« هم در تيتراژ مجموعه متهم 
گريخت به خوبی از موسيقی رپ استفاده کرد. همان ترانه ای که 
اين طور شروع می شد: »شهر ما آسمون آبی داره...« و بعدش هم 
»اميرحسين مدرس« آواز را سر می داد. اين يکی از اولين موارد 
استفاده از موسيقی رپ در يك رسانه رسمی مثل تلويزيون بود.

اما پيش از آن، آلبومی به نام »اسکناس« از »شاهکار بينش پژوه« 
منتشر شد؛ آلبومی با آهنگ سازی »بهروز صفاريان« که با استقبال 
رپ  طرف  از  روزها  اين  که  آلبومی  شد؛  مواجه  هم  خوبی  نسبتا 
خوان های جوان، بدجوری مورد انتقاد و حتی استهزا قرار گرفته. 
رپ خوان های جديد، آلبوم شاهکار را شعاری، بی اثر و معمولی 
معرفی می کنند اما در همين اثنا، چند نوجوان و جوان با استفاده از 
انتشار آهنگ هايشان از طريق اينترنت، موفق شدند برای خود نامی 
دست و پا کنند. آن ها از نام اصلی خود استفاده نکردند و هر يك 
برای خود لقبی در نظر گرفتند؛ القابی که در برخی موارد مسخره و 
بی معنا است. انگار اين روزها اسم است که تعيين می کند نوجوانان 
تسخير شده در رپ، محو آهنگ های چه کسی شوند. انتخاب اسمی 

مثل »فرعون« واقعا عجيب و به واقع زشت است!
های  آهنگ  روی  خواندن  با  شد  موفق  که  کسانی  اولين  از  يکی 
ارائه  با  اين روزها هم  او  نام  بود.  غربی مطرح شود، »هيچ کس« 
آلبوم جديدش، بيشتر بر سر زبان ها افتاده است. او از پنج- شش 
سال پيش، کارش را آغاز کرد و به بازخوانی آهنگ های انگليسی 
پرداخت. اما چون اين کارش هم سخت بود و هم با استقبال چندانی 
مواجه نشد، به سراغ متون فارسی رفت. او سعی کرد با تکيه بر 
اوضاع و احوال نوجوانان و جوانان و با تکيه بر خيابانی بودنش، 
خوانی  اجتماعی  وجهه  خودش  برای  و  بگويد  متفاوتی  شعرهای 
او،  واقعيت  از  دور  گاهی  و  شعارزده  کالم  خب،  اما  بسازد.  هم 
فقط به مذاق يك عده خاص آن هم از جنس خيلی پولدار يا خيلی 
پولدارنمای باالی شهری تهرانی خوش می آمد و آدم های جدی را 
جذب نمی کرد. هرچه می گذشت هيچ کس سعی می کرد آهنگ های 
البته مؤدب تر هم می شد.  بهتر و شعرهای واقعی تری بسازد و 
او در آلبوم آخرش سعی کرد با تلفيق سازهای ايرانی و موسيقی 
رپ، آهنگ های متفاوت تری بسازد و از کالم نسبتا پخته تری هم 
استفاده کند. نام واقعی هيچ کس، »سروش لشکری« است. او بيست 

و يك ساله و ساکن ونك است.

از گروه های مطرح موسيقی رپ  بازی« هم يکی ديگر  گروه »زد 
است. آن ها کارهای ابتدايی شان را در تهران ضبط می کردند، اما 
بعدا به لندن کوچ کردند. در »ويکی پديا« و ذيل رپ خاورميانه، به 
محبوبيت آن ها بين نوجوانان ايرانی اشاره شده. تا به حال هشت 
ميليون آهنگ آن ها دانلود شده و اين برای خودش رکوردی است.

اغلب آهنگ های زدبازی به بحث و جدل ها و کری خواندن های 
رايج در موسيقی رپ اختصاص دارد. و کمتر از مسايل مهم جوانان 
ها معموال ضعيف  آيد. تکست های آن  ميان می  به  در آن حرفی 

است و هر وقت قافيه تنگ آيد، زدبازی هم به جفنگ می آيد!
رپ  دنيای  مشهور  های  خوان  رپ  از  ديگر  يکی  هم   Emziper
فارسی است. او چندان پرکار نيست و از موضوعات اجتماعی مبتال 
به جوانان ايرانی از قبيل کنکور، فاصله طبقاتی و خيانت، سخن می 
 lose your ترجمة جمله به جمله آهنگ ،Emziper گويد. کار ويژة

self از امينم به فارسی و خواندن روی همان آهنگ است.

ميان  در  رپ  باعث شهرت  امزيپر،  و  زدبازی  کس،  هيچ  واقع  در 
نوجوانان شدند و همين مسأله، باعث افزايش قارچ گونه رپ خوان 
های ناآگاه به وضعيت و ويژگی های موسيقی رپ شد. اغلب اين 
عشق رپ ها، يك بيت از آهنگ های امينم، cent 5۰ و يا D۱۲ را 
انتخاب می کردند و با استفاده از کامپيوترهای خانگی، صدايشان 
را ضبط و با آهنگ ميکس می کردند. پس از مدتی اما، استوديويی با 
نام عجيب »کرگدن« به پاتوق رپ خوان های جوان تبديل شد. حاال 
آن ها می توانستند با اجاره ساعتی استوديو از امکانات آن استفاده 
کنند و آهنگ هايشان را با کيفيت بهتری ضبط کنند. پول اجاره هم 
که معموال از جيب مبارک پدر خانواده تأمين می شد. بخشی از اين 
دوستان به خانواده هايی با درآمدهای باال تعلق دارند که برای رفاه 
دانشگاه  يك  در  توان  نمی  اگر  حاال  کنند،  می  هرکاری  فرزندشان 
معتبر جايی پيدا کرد، می توان پول هنگفتی را خرج خوانندگی فرزند 
کرد! بعضی ديگر، هم عالقه دارند و هم مايلند که عقب نيفتند، در 
نتيجه هرطور شده هزينه کار را تأمين می کنند.در ميان رپ خوان 
های نوجوان، بعضی ها اما از شم اقتصادی خوبی هم بهره مندند. 

ادامه در صفحه 43

می گویند آهنگ »یك یاری دارم« از 
بدیع زاده، اولین آهنگ رپ فارسی 
همان  هاپ،  هیپ  گویند  می  است. 
است.  فارسی  ادبیات  طویل  بحر 
بعضی  سبك  به  توانیم  می  ما  یعنی 
ها كه سر منشأ هر چیز را در ایران 
می بینند، رپ و هیپ هاپ را هم به 
تاریخ  این  از  كنیم!  نام خود مصادره 
واقع  در  رپ،  بگذریم،  كه  ها  نگاری 
عامیانه  و  ساده  بسیار  موسیقی  یك 
بخش  یك  روی  كه  شعری  است، 
كوتاه و تكرارشونده موسیقایی قرار 
آن  فرود  و  اوج  بدون  و  گیرد  می 
چنانی، به طور ممتد و متوالی خوانده 

می شود.
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انجماد 
بازارهای 

جهانی
مترجم: شادی آذری

منبع:اکنوميست 

بازارهای  در  را  خطر  زنگ  که سرمايه گذاران  می آيد  پيش  ندرت  به 
جهانی به صدا درآورند. سرمايه گذارانی که در جريان شکست بانك 
اميد به بانك جی پی مورگان  سرمايه گذاری بيراسترنز در ماه مارس 
نااميد شدند. متوسط شاخص داوجونز هم اکنون  چيس بسته بودند، 

ضعيف تر از متوسط اين شاخص در فصل بهار است.
از سال ۲۰۰۲  را  بدترين ماه خود  بازار سهام آمريکا در ماه ژوئن 
تاکنون پشت سر گذاشت و هم اکنون از اوج خود ۲۰درصد افت يافته 
است و اين تعريف يك  بازار خراب است. فقط اين نيست. بر اساس 
داده های منتشر شده توسط يك آژانس رتبه گذاری به نام استاندارد 
اندپورز، ارزش بورس های جهانی طی ماه جاری تا سه تريليون دالر 

کاهش يافته است که علت آن به طور خاص مربوط به افت ۱۰درصدی 
بازارهای نوظهور است.علت کاهش ارزش سهام چشم انداز چهار عامل 
دخيل در بورس است: رشد اقتصادی، رشد سود، نرخ بهره و تورم. 
در حال حاضر، به نظر می رسد که دو عامل اول در حال کاهش و دو 

عامل آخر در حال افزايش اند، اين بدترين حالت ممکن است.
برده اند. در  باال  را  تورم  مواد غذايی  نفت و  افزايش  قيمت های رو به 
بشکه ای  حد  در  ديگری  رکورد  به  نفت  قيمت  جوالی  ماه  دوم  روز 
۱4/۱44 دالر رسيد که علت آن، داده ها و اطالعات مايوس کننده در 
مورد ذخاير نفت آمريکا و شايعات در مورد احتمال وقوع درگيری 
کاال ها هم  باالی  قيمت های  بود.  ايران در خليج فارس  و  اسرائيل  بين 
به عنوان يك شوک برای کشورهای مصرف کننده عمل کردند به اين 
معنا که چيزهايی که اين کشورها از خارج می خريدند، در مقايسه با 
اين موضوع باعث شد  چيزهايی که صادر می کر دند، گران تر بودند. 
اين کشورها فقيرتر شوند.شش ماه گذشته را توان تمرينی تلخ برای 
که  بود  آن خواهند  کارگران شاهد  آيا  کرد.  تلقی  رنج  و  درد  تقسيم 
دستمزدهايشان کندتر از تورم افزايش می يابد؟ آيا شرکت ها مجبور 
خواهند شد برای راضی نگهداشتن کارمندانشان دستمزدهای آنها را 
باال ببرند و از حاشيه سود خود بکاهند؟ آيا بانك های مرکزی در پی 
افزايش قيمت کاالها، نرخ واقعی بهره را پايين نگه می دارند و با اين 

کار صرفه جوها و سپرده گذاران را جريمه می کنند؟ يا اينکه نرخ بهره 
و خطر را باال می برند و اقتصاد را به رکود سوق می دهند؟ هيچ يك 
اعتبارات  بحران  با  شرايط  اين  نيست.همه  خوشايند  گزينه ها  اين  از 
فروپاشی  از  بيراسترنز  نجات  که  است  درست  است.  شده  وخيم تر 
سيستم مالی آمريکا جلوگيری کرد. توزيع اعتبارات که معياری است 
برای مازاد نرخ بهره پرداختی توسط وام گيرندگان پرخطرتر، از اوج 
افزايش  تازگی دوباره  به  خود در ماه مارس کمتر شده هر چند که 
يافته است.اما بحران اعتبارات همچنان به مسير خود در سيستم ادامه 
می دهد. تاثيرات آن را می  توان در کاهش شديد تاييديه های وام مسکن 
را  آن  می توان  عالوه  به  کرد.  مشاهده  بريتانيا  هم  و  آمريکا  در  هم 
اطالعات  اين  در  ديد.  نيز  کرد  منتشر  رزرو  فدرال  که  اطالعاتی  در 
آمده است که وام های پرداختی توسط بانك ها ظرف سه ماه گذشته 
زيادی  مقادير  مجبورند  آنکه  دليل  به  بانك ها  يافته اند.اکنون  کاهش 
سرمايه جذب کنند تا ترازنامه های خود را قوت بخشند، محتاطانه تر 
در  استراتژی،  ابسلوت  مشاوره ای  مرکز  اعالم  به  بنا  می کنند.  عمل 
هم  و  مصرف کنندگان  برای  هم  اروپا  در  اعتبارات  بودن  دسترس 
برای شرکت ها هم اکنون در پايين ترين حد خود از سال ۲۰۰3 تاکنون 
قرار دارد. مشکل بازارهای مالی اين است که چرخه خوبی که قيمت 
چرخه ای  به  است  ممکن  برد،  باال  دهه  اين  اواسط  در  را  دارايی ها 
آنها  مهم ترين  که  دارايی هايی  ازای  در  بانك ها  تبديل شود.  خطرناک 
اين  می رود  باال  ارزش مسکن  وقتی  می دهند.  وام  پول  است،  مسکن 
پرداخت  به  بانك ها عالقه مند  و  باال می رود  ارزشی  لحاظ  به  مابه ازا 
وام بيشتر می شوند و اين خريداران را قادر می سازد که قيمت ها را 
می کنند،  متوقف  را  وام  پرداخت  بانك ها  وقتی  اما  ببرند،  باالتر  حتی 
خريداران قادر به خريد اين دارايی ها نيستند. برخی از سرمايه گذاران 
مجبور می شوند وام های خود را بفروشند. ارزش اين دارايی ها کاهش 
می يابد و اين باعث می شود بانك ها حتی تمايل کمتری به پرداخت وام 
داشته باشند.بازارها به حال انجماد درمی آيند، چون نه خريداران و نه 
فروشندگان از اعتماد الزم برای کسب و کار برخوردار نيستند. وقتی 
بر  کاهش می يابد،  اسپانيا  و  ايرلند  انگليس،  آمريکا،  در  قيمت مسکن 
ثروتمند شدن افراد تاثير می گذارد. جورج ماگنوس، يك استراتژيست 

مرکز يوبی اس مثال های فنالند و سوئد را در اوايل دهه 9۰ ميالدی 
کرد،  سقوط  زمان  آن  در  مسکن  قيمت  وقتی  می کند.  يادآوری 
روندی  چنين  يافت.  افزايش  ۱4درصد  تا   ۱۲ شخصی  پس اندازهای 
در آمريکا يا انگليس می تواند بر تقاضای مصرف کنندگان تاثير منفی 
گذارد و در پی آن توليد ناخالص داخلی ظرف چند سال آينده از آن 
تاثير بگيرد. البته تاکنون بيشتر اين تاثير بر تمايالت مصرف کنندگان 
خرده فروشان  که  اگرچه  خرده فروشان،  واقعی  فروش  بر  تا  بوده 
مستقل )مانند مارکس اند اسپنسر انگليس( از اين شرايط رنج می برند. 
به  تمايلی  بانك ها  و  فشارند  تحت  مصرف کنندگان  که  شرايطی  در 
پرداخت وام ندارند، چرا شرکت ها سرمايه گذاری می کنند؟ شايد آنها 
هنوز صادرات را به عنوان مفری برای رشد اقتصادی بيابند، اما اين 
کارساز  کشورها،  بعضی  در  شرکت ها  از  برخی  برای  فقط  هم  مفر 
است، نه برای شرکت ها در کل کشورهای جهان.به نظر می رسد يك 
دوران تاريکی طوالنی مدت برای بورس های جهان آغاز شده است. 
در چنين شرايطی بهترين کاری که سرمايه گذاران می توانند بکنند اين 
است که اميدوار بمانند سرانجام اتفاقی روی خواهد داد. شايد کاهش 

قيمت های نفت چاره ساز باشد.

آخرين نرخ های ارز بانک مركزی
 

اقتصاد

افت بیش از ۳ دالری 
بهای سبد نفتی اوپک

 
۲9 سپتامب(  مهر،   8 دوشنبه  روز  در  اوپك  نفتی  بهای سبد 
9 سنت  و  دالر   94 به سطح  کاهش  8۱ سنت  و  دالر  با سه 
دبيرخانه سازمان کشورهای  از  نقل  به  بشکه رسيد.  هر  در 

صادرکننده نفت )اوپك(، بهای سبد نفتی اوپك در روز جمعه 
ای 97 دالر و 9۰ سنت رسيده  به بشکه  )پنجم مهر(  گذشته 

بود.
گفتنی است سبد نفت خام اوپك در بردارنده ۱3نوع نفت خام 
اعضای اين سازمان شامل مخلوط الجزاير، گريسول آنگوال، 
اورينته اکوادور، ميناس اندونزی، سنگين ايران، سبك بصره، 
صادراتی کويت، اس  سيدر ليبی، سبك »بونی« نيجريه، مارين 
قطر، سبك عربی عربستان سعودی، موربان امارات و بی.سی.

سبك  خام  نفت  بهای  حال،  همين  است.در  ونزوئال   ۱7 اف 
شيرين پايه بورس نيويورک برای تحويل در ماه نوامبر نيز 
در معامالت روز گذشته بازار آسيا با يك دالر و چهار سنت 
کاهش به ۱۰5 دالر و 85 سنت رسيد.همچنين هر بشکه نفت 
برنت دريای شمال برای تحويل در ماه نوامبر 69 سنت کاهش 

يافت و بشکه ای ۱۰۲ دالر و 85 سنت معامله شد. 
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, London W1K 6WD

(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920

ravandi:emairates.net.ae

دفتر مركزی لندن:

 دفتر وكالت

Alliance 

با و كالی با تجربه و كارآزموده 
در خدمت جامعه ايرانی

Mrs Natha
و آقای دکتر ناصر ادیبی

متخصص در امور:
 مهاجرت و سرمایه گذاری، خرید و 

فروش امالک تجاری و مسکونی، حل 
مشکالت مالک و مستاجر و 

مشکالت خانوادگی

80 WILLESDEN LANE
LONDON - NW6 7TA 

Tel: 02073284111 
Fax: 02076245566

alliance solicitors@yahoo.co.uk

سقوط بورس های 
جهان در اثر تشديد 
بحران مالی امريکا

نجات  طرح  تصويب  عدم 
کنگره  در  مالی  بازارهای 
شديد  افت  باعث  امريکا 
بورس  در  سهام  شاخص 
بيش  کاهش  و  جهان  های 
از يك تريليون دالری ارزش 
بورس نيويورک شد. به نقل 
از رويترز ، به دنبال رد غير 
ميليارد   7۰۰ طرح  منتظره 
برای  بوش  دولت  دالری 
نجات بازارهای مالی آمريکا 
رکود  وقوع  از  ها  نگرانی   ،
به  کشور  اين  در  اقتصادی 
 . است  يافته  افزايش  شدت 
بازارهای  در  شاخص سهام 
و  يافت  کاهش  آسيايی 
استريت  وال  سهام  شاخص 

 . شد  روبرو  کنون  تا   ۱987 سال  از  کاهش  شديدترين  با  نيز 
به  آمريکا در حال گسترش  مالی  بحران  که  اين در حالی است 
بازارهای مالی اروپا است و سه بانك بزرگ اروپايی برای نجات 
 . اند  اروپايی چشم دوخته  دولتهای  مالی  به کمکهای  بحران  از 
موسسه مالی واشوويای آمريکا نيز که به شدت با بحران مالی 
روبرو است ، در حال واگذاری به سيتی گروپ است . ماسايوشی 
اوکاموتو کارشناس ارشد بورس توکيو در اين باره گفت : واقعا 

خيلی سخت است که اتفاقات آينده را پيش بينی کنيم . هم اکنون 
شاهد ورشکستگی و بحران مالی موسسات و بانکهای آمريکايی 
و اروپايی هستيم . بر اساس اين گزارش نگرانی سرمايه گذاران 
از وضعيت بحرانی بازارهای مالی آمريکا ، آنها را به سمت بازار 
طال سوق داده است . همچنين نگرانی از کاهش رشد اقتصادی 
جهان قيمت نفت را کاهش داد و ارزش ين ژاپن نيز به باالترين 
رقم طی 4 ماه اخير رسيد . سرمايه گذاران به شدت نگران رکود 
 . اقتصادی آمريکا و گسترش آن به ساير مناطق جهان هستند 
جورج بوش قصد دارد با برگزاری نشستی با مشاوران اقتصادی 
آمريکا  مالی  بازارهای  نجات  برای  را  ديگری  طرح   ، سفيد  کاخ 
ارائه کند . بوش در جمع خبرنگاران گفت : رای مخالف کنگره به 
طرح 7۰۰ ميليارد دالری دولت ، مرا کامال نااميد کرد . استراتژی 
آمريکا  اقتصادی  ديگری شرايط  ارائه طرح  با  که  است  اين  ما 
را بهبود بخشيم . بر اساس اين گزارش ، شاخص صنعتی داو 
روبرو  آمريکا  اقتصادی  تاريخ  در  کاهش  شديدترين  با  جونز 
شد و شاخص اس اند پی 5۰۰ با شديدترين افت از سال ۱987 
درصد   ۱3 با  نيز  التين  آمريکای  سهام  شاخص   . شد  روبرو 
کاهش روبرو شد که اين ميزان کاهش طی دهه اخير بی سابقه 
افت شاخص سهام  اثر  . کارشناسان می گويند در  بوده است 
در بورس نيويورک يك تريليون و سيصد هزار دالر از ارزش 
لندن،  بورس  در  است. شاخص سهام  کاسته شده  بورس  اين 
پاريس و فرانکورت نيز هرکدام بيش از دو درصد سقوط کرد 
و در روسيه، مقامات بورس مسکو در واکنش به کاهش شديد 
تعليق  به حالت  برای مدتی  بهای سهام، معامالت بورس ها را 

درآوردند. 
کار  اروپا  از  زودتر  که  آسيايی  بازارهای  سهام  معامالت  در 
خود را آغاز می کنند نيز شاخص بهای سهام در بورس توکيو 
نزديك به 5 درصد سقوط کرد و شاخص اصلی بورس سئول 
اول معامالت همين روز 5 درصد  دقيقه  ده  در  کره جنوبی  در 

کاهش يافت. 
شاخص بهای سهام در بورس های استراليا و زالند نو هم در 
روز سه شنبه حدود 5 درصد کاهش نشان داد و شاخص بورس 

های هنگ کنگ، فيليپين و سنگاپور نيز کاهش داشته است. 

بحران اقتصادی در 
كمین اروپا است

»سيلويان بر« تحليلگر اقتصادی شبکه فرانس۲4 خاطر نشان کرد به 
احتمال زياد اروپا از بحران مالی امريکا فعال در امان مانده است.

 اين تحليلگر اقتصادی افزود: نخست بايد خاطر نشان کرد بانکهای 

به سوی سرمايه گذاری هايی  اروپايی نسبتا محتاط عمل کردند و 
ياداور  بايد  سپس  نرفتند  بهادار  اوراق  و  امريکا  مسکن  وام  نظير 
شد بانکهای اروپايی بانکهای عمومی هستند يعنی بانکها تواما بانك 
سرمايه گذاری و بانك سپرده گذاری هستند و درصورتی که يکی 
باشد  داشته  مشکل  گذاری  سرمايه  شعبه  نظير  بانك  بخشهای  از 
شعبه سپرده گذاری ان به نجاتش می شتابد. در حقيقت مشکل اصلی 

بانکهای اروپايی امروزه کمبود نقدينگی است. 
بانکهايی که نقدينگی دارند به علت بی اعتمادی به بانکهای ديگر وام 
نمی دهند در نتيجه نرخ بهره بين بانکی به هفت درصد رسيده است 
را در سطح  بهره  نرخ  امريکا می خواهد  بانك مرکزی  که  در حالی 
دو درصد حفظ کند. امروزه بانکها برای تامين اعتبار مشکالت جدی 
دارند و روز به روز امور خود را پيش می برند. هر چند بانك مرکزی 
اروپا ميلياردهايورو به بانکها تزريق کرده است اين ارقام برايشان 

کافی نبوده است. 
پيامد اين وضع برای مردم اروپا نيز ملموس خواهد بود. افراد حقيقی 
بيشتری  مشکالت  روز  به  روز  مسکن  وام  دريافت  برای  اروپايی 
خواهند داشت و شرکتها نيز در وضعی دشوار به سر خواهند برد 
زيرا به علت کمبود اعتبار بسياری از شرکتها ممکن است در پرداخت 

ماليات خود مشکالتی داشته باشند و ورشکسته شوند . 

امارات خواهان خريد خط پروازی 
تهران - توكیو است

 
امارات متحده عربی در اقدامی بی سابقه پيشنهاد خريد مسير پروازی 
تهران - توکيو را به هواپيمايی جمهوری اسالمی )هما( ، ارايه کرده 
است . يك منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود ، با اعالم اين مطلب 
تصريح کرد: رقم پيشنهادی در حدی است که مسئوالن هما تمايل پيدا 

کرده اند تا به بررسی اين مهم بپردازند. 
نداشتن  و  بودن  زيانده  سبب  به  هما   : کرد  تصريح  ادامه  در  وی 
شرايط ورود به بورس اين پيشنهاد را يك فرصت تلقی کرده است 
و در حال بررسی آن می باشد. شرکت هما سال گذشته حدود ۱9 

ميليارد تومان زيان کرد. 
اين منبع آگاه در ادامه افزود: مسئوالن هما بر اين باور هستند که با 
فروش مسير پروازی تهران - توکيو می توانند بخشی از ضررهای 

شرکت هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران را جبران کنند. 
اخيرا  هواپيمايی کشوری  که سخنگوی سازمان  است  در حالی  اين 
هواپيمايی  پروازهای  قطع  برای  تصميمی  تاکنون  که  کرد  اعالم 
جمهوری اسالمی ايران در مسير تهران - توکيو اتخاذ نشده است . 
در همين حال گزارش هايی مبنی بر احتمال متوقف شدن رزرواسيون 
بليت هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران در اين مسير از ۲6 اکتبرسال 
مسير  اين  پروازهای  قطع  احتمال  و   )  87 آبان   ۲5( جاری  ميالدی 

منتشر شده است . 
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ناكامي همزمان پاچینو،دنیرو و 
برادران كوئن 

 

تريلر توطئه »تيزبيني« به کارگرداني دي جي کاروسو با بازي شايا البوف در نخستين هفته نمايش در 
امريکاي شمالي با ۲/۲9 ميليون دالر رده نخست جدول را از آن خود کرد. آسوشيتدپرس اعالم کرد؛ 
»تيزبيني« درباره دو غريبه با بازي البوف و ميشل موناهان است که تماس تلفني مشکوک زني ناشناس 
آنها را کنار هم قرار مي دهد. اين پروژه 8۰ ميليون دالري در 35۱۰ سينما در حال اکران است و البوف 
در آن بار ديگر با کاروسو همکاري کرده است. آنها پارسال فيلم پرفروش »ديستربيا« را روي پرده 
سينماها داشتند. رده دوم جدول فروش اين هفته از آن درام رمانتيك و تازه به نمايش درآمده »شب ها 
در رودانتي« ساخته جرج سي. ولف شد. اين فيلم با بازي ريچارد گير و دايان لين در ۲7۰4 سينما به 
فروشي در حد 5/۱3 ميليون دالر دست پيدا کرد. اين سومين همکاري گير و لين پس از دو فيلم »کاتن 
کالب« ۱984 و »بي وفا« ۲۰۰۲ است. تريلر »ليك ويو تريس« با بازي ساموئل ال جکسن و پرفروش 
ترين فيلم هفته پيش، اين هفته 53 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با هفت ميليون دالر فروش 
به رده سوم رفت. مجموع فروش اين فيلم به کارگرداني نيل البوت در دو هفته 7/۲5 ميليون دالر شده 
است. شگفتي بزرگ را درام »ضد آتش« به کارگرداني الکس کندريك رقم زد که در اولين هفته اکران 
تنها در 839 سينما 5/6 ميليون دالر فروخت و فيلم چهارم شد. اين فيلم درباره يك مامور آتش نشاني 
با بازي کرک کامرون و همسر او با نقش آفريني ارين بتا است که مي کوشند ازدواج خود را حفظ 
کنند. رده پنجم جدول به کمدي »پس از خواندن بسوزان« جوئل و ايتان کوئن رسيد که در سومين هفته 
اکران در ۲649 سينما ۲/6 ميليون دالر فروخت و مجموع فروش خود را به 5/45 ميليون رساند. تريلر 
پليسي »قتل موجه« با بازي رابرت دونيرو و آل پاچينو در سومين هفته نمايش در 3۰۱۱ سينما به 
فروش 8/3 ميليون دالري دست يافت و مجموع فروش آن به 8/34 ميليون دالر رسيد. اين هفته مجموع 
فروش ۱۲ فيلم صدر جدول سينماهاي منطقه امريکاي شمالي 8/87 ميليون دالر و ۱5 درصد بيشتر 
از موعد مشابه پارسال بود. اما در بازار جهاني فيلم موزيکال »ماما ميا« با نقش آفريني مريل استريپ 
و پيرس برازنان با 3/۱5 ميليون دالر فروش در 49 کشور و 456۲ سينما براي چهارمين هفته پياپي 
پرفروش ترين فيلم هفته شد. ورايتي اعالم کرد مجموع فروش »ماما ميا« در سطح بين المللي به 4/356 
ميليون دالر رسيده که دو و نيم برابر فروش اين فيلم در امريکا است. رده دوم جدول فروش بين المللي 
را انيميشن »وال- اي« توليد ديسني و پيکسار از آن خود کرد که در 349۱ سينما و 33 کشور ۱/۱۱ 
ميليون دالر به دست آورد. مجموع فروش اين فيلم 4/۲۱5 ميليون دالر شده که تنها ۱/5 ميليون دالر 

کمتر از فروش آن داخل امريکا است. 

هالیوود پس از مرگ »پل نیومن«  
 

شار آخر را با چوب بیلیاردش زد و گفت »مي دونید چیه؟ 
من بهترينم، حتي اگر اين بازي را ببازم، بازم بهترينم.«

 درگذشت »پل نيومن« بازيگر پرآوازه و افسانه يي هاليوود، سينماي امريکا و جهان را از آخرين ستاره 
فيلم هاي کالسيك محروم کرد.به دنبال اعالم خبر درگذشت »پل نيومن« که به علت ابتال به سرطان 
در سن 83 سالگي دار فاني را وداع گفت، بزرگان دنياي سينما در پيام هايي به ابراز احساسات نسبت 
به بازيگر فقيد هاليوود پرداختند. »جرج کلوني« بازيگر نام آشناي هاليوود و سفير صلح سازمان ملل 
گفت؛ »نيومن همه چيز را نه فقط براي ما بازيگران، بلکه براي همه فراهم کرد.« »آرنولد شوارتزنگر« 
بازيگر معروف هاليوود و شهردار کاليفرنيا اعالم کرد؛ »او يك مرد انقالبي، انسان دوست و سخاوتمند 
بود که همه او را ستايش مي کردند. او ميليون ها نفر را با نقش آفريني هاي متفاوتش سرگرم مي کرد 

و با کارهاي انسا ن دوستانه اش، زندگي بسياري از کودکان را نجات بخشيد.« »بيل کلينتون« رئيس 
جمهور اسبق امريکا نيز در پيامي اعالم کرد؛ »پل نيومن يك سمبل براي امريکا بود، يك قهرمان براي 
کودکان و يك نوع دوست فداکار. ما دوست عزيزي را از دست داديم که با تالش هايش، معناي ديگري 
به جهان بخشيد.« خانواده و دختران اين بازيگر پرآوازه نيز در اظهاراتي اعالم کردند؛ »نيومن نقش هاي 
فراموش نشدني زيادي بازي کرد. اما باالتر از همه آنها، او همسري فداکار، پدري عاشق، پدربزرگي 
دوست داشتني و انسان دوستي مخلص بود.« »رابرت ردفورد« بازيگر و کارگردان هاليوودي هم از 
مرگ دوست صميمي اش »پل نيومن« به شدت ابراز تاسف کرد و مرگ او را ضايعه يي بزرگ براي 
جهان سينما دانست. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه »رابرت ردفورد« که در چند فيلم در 
کنار »پل نيومن« بازي کرده بود و يکي از دوستان بسيار صميمي »نيومن« به شمار مي آيد، ضمن ابراز 
تاسف از مرگ اين بازيگر هاليوودي گفت؛ او آنقدر تاثيرگذار و مثبت بود که به نظر من در طول زندگي 
اش توانست از دنيا، مکان بهتري بسازد، زندگي من و اين کشور به خاطر آنکه کسي چون او را داشتند، 
بهتر شده بود. »رد فورد« 7۲ ساله گفت؛ در زندگي مواقعي پيش مي آيد که احساسات فراتر از کلمات 

عمل مي کنند و اکنون نيز من در چنين شرايطي به سر مي برم.  
 

  UK6 Channel شبکه تلويزيونی
در لندن آغاز به كار كرد

پس از ماهها انتظار سرانجام با تالش دست اندرکاران ای شبکه تلويزيونی چهارشنبه شنبه شب اولين 
برنامه خود را راس ساعت 8 شب در هات برد بروی آنتن بردند. آقای آدوم صابونچيان يکی از  دست 
اندر کاران اين شبکه، طی تماس تلفنی خبرنگار پرشين اظهار نمودند همانگونه که انتظار می رفت طبق 
برنامه از پيش تعيين شده همه کارها و برنامه ها بصورت مرتب اجرا شد و از همه مهمتر همکاری 
صاحبان مشاغل انگليس جهت حمايت از برنامه های تلويزيونی اين کانال  در حد انتظار بود اميدواريم 
با توجه به کيفيت باالی برنامه ها بزودی برنامه های بسيار خوبی را بينندگان اين شبکه تلويزيونی 
داشته باشيم الزم به ياد آوريست برنامه های اين شبکه تلويزيونی از ساعت 8 تا ۱۰ هر شب بر روی 

شبکه هات برد قابل دسترسی می باشد.

آموزش طراحی با فتوشاپ 
 Adobe Indesign و

 در دفتر هفته نامه پرشین

 020845۳7۳50  -  07811000455
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معرفي برگزيدگان پنجاه و ششمين دوره جشنواره سن سباستين در سايه مرگ پل نيومن  

 جايزه ويژه باز هم به 

مخملباف ها رسید 

خبر  انتشار  با  شب  شنبه  سباستين  سن  جشنواره  دوره  ششمين  و  پنجاه  اختتاميه  مراسم 
درگذشت پل نيومن تحت تاثير اين اتفاق برگزار شد. مجري مراسم او را »بازيگري که يك عصر 
را تحت تاثير قرار داد« توصيف کرد و مسوالن جشنواره از او تجليل کردند. با اين همه مراسم 
روال طبيعي خود را طي کرد و جايزه صدف طاليي اين دوره جشنواره به فيلم ترکيه يي »جعبه 
پاندورا« ساخته يسيم اوستااوغلو رسيد و اين در حالي بود که خانواده مخملباف، اين بار توسط 
سميرا، براي دومين سال پياپي توانست جايزه ويژه هيات داوران را از آن خود کند. سال گذشته 
بود. همچنين  به دست آورده  از شرم فروريخت«  »بودا  فيلم  براي  را  اين جايزه  حنا مخملباف 
بازيگر فرانسوي و 9۰ ساله فيلم ترکيه يي برنده جايزه اصلي، سيال چلتون، جايزه بهترين بازيگر 
نقش اول زن را به طور مشترک با مليسا لئو امريکايي براي بازي در فيلم »رود يخ زده«، از آن 
خود کرد. او در اين فيلم نقش مادربزرگ خانواده را بازي مي کرد که به شدت از بيماري آلزايمر 
رنج مي برد. چهارمين فيلم اوستااوغلو درباره سه خواهر و برادر ساکن استانبول است که براي 
يافتن مادر گمشده خود ناچار به کنار گذاشتن اختالف ها مي شوند. سميرا مخملباف هم که پيش 
از اين دو بار برنده جايزه جشنواره کن شده بود، با فيلم »اسب دوپا« که چهارمين ساخته اش به 
حساب مي آيد، جايزه ويژه هيات داوران سن سباستين را دريافت کرد. فيلم او درباره پسرکي 
فقير است که نوجواني ثروتمند استخدامش مي کند تا مانند اسب او را بر پشت خود سوار و 
جابه جا کند. هيات داوران جشنواره سن سباستين به رياست جاناتان دمي فيلمساز برنده اسکار 
جايزه بهترين کارگردان را به مايکل وينترباتم براي فيلم »جنوا« اعطا کرد. اين فيلمساز بريتانيايي 
درباره  او  تازه  فيلم  داستان  و  داشت  نيز در سن سباستين حضور  سال هاي ۲۰۰4 و ۲۰۰5 
مردي است که پس از مرگ همسرش همراه با دختران خود براي آغاز يك زندگي تازه به جنوا 
مي رود. اسکار مارتينز بازيگر آرژانتيني براي بازي در فيلم »آشيانه خالي« ساخته دانيل بورمن 
جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره سن سباستين را برد و اين فيلم جايزه بهترين فيلمبرداري را 
نيز دريافت کرد. بنوا دلپين و گوستاو کرورن نيز براي کمدي فرانسوي »لويي ـ ميشل« جايزه 
بهترين فيلمنامه را به خانه بردند. امسال مانند سال هاي قبل منتقدان اسپانيايي فيلمي غير از فيلم 
برتر جشنواره را اثر برتر برگزيدند. فيلم جنجالي »گلوله در سر« خايمه روزالس درباره جدايي 
يي آشوب زده،  درباره خانواده  زنان« ساخته هيروکازو کره  »قدم  ژاپني  فيلم  و  باسك  طلبان 
فيلم منتخب منتقدان اسپانيايي شدند. امسال ۱5 فيلم در بخش مسابقه سن سباستين براي جايزه 
صدف طاليي رقابت داشتند. آنتونيو باندراس و مريل استريپ نيز جايزه دستاورد هنري سن 
سباستين را گرفتند. پنجاه و ششمين جشنواره سن سباستين از ۱8 سپتامبر )۲8 شهريور( با 

فيلم بريتانيايي »مرد ديگر« ساخته ريچارد اير در ساحل باسك آغاز شد. 
 

  فهرست كامل برندگان جشنواره سن سباستین 2008 
 صدف طاليي بهترين فيلم؛ »جعبه پاندورا«، يسيم اوستااوغلو

جايزه ويژه هيات داوران؛ »اسب دوپا«، سميرا مخملباف
صدف نقره يي بهترين کارگردان؛ مايکل وينترباتم، »جنوا«

صدف نقره يي بهترين بازيگر زن؛ سيال چلتون، »جعبه پاندورا« و مليسا لئو »رود يخ زده«
صدف نقره يي بهترين بازيگر مرد؛ اسکار مارتينز، »آشيانه خالي«

جايزه هيات داوران براي بهترين فيلمنامه؛ بنوا دلپين و گوستاو کرورن، »لويي ـ ميشل«
جايزه هيات داوران براي بهترين فيلمبرداري؛ هوگو کوالس، »آشيانه خالي«

جايزه آلتاديس کارگردان تازه کار؛ سائو بائوپينگ براي »معادله عشق و مرگ«
جايزه TCM فيلم منتخب تماشاگران؛ »پس از خواندن بسوزان«، جوئل و ايتان کوئن

جايزه فيلم اروپايي؛ »درخت ليمو«، ارن ريکليس
جايزه فيپرشي؛ »گلوله در سر«، خايمه روزالس 

انتشار اطالعات و عکس هاي جديد از فيلم »مجموعه دروغ ها« 
 

تمجید ريدلي اسکات 
و دي كاپريو از بازي 

گلشیفته فراهاني  
 

فيلم  از  جديد  تصاوير  انتشار  با  همزمان   
ريدلي  جديد  ساخته  ها«  دروغ  »مجموعه 
جديدي  اظهارنظرهاي  و  اطالعات  اسکات، 
آن  سازندگان  سوي  از  فيلم  اين  درباره 
شد.  منتشر  مختلف  خبري  منابع  در  ديروز 
در  روزها  اين  فراهاني  گلشيفته  که  حالي  در 
سوئد به سر مي برد و همراه عوامل سازنده 
داريوش مهرجويي و وحيده  فيلم »سنتوري« 
کشور  اين  »ياري«  جشنواره  در  فر  محمدي 
و  تبليغي  امور  مسووالن  است،  کرده  شرکت 
فيلم  کننده  پخش  وارنر  کمپاني  رساني  اطالع 
گذشته  روزهاي  طي  ها«  دروغ  »مجموعه 
اختيار  در  فيلم  اين  درباره  جديدي  اطالعات 
رسانه هاي خبري قرار دادند. در فاصله کمتر 
از دو هفته تا اکران فيلم کمپاني وارنر عالوه 
بر ايجاد تغييراتي در سايت رسمي فيلم، عکس 
هاي جديدي از فيلم در کنار نظرات سازندگان 
شده  منتشر  فيلم  ساخت  نحوه  درباره  فيلم 
انجام  به  هم  ديگر  چند رسانه  همچنين  است. 
گلشيفته  پرداختند  عوامل  با  وگوهايي  گفت 
فراهاني هم جزء آنها است. با اطالعات جديد 
به  »عايشه«  شخصيت  شد  مشخص  منتشره 
طور قطع يك پرستار ايراني- اردني مقيم امان 

)پايتخت اردن( است که در يك کلينيك محلي مخصوص پناهندگان فعاليت مي کند. همان طور که پيش از اين 
اقتباس شده  يافته شخصيت »آليس« در کتاب  اعتماد نوشته شده بود شخصيت عايشه تغيير  در روزنامه 
براي فيلم است که ويليام موناهان فيلمنامه نويس با مشورت ديويد ايگناشس نويسنده کتاب آن را در قالب 
يك دختر ايراني- اردني تصوير کرده است. برخورد لئوناردو دي کاپريو با گلشيفته فراهاني در فيلم هنگامي 
رخ مي دهد که شخصيت راجر فريس مامور اطالعاتي بلندپايه سيا در جريان ماموريتش براي به دام انداختن 
تروريست معروف »سليمان« مجروح مي شود و در کلينيکي که فراهاني در آن کار مي کند بستري مي شود. 
ريدلي اسکات کارگردان معروف فيلم ديروز درباره نحوه انتخاب فراهاني براي نقش عايشه گفت؛ »ما خيلي 
خوشبخت بوديم که او را به دست آورديم. گلشيفته يکي از مهم ترين بازيگران زن ايراني است. من او را 
نخستين بار در يك نوار ويدئويي که فيلمي از او داشت، ديدم که بسيار تاثيرگذار بود. بسيار فوق العاده و يك 
بازيگر کالسيك کامل بود. بعد سرانجام توانستيم او را از نزديك ببينيم. انرژي خاصي داشت که توصيفش 
مشکل است.« اسکات با اين توصيف که »از او انرژي و شور خاصي تراوش کرد« از زيبايي خاص فراهاني 
و اينکه »دوربين واقعًا او را دوست دارد« صحبت مي کند. فراهاني هم در اين گفت وگو که امانوئل لوي آن را 
انجام داده است در توصيف شخصيت عايشه مي گويد؛ »عايشه يك پرستار است اما عماًل به اندازه يك پزشك 
آگاهي دارد. در آغاز او فريس را جالب مي يابد اما به صورت جدي به او توجه نمي کند. وقتي کشف مي کند 
که او يك قلب رئوف دارد به خودش اجازه درگيري بيشتر مي دهد.« امانوئل لوي در گزارش اش اين نکته 
را مورد تاکيد قرار داده که ويژگي هاي مذهبي مسلمانان بر ارتباط بين شخصيت هاي فريس و عايشه سايه 
افکنده و سازندگان فيلم نيز اين نکته را مورد توجه قرار داده اند. آنچنان که شخصيت عايشه با بازي فراهاني 
از تماس با دي کاپريو خودداري مي کند. در اين باره ريدلي اسکات توضيح داده است؛ »فريس حتي نمي تواند 
با عايشه دست بدهد چون مي داند که اين موضوع مي تواند براي او خيلي بد باشد.« در ادامه گزارش صحبت 
هاي لئوناردو دي کاپريو درباره گلشيفته آمده که در نوع خود جالب است. دي کاپريو گفته است؛ »گلشيفته 
يك بازيگر خارق العاده است. بخشي از ناآگاهي او نسبت بر روابط زنان و مردان در فيلم هاي غربي بر روابط 
فريس و عايشه سايه افکنده که او به خوبي از عهده اجراي آن برآمده است. فريس احساس نزديکي بسيار 
زيادي به عايشه دارد. او بسيار به فرهنگ عايشه و سنت او احترام مي گذارد و براي توسعه ارتباطش با او 
فعاليت مي کند.« »لئو بسيار بزرگ بود.« اين شروع صحبت هاي گلشيفته درباره دي کاپريو است که چنين 
ادامه پيدا مي کند؛ »او بسيار بخشنده بود و به من احساس راحتي کامل مي داد. او واقعًا به من کمك زيادي 
کرد. همکاري با او براي من افتخار بزرگي بود.« صحبت هاي تهيه کننده اجرايي درباره بازي گلشيفته و دي 
کاپريو پايان دهنده اين گزارش است که از حاصل فوق العاده اين ترکيب صحبت کرده است. جمعه ۰۱ اکتبر 
)9۱ مهر( اکران رسمي فيلم شروع مي شود در حالي که نمايش هاي ويژه افتتاحيه فيلم از هفته آينده آغاز مي 

شود. ظاهراً نيويورک اولين مقصد عوامل است که فراهاني نيز در آن حاضر خواهد بود. 
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محمد جواد صحافی 

کودک بودیم و تازه میدانستیم که آهنگ چیست . 
نوارهایی داشتیم که با شنیدن آنها شاد میشدیم. 
لذت  آنها  از  و  میدادیم  گوش  کودکانه  نوارهای 
میبردیم . اما آنهایی که بزرگتر بودند در خانواده 
از دل  ما چیز دیگری گوش میدادند آهنگهایی که 
برآمده و بر دل می نشستند . ما که چیزی از آنها 
این موسیقی ها شوق و  از شنیدن  فهمیدیم  نمی 
آنقدر آراممان  شعفی وجودمان را فرا میگرفت و 
میکرد که انگار سالیان سال است با این موسیقی 

عجین هستیم .

بر آستان جانان گر سر توان نهادن 
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 

کودک بوديم و تازه ميدانستيم که آهنگ چيست . نوارهايی داشتيم 
که با شنيدن آنها شاد ميشديم. نوارهای کودکانه گوش ميداديم و 
اما آنهايی که بزرگتر بودند در خانواده ما   . از آنها لذت ميبرديم 
چيز ديگری گوش ميدادند آهنگهايی که از دل برآمده و بر دل می 
نشستند . ما که چيزی از آنها نمی فهميديم از شنيدن اين موسيقی 
ها شوق و شعفی وجودمان را فرا ميگرفت و آنقدر آراممان ميکرد 

که انگار ساليان سال است با اين موسيقی عجين هستيم . 
بزرگتر که شديم و خواندن و نوشتن فراگرفتيم و قدرت درکمان که 
باالتر رفت فهميديم آنکه ميخواند و با صدای خود آراممان ميکند 
کيست ؟ سياوش ) محمدرضا ( شجريان استاد آواز ايران زمين که 
به حق ؛ موسيقی ايرانی را جانی تازه بخشيد و آن را احيا ء نمود . 
هرچه سن مان باالتر ميرفت تازه متوجه ميشديم که او چه ميخواند 
و  نواها  هم شنيدن  باز  ايم  او شده  وابسته  و  که شيفته  حال  و   .
او  . گويا کسی نيست که همانند  تازگی دارد  برايمان  او  صداهای 
بتواند درد عشق را بازگو کند . درد دوری و هجران و شوق ديدار 

و رسيدن به دوست . . . 
نميدانم کدام اثرش را نام ببرم و کداميك را به عنوان زيباترين اثر 
انتخاب کنم که هريك زيبايی خاص خود را دارد و دلنشين است 
يا گنبد مينا و شاهکار شب  ؛ سرو چمان  يا دل مجنون  ايام  ياد   .
سکوت کوير ... مگر ميشود در اين بين نامی از آستان جانان نبرد 
که اگر اينگونه باشد نوا مرکب خوانی را چه و يا بوی بارانش را ؟ 

بسيار است افتخارات اين بزرگ مرد موسيقی ايرانی . 
ولی جای بسی تاسف است که مهجور مانده است نه تنها او . بلکه 
تمامی هنرمندان ما مهجور مانده اند . هنری که جای خالی اش در 
رسانه ملی بسيار پيداست . هنری که نه تنها ترويج نمی يابد بلکه 
قرار  مهری  بی  مورد  تنها  نه   . ميگيرد  قرار  نيز  مهری  بی  مورد 
ميگيرد بلکه تمسخر نيز ميشود . هنری که بجای اينکه روز به روز 
در بين جوانان رواج يابد با ورود موسيقی های موهن و بی پايه و 
اساس و بی معنی غربی جای خود را واگذار نموده است و متاسفانه 

. از مسئوالنی  مسئوالنمان نيز از اين اتفاق بسيار خرسند هستند 
که موسيقی را وسيله ای برای آرام کردن حيوانات و ديوانگان بيان 

ميکنند چه انتظاری بيش از اين ميتوان داشت ؟ 
هنری که در سرکوب آن خود ما نيز از مقصران هستيم ؛ انتقادهای 
باشد  بيجا خود ميتواند عاملی  نابجا ومغرضانه و طرفداری های 
.در حاليکه خود نميدانيم که چه کرده  اين هنر  از بين بردن  برای 
موسيقی  بزرگ  هنرمند  اين  تولد  سالروز   ۱387 مهرماه  اول  ايم. 

ايرانی است . هنرمندی که سهمش از موسيقی بيش از اينهاست و 
بر ماست که آنچه در توانمان است برای وی و هنر وی و هنر ايران 
زمين بکوشيم تا بتوانيم ذره ای از دينمان را به اين هنر متعالی و 
هنرمندانی چون شجريان و لطفی و پايور و مشکاتيان و ... ادا کنيم 
. چه زيباست مروری داشته باشيم بر آثار و آلبومهای رسمی و 
منتشر شده استاد محمد رضا شجريان تا خود تنها با مطالعه اين 
آثار واقف شويم بر تالشهای اين بزرگمرد موسيقی ايرانی تا شايد 
تلنگری باشد بر ما و آنانی که ندانسته بر هنرمندانی چون شجريان 

ميتازند . 
- آهنگ وفا )ماهور( 

- آرام جان )افشاری( 
- آستان جانان )بيات زند و بيات کرد( 

- آسمان عشق )سه گاه( 
- بهار دلکش 

- بهاريه )ماهور و چهارگاه( 
- بياد پدر ۱ و ۲ 

- بياد عارف )بيات ترک( 
- بی تو بسر نمی شود )راست پنجگاه( 

- بيداد )همايون( 
- بوی باران )افشاری و پرسه خوانی( 

- بت چين 
- چهره به چهره )نوا( 

- چشمه ی نوش )راست پنجگاه( 
- در خيال )سه گاه – بيات زند( 

- دستان )چهارگاه( 
- دل مجنون )بيات زند و افشاری( 

- دلشدگان )شوشتری – بيات ترک( 
- ديلمان 

- دود عود 
- انتظار دل )سه گاه - افشاری( 

- عشق داند )ابوعطا( 
- فرياد )نوا( 

- گلبانگ ۱ و ۲ 
- گلهای رنگارنگ 

- گنبد مينا )دشتی ـ ماهور و چهارگاه( 
- همنوا با بم )نوا و راست پنجگاه( 

- همايونمثنوی )همايون( 

- جان جان )سه گاه( 
- جان عشاق )بيات اصفهان - شور( 

- جام تهی )ماهور( 
- خلوت گزيده )شور( 

- خزان  - معمای هستی )شور 
- نوا )مرکب خوانی( - پيام نسيم )ابوعطا و دشتی(  - پيوند مهر 
)شور و ابوعطا( - راست پنجگاه )راست پنجگاه( - راز دل )دشتی( 

- رباعيات خيام /  - رسوای دل )سه گاه(  - سرو چمان )ماهور( 
- سپيده )ماهور( - سّر عشق )ماهور( 

- شب ، سکوت ، کوير - شب وصل )ماهور( 
- شاخه گل - طلوع محمد 

- ياد ايام )شور(  - زمستان است )داد و بيداد(

پرمخاطب ترين كنسرت برای 
موالنا در آمريکا برگزار شد

 
حميدرضا  آواز  و  کلهر  کيهان  نوازی  کمانچه  مشترک  اجرای 
نوربخش به مناسبت بزرگداشت مقام موالنا با حضور هزاران نفر 

در سالن “هاليوود بول” آمريکا برگزار شد. 
با  مشترک  کنسرت  اجرای  برای  که  خواننده  نوربخش  حميدرضا 
کيهان کلهر و گروه همراه در آمريکا به سر می برد با اعالم اين 
خبر در خصوص کم و کيف برگزاری بزرگداشت مقام موالنا گفت 
: در حقيقت اين اجرا برنامه ای بود برای بزرگداشت مقام موالنا که 

با بيش از بيست هزار تماشاگر ايرانی و غير ايرانی برگزار شد.
اين خواننده در خصوص کم و کيف برگزاری مراسم بزرگداشت 
مقام موالنا گفت : در ابتدای اين مراسم “نورمحمد درپور” نوازنده 
آن  از  پس  و  کرد  اجرا  را  خود  برنامه  خراسان  جنوب  از  دوتار 
گروه دف نوازی کردستان ايران به اجرای برنامه پرداخت در ادامه 
شکيب  حمزه  سرپرستی  به  سوريه  حلب  دراويش  از  هنرمندانی 
قطعاتی را اجرا کردند و پس از آن من به همراه کيهان کلهر قطعاتی 
را در دستگاه نوا با اشعاری از موالنا اجرا کرديم و بخش پايانی 
اين برنامه اجرای گروه موسيقی “جاده ابريشم “ بود که قطعاتی از 

کيهان کلهر را در چهارگاه اجرا کردند.
کيهان  با  خود  آتی  برنامه  به  اشاره  با  موسيقی  خانه  مديرعامل 
با سيامك  : ۱3 مهرماه همراه  ايرانی گفت  کلهر و گروه موسيقی 
عزيزی  فريبرز   ، )سنتور(  آقايی  )نی(، سيامك  نوازنده  جهانگيری 
و صهبا مطلبی )تار( و بهنام جمالی )تنبك( کنسرتی را بوستون و 
سالن “نيويورک کارنگی هال” در دستگاه های نوا و چهارگاه اجرا 

می کنيم. 
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رمان برگزيده 2006 آلمان 
به فارسی منتشر می شود

برنده  که  هاکر  کاتارينا  نوشته  »بی چيزها«،  رمان    
کتاب سال ۲۰۰6 آلمان شده  است، توسط انتشارات 
افق منتشر می شود. اين رمان، داستان زندگی زن و 
مردی است که در يازده سپتامبر ۲۰۰۱، پس از ده 
سال جدايی، دوباره با هم روبرو می شوند. هاکر در 
اين کتاب از داشتن و بودن تعريفی نو ارائه می دهد. 
قهرمانان داستان او متعلق به دهه سی ميالدی هستند 
تصوير  به  نويسنده،  دقيق  فضاسازی های  با  که 
تا  مشکالتشان  و  مسايل  با  آنها  می شوند.  کشيده 
زمان حال پيش می ايند. اين نويسنده 4۱ ساله که در 
برلين زندگی می کند در رقابت با پنج نويسنده ديگر 
به اين جايزه دست يافت. اين جايزه که برای دومين 
بار در سال ۲۰۰6 داده شد، به بهترين رمان آلمانی 

سال اختصاص می يابد. 
کتابفروشی های  بورس  انجمن  سوی  از  جايزه  اين 
آلمان به »بهترين رمان آلمانی سال« اهدا می شود و 
هدف آن اين است که توجه خوانندگان را در خارج 

از اين کشور به ادبيات آلمانی جلب کند. 
ترجمه کرده   فارسی  به  ناتالی چوبينه  را  اين رمان 
است. چوبينه از جمله مترجمان ادبيات آلمانی است 

که آثاری از هاينريش بل را در کارنامه خود دارد. 
»خانه  داستان های  ترجمه  به  می توان  جمله  آن  از 
بی حفاظ«، »آدم کجا بودی« و نيز ترجمه نمايشنامه 
»الفبای ضربه ها« از اين نويسنده آلمانی زبان اشاره 

کرد. 

نام گذاری يک خیابان 
در مونترال كانادا به اسم 

»جبران خلیل جبران«
به مناسبت صد و بيست و پنجمين سال تولد »جبران 
خليل جبران« ، شهرداری منطقه »سنت لوران« شهر 
بزرگ  شاعر  و  نويسنده  اين  اسم  کانادا،  مونترال 
لبنانی را بر خيابانی نهاد. به مناسبت صد و بيست 
و پنجمين سال تولد »جبران خليل جبران« نويسنده 
بزرگ لبنانی، شهردار منطقه »سنت لوران« به همراه 
کنسول کشور لبنان در مونترال و ديگر مقامات شهر 
مونترال خيابانی را در اين شهر به نام اين نويسنده 
کرد. »خليل الهبر« کنسول کشور لبنان در مونترال به 
همين مناسبت گفت: »اين افتخار را داريم که امروز 
بزرگداشت جبران خليل جبران را برگزار کنيم. خليل 
جبران در معدود عبارات خودش تفکر بشر را خالصه 
کرده و آثار او به بيشتر زبان های دنيا ترجمه شده 
گرفته  جای  جهانيان  قلب  در  طريق  اين  به  و  است 
شهر  شواری  ويژه  نماينده  دسوسا«  »آلن  است.« 
منطقه  اين  »در  گفت:  رابطه  همين  در  نيز  مونترال 
خاطر  همين  به  و  می کنند  زندگی  زيادی  لبنانی های 
خيابان جديد را به نام يکی از چهره های مهم تاريخ و 
زندگی لبنان در منطقه سنت لوران مونترال اختصاص 
داديم. جبران خليل جبران به خاطر شهرت جهانی و 
برای  گزينه  بهترين  انسان دوستانه اش  انديشه های 
نام گذاری اين خيابان در منطقه لبنانی نشينان شهر 
مونترال بود.« »جبران خليل جبران« نويسنده، متفکر 

و نقاش لبنانی 6 ژانويه سال ۱883 بدنيا آمد. 
قسمت  و  کرد  مهاجرت  آمريکا  به  جوانی  در  وی 
عمده ای از زندگی خود را نيز در آن کشور گذراند. 
شهر  در   ۱93۱ سال  آوريل   ۱۰ روز  همچنين  وی 
نيويورک اياالت متحده درگذشت. »پيامبر و ديوانه « 
از مهم ترين آثار اين نويسنده است که به فارسی نيز 
ترجمه شده است. بسياری از آثار »خليل جبران« در 
ايران به فارسی ترجمه شده و با استقبال خوبی از 

جانب عالقه مندان ادب و انديشه مواجه شده است.

نامزدان نهايی جايزه 
»صنف نويسندگان« 
انگلستان معرفی شد

 
در  را  خود  نهايی  نامزدان  فهرست  انگلستان  نويسندگان«  »صنف 

بخش های مختلف جايزه سال ۲۰۰8 خود اعالم کرد. 
برندگان نهايی جايزه »صنف نويسندگان« انگلستان در روز يکشنبه 
۲3 نوامبر سال ميالدی جاری در جشنواره »بافتا« اعالم خواهد شد. 
از جمله  انگلستان در بخش های مختلفی  نويسندگان«  جايزه »صنف 
نويسندگی  و  نمايشنامه نويسی  سريال نويسی،  فيلم نامه نويسی، 
بخش های  اصلی  نامزدان  داشت.  خواهد  برنده  راديويی  برنامه های 
مختلف اين جايزه به اين شرح اعالم شده اند: نامزدان بخش »بهترين 
نويسنده درام کوتاه تلويزيونی«: تونی گاسگلوپ، گينت هيوز و سارا 
ويليامز. نامزدان بخش »بهترين نويسنده درام فيم سريال تلويزيونی«: 
هيدی توماس، متيو گرام و آشلی فاروه و کليو برادلی و پيتر هارنس. 
هميلتون،  اندی  تلويزيونی«:  کمدی  نويسنده  »بهترين  بخش  نامزدان 

جيمز گوردن، راث جونز، جس آرمسترانگ و سم بين. 
نامزدان بخش بهترين نمايشنامه: لوسيندا کوگسن، لوی ديويد آدای 
برنده  اعالم  با  نوامبر همراه  و مارتين کريمپ. همچنين در روز ۲3 
نويسنده  بهترين  و  کتاب سال  بهترين  برنده  فوق،  بخش های  جوايز 

کودک و جايزه ويژه يك عمر نويسندگی اهدا خواهد شد. 
دسترس به اسامی ديگر نامزدان اين جايزه نيز در پايگاه رسمی آن 

قابل دسترس است. 

رمان جديد »جان 
لو كاره« منتشر شد

رمان »مردی که بيشتر از همه دنبالش هستند« جديدترين رمان »جان 
لو کاره« نويسنده معروف انگليسی داستان های جاسوسی و نويسنده 

رمان »خياط پاناما« با اقبال خوبی در بريتانيا روبرو شده است. 
به نقل از روزنامه گاردين چاپ لندن، »جان لو کاره« از موفق ترين 
کاره« ۱9  »لو  به حساب می آيد.  انگلستان  ادبيات  جاسوسی نويسان 
پدرش  است.  آمده  دنيا  به  انگلستان  دورست  در   ۱93۱ سال  اکتبر 
»ريچارد توماس آرچيبالد« نام داشت. »جان« از جوانی با پدر در نزاع 
بارها  مالی  و مشکالت  زياد  قرض های  بخاطر  پدر وی  بود.  فراوان 
به زندان افتاد و همين موضوع بيشتر مورد جنجال بين پدر و پسر 
می شد. »جان لوکاره« سپس در دانشگاه برن زبان های خارجه خواند 
و در کالج لينکولن آکسفورد تحصيالتش را ادامه داد. وی سپس در 
خارجه  وزارت  خدمت  اما  کرد  تدريس  سال  دو  مدت  به  اتون  کالج 
بريتانيا در  بريتانيا درآمد. وی همچنين چندی کنسول دوم سفارت 
بن بود و سپس کنسول بريتانيا در هامبورگ آلمان شد. وی رد اثنای 
شغل ديپلماتی اش در سفارت بريتانيا در سال  ۱96۱ اولين رمانش را 
منتشر کرد. وی همچنين در سال ۱954 با »آليسون شارپ« ازدواج 
کرد و صاحب سه پسر شد. زندگی اين دو زياد به درازا نکشيد و در 
سال ۱97۱ از يکديگر جدا شدند و »لو کاره« پس از يك سال با »والری 
استاک« دبير بخش کتاب انتشارات »هودر و استاوتام« ازدواج کرد و 
از اين ازدواج نيز صاحب پسری ديگر شد. »لو کاره« به داستان های 
جاسوسی عالقه مند است و چندين و چند اثر او از جمله »خياط پاناما« 
هم اکنون  وی  است.  شده  فيلم  است  رمان هايش  معروف ترين  از  که 
از شناخته شده ترين نويسندگان اين ژانر ادبی در بريتانيا است. وی 
همچنين به تازگی در مقاله ای که در مجله تايم منتشر کرده است به 
شدت به دولت جورج بوش رئيس جمهور آمريکا حمله کرده است و 
است.  داده  قرار  شماتت  مورد  عراق  کشور  به  تجاوز  بخاطر  را  او 
گاردين درباره کتاب جديد »جان لو کاره« با نام »مردی که بيشتر از 
همه دنبالش هستند« به قلم »هری کنزرو« مقاله ای منتشر کرده است 
جاسوسی نويسان  ديگر  برخالف  کاره«  لو  »جان  که  است  معتقد  و 
دنيا دچار روزمرگی نشده است و از ژانر مورد عالقه اش به خوبی 
بهره می گيرد. به همين منظور گاردين معتقد است که تفاوت عمده ای 
بين رمان های جاسوسی اين نويسنده با ديگر نويسندگان هم عصرش 

ديده می شود.

»ويلیام وودراف« نويسنده 
انگلیسی درگذشت

دو  و  نود  در  انگلستان  تاريخ  پژوهش گر  و  نويسنده  وودراف«  »ويليام 
نقل  به  درگذشت.  گينزويل  در  سالگی 

»گينزويل«،  شهر  خبری  پايگاه  از 
در  سال ها  وودراف«  »ويليام 
بوده  تاريخ  درس  استاد  دانشگاه 
است. وی بيشتر بخاطر نوشتن دو 
عنوان های  با  خودزندگی نامه اش 
»فرای  و  بن بست«  به  منتهی  »جاده 
بن بست« که هردو از پرفروش های 
کتاب بريتانيا بودند، معروف است. 

اين دو کتاب حاوی جزئيات زندگی 
شخصی »ويليام وودراف« در دوارن 
انگلستان  بزرگ« کشور  »افسردگی 
است. »ويليام وودراف« در روز ۲۱ 
لنکشاير  در   6۱9۱ سال  سپتامبر 
انگلستان به دنيا آمد. مادر و پدرش 

در صنعت بافندگی بودند. »وودراف« سا ل ها بعد از کتاب »جاده منتهی به 
بن بست« سرگذشت صنعت بافندگی والدينتش را در سال های سخت ۰۲9۱ 
به تفصيل بيان کرده است. »وودراف« مدتی در جوانی به پدر و مادرش 
در اين صنعت ياری داد اما بعدها شغلی را تغيير داد و روزنامه فروش شد. 
وی سپس در شانزده سالگی به اميد پيدا کردن شغلی مناسب به لندن رفت. 
کتاب دوم خودزندگی نام »وودراف« يعنی کتاب »فرای بن بست« اين دوران 
زندگی »وودراف« را در شهر لندن پايتخت انگاستان به خوبی تشريح کرده 
است. وی در مدرسه شبانه روزی تحصيل کرد و با تشويق های والدينش 
اينکه در سال 639۱  و به خصوص مادربزرگش به تحصيل ادامه داد تا 
از دانشگاه آکسفورد بورس تحصيلی گرفت. وی پس از ازدواج با همسر 
اول خود راهی جنگ جهانی دوم شد و در ارتش پياده نظام بريتانيا خدمت 
کرد. وی سپس در سال 549۱ به خانه بازگشت در حالی که در اين پنج 
سال جنگ تنها پنج هفته همسر خود را ديده بود. در سال 649۱ »وودراف« 
تحصيالتش را در رشته اقتصاد و سپس در رشته تاريخ جهان ادامه داد 
و در سال ۰59۱ از بانك بريتانيا کمك هزينه تحصيلی نصيبش شد و به 
سراسر  در  متعددی  دانشگاه های  در  سپس  وی  رفت.  هاروارد  دانشگاه 

جهان تاريخ درس داد. 

شعرهای كودكان انگلیسی به فارسی 
ترجمه می شود

به  انگليسی  کودکان  شعرهای  از  مجموعه ای  يوسفی،  شهره  ترجمه ی  با 
فارسی ترجمه می شود. 

به گفته ی مترجم، مضمون شعرهای مجموعه ی يادشده، زندگی اين کودکان 
و موضوع های اجتماعی است که سن آن ها هفت تا سيزده سال است. 

يوسفی پيش تر کتاب های »سخن از زندگی نقره يی آوازی است«، درباره ی 
زندگی و شعر فروغ فرخزاد، که به تازگی برای نوبت دوم از سوی نشر 
آفرينش تجديد چاپ شده است، »ترانه های آدم و حوا« در دو دفتر، و پنج 

مجلد »افسانه های ايرانی« را به چاپ رسانده است.

جايزه نبوغ برای »آديچی«
چيماماندا نجوزی آديچی« که تاکنون يك جايزه اورنج برده و خوانندگان 
به  شد.  شناخته  نابغه  نويسنده  يك  عنوان  به  است،  داشته  توجهی  قابل 
گزارش خبرگزاری کتاب به نقل از گاردين، اين نويسنده نيجريه ای برنده 
جايزه بورس تحقيقاتی بنياد »مك آرتور« شد که در ميان عموم به عنوان 
جايزه نبوغ شهرت دارد. اين جايزه 5۰۰ هزار دالری هر سال به گروهی از 

شخصيت های متعهد و مستعد در زمينه های مختلف تعلق می گيرد. 
آديچی که در روز تولدش به وسيله تلفن متوجه شد برنده اين جايزه شده 
است، آن را مثل صاعقه ناميد! اين جايزه که در يك دوره پنج ساله و هر 
سال به مبلغ صد هزار دالر صرف گذراندن يك دوره تحقيقاتی می شود، 
هر سال به افرادی تعلق می گيرد که از شايستگی مورد انتظار برخوردار 
از  نبوغ که  بدهند. جايزه  ادامه  به کار خالقه  باشند  تعهد داشته  باشند و 
سال ۱98۱ بنيان نهاده شده، پيش ازاين به نويسندگانی چون کورمك مك 
اعطا شده  کارتی، درک والکات، جوزف برادسکی و ديويد فاستر واالس 

است.
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 مجید مجیدي 
داور جشنواره 

آنتالیا شد؛
هيات  عضو  مجيدي  مجيد   
داوران بخش مسابقه چهل و 
پنجمين جشنواره فيلم آنتاليا 
فيلم  جشنواره  اين  در  شد. 
ساخته  سادگي«  همين  »به 

»رضا ميرکريمي« نيز در بخش مسابقه حضور دارد. 
جشنواره سينمايي آنتاليا )پرتقال طاليي( از ۱9 تا ۲8 

مهرماه در کشور ترکيه برگزار مي شود. 

 دومین 
رمان بلقیس 

سلیماني؛ 
دومين رمان بلقيس سليماني 
انتشار  بازي«  »خاله  نام  با 
به  که  بازي«  »خاله  يافت. 

گفته نويسنده، از 9 ماه پيش در انتظار دريافت مجوز 
ققنوس  انتشارات  سوي  از  تازگي  به  بوده،  انتشار 
منتشر شده است. »خاله بازي« موضوعي زنانه دارد 
و حوادث آن در دهه 6۰ مي گذرد. به گفته سليماني 
اين اثر به مسائل طبيعي و اجتماعي زنان مي پردازد. 
که  است  سليماني  از  ديگري  رمان  ترنج«  »نارسيده 
به تازگي آن را به پايان رسانده و به بازنويسي اش 

مشغول است.

داوري بهمن 
قبادي در 
لهستان؛ 

بهمن قبادي به عنوان داور 
فيلم  المللي  بين  جشنواره 
 -Off Camera-مستقل
شود.  مي  لهستان  عازم 

اين جشنواره بين المللي که 
يکي از مهم ترين جشنواره هاي تخصصي فيلمبرداران 
چهارشنبه  روز  از  آيد،  مي  حساب  به  جهان  مستقل 
لهستان  کشور  کراکف  شهر  در  اکتبر(   ۱( ۱۰مهرماه 
آغاز به کار مي کند و تا ۱4 مهر )۱5 اکتبر( نيز ادامه 

خواهد داشت. 

انتشار ترجمه 
يي تازه 

از عبداهلل 
كوثري

عبداهلل کوثري کتاب »صنعت 
و  تاريخدان  هابسبام  اريك  نوشته  امپراتوري«  و 
انگليسي را ترجمه کرده و به زودي منتشر  نويسنده 
مي کند. در اين کتاب تاريخ انقالب صنعتي در انگلستان 
کالج  مدير  هابسبام  بلر  اريك جان  بررسي مي شود. 
بيرکبك در دانشگاه لندن و استاد دانشگاه در »مدرسه 
جديد براي تحقيقات اجتماعي« در نيويورک است. اين 

کتاب توسط نشر ماهي منتشر مي شود.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 

 كدام سنت، كدام مدرنیسم؟
مهدي ميرمحمدي

سينه سپر کرده مي روند بر سر سخن که مطلقًا بايد مدرن بود يا اي واي سر مي دهند که سنت ها چه شد و راه آينده از گذشته است و اينها. در نقد 
فرهنگ و هنر توفان واژه هاست که بي دليل مي گيرد. در انبوه اين نقد ها هيچ تفاوتي ميان »مدرنيسم«، »مدرنيته« و »مدرنيزاسيون« نيست. گاهي 
هم مي بيني مد نظرش از اين واژه ها »فرهنگ ديگري« بوده يا ساده تر، مي خواسته بگويد خارجي که سر از انواع واژه در آورده است. اينچنين 
نقد هنري در مقابل دو واژه قرار مي گيرد، يکي »سنت« و ديگري»مدرنيسم« و توابع که بي دليل در نظر گويي ها و نقد ها تکثير مي شود. نمونه اين 
برخورد را مي توان در جامعه موسيقي ايران بررسي کرد که به طور معمول يك مرز ترسيم مي شود، در يك سو موسيقي سنتي قرار مي گيرد و 
در آن سوي مرز هم هر منتقد و اهل نظري بر اساس عالقه هاي خود چيز ديگري قرار مي دهد يکي موسيقي سمفونيك غربي مي گذارد، يکي جز، 
آن ديگري راک و... و عجيب اينکه همه اينها در مقابل موسيقي سنتي، موسيقي مدرن محسوب مي شوند. در اين نقد ها اگر صحبت از اثري به ميان 
آيد که براي مثال مربوط به دوره رمانتيك ها در موسيقي غرب است، باز هم يك اثري مدرن محسوب مي شود چرا که نمي توان آن را موسيقي 
سنتي محسوب کرد ، هرچه بيشتر در محيط اين نقد ها مي چرخي، مي بيني منظور همان »ديگري« و»اينجايي« يا حتي ارزان تر »خارجي« و»ايراني« 
بوده است. بدک نيست سرکي بکشيم به گوشه ها يي از تاريخ عجيب و غريب موسيقي ايران که به واسطه آن مي توان سطحي بودن اين بازي سنت 

و مدرنيسم را تعيين کرد. 
آمده است که »آقا علي اکبر فراهاني« از معروف ترين نوازندگان و موسيقيدانان دربار ناصري بوده که عمر زيادي هم نکرده، او در سال ۱۲74 ه.ق 
در سن 38 سالگي فوت کرده است. هيچ گونه نمونه شنيداري از آثار او در دسترس نيست. تنها با توجه به اينکه اولين نمونه هاي موسيقي رديفي 
چند دهه بعد و در خانواده او شکل گرفته اند، مي توان از او به عنوان پدر معنوي موسيقي رديفي قاجاري ياد کرد. يعني همان صدايي که معمواًل 
از آن به عنوان موسيقي سنتي ياد مي شود. درست يك سال قبل از مرگ »آقا علي اکبر فراهاني« اولين موسيقيدانان غربي پا به ايران گذاشتند. به 
درخواست دربار ناصري در سال ۱۲35 ه.ش )۱۲73 ه.ق( دو کارشناس موسيقي نظامي به نام هاي »بوسکه« و »رويون« به ايران آمدند که دومي 
۱۱ سال مشغول به کار بود و در ايران درگذشت. اين اولين برخورد جامعه ايراني با موسيقي غرب بود. در مرحله بعد و با ورود يك افسر فرانسوي 
ديگر به نام »آلفرد ژان باپتيست لمر« در سال ۱۲48ه.ش موسيقي غربي به شکل گسترده تري در ايران معرفي شد. لمر شروع به آموزش شاگردانش 
کرد. کتاب نوشت، ارکستر سلطنتي تشکيل داد و به شکل بسيار جدي به معرفي موسيقي غرب پرداخت. در هنگام ورود لمر به ايران »ميرزا عبداهلل« 
)اولين موسيقيدان ايراني که رديف موسيقي دستگاهي از او به ما منتقل شده است( ۲6 سال بيشتر نداشت. خيلي ها تصور مي کنند اين موسيقي از 
سال ها و قرن ها قبل در جريان بوده و چيزي است شبيه به آواز اساطير. از آنجا که هيچ گونه سند نوشتاري و شنيداري از موسيقي ماقبل قاجار 
و حتي ميرزا عبداهلل موجود نيست نمي توان بر سر حکم رفت اما از خالل ادبيات، سفرنامه ها و روزنگاري هاي درباري اين ايده شکل مي گيرد؛ 
آنچه ما از آن به عنوان موسيقي سنتي ياد مي کنيم، ريشه آن به دوران قاجار بر مي گردد. حال و هواي سياسي و اجتماعي آن دوران و البته ديدگاه 
هاي مهم ترين حامي اين موسيقي يعني دربار قاجار را مي توان در آن جست وجو کرد. از آن مهم تر موسيقي مقامي است که در عمده موسيقي 
هاي مقامي مناطق مختلف ايران فواصل با موسيقي رديفي قاجاري متفاوت است. در صداهاي منسوب به عبدالقادر مراغي با فضايي روبه رو مي 
شويم که در جاهايي متفاوت با موسيقي رديفي قاجاري است و همه اينها نشان مي دهد عمر آنچه از آن به عنوان موسيقي سنتي ياد مي کنيم چندان 
بيشتر از موسيقي غربي در ايران نيست. ماجرا وقتي پيچيده تر مي شود که مي بينيم »علينقي وزيري« با اندکي اختالف زماني از شکل گيري اين دو 
گونه موسيقي، ايده هاي تلفيقي خود را مطرح مي کند. وزيري در سال ۱۲97 براي پنج سال راهي اروپا شد اما قبل تر از اين سفر هم مي توان ايده 
هاي تلفيق را در نظريات او جست وجو کرد. يعني يك وضعيت عجيب تاريخي که موسيقي معروف به سنتي، موسيقي معروف به مدرن و موسيقي 
تلفيقي در يك محدوده زماني بسيار نزديك به هم و همزمان شکل گرفته اند. اگر کسي بخواهد اين وضعيت را با متر تاريخ هنر غرب بسنجد سر از 
خط کشي هايي در مي آورد که مدام او را از اصل موضوع دورتر مي کند. حاال اين روز ها مي بينيم که منتقد بر سر حکم مي رود که بايد مدرن 
بود، دوره موسيقي سنتي گذشته و از اين حرف ها. غافل از اينکه موسيقي رديفي قاجاري از همان دوره يي وارد حافظه شنيداري ايراني مي شود که 
موسيقي غربي شده. )در نظر داشته باشيد به دليل انواع محدوديت ها موسيقي رديفي قاجاري در همان دوران پيوند عميقي با زندگي روزمره مردم 
نداشت و اگر ردپاي دربار قاجار را در اين موسيقي مي بينيم شايد به اين دليل بوده که دربار مي توانست از موسيقي در مقابل محدوديت ها دفاع 
کند( اين منتقدان وقتي صف هاي طويل براي کنسرت هاي موسيقي سنتي را مي بينند، مي روند سراغ ايده عامه نادان و جاهل. آن سوي مرز عد ه يي 
ديگر ايستاده اند که فرياد اي گذشته سر داده اند. در اين سو سنتور همان است که »حبيب سماعي« مي نواخت و تار همان که »ميرزا عبداهلل«و »آقا 
حسينقلي« مي زدند. در اين سوي مرز هم موسيقي رديفي قاجاري صداي ازلي و ابدي تصور مي شود و وقتي مي بينند مردم در جاهايي با موسيقي 
فرهنگ ديگري همراه مي شوند از مردم و عامه خودباخته سخن مي گويند. اين همه نتيجه يك بازي سطحي با واژ ه هاست. مرزبندي که منطق آن 
مشخص نيست. و آدم هوس مي کند بگويد کدام سنت؟ کدام مدرنيسم؟ به نظر مي آيد در اين ميان گوش هاي غيرمسلح و بدون مرزبندي مردم است 

که به گونه يي ديگر تشخيص مي دهد و شايد به شکل ناخودآگاه وضعيت عجيب و غريب حافظه صوتي يك ايراني را دريافته اند. / اعتماد

اموال »احمد شاملو« به پسرش رسید
سرانجام پس از دوبار مزايده و اعتراضات آيدا سرکيسيان، اموال مرحوم احمد شاملو به فرزندش سياوش رسيد. 

در مزايده ای که دومين مزايده برای فروش اموال احمد شاملو بود، سياوش شاملو همه اموال پدر را 3۲6 ميليون تومان خريد. مرتضی برزگر وکيل 
آيدا سرکيسيان وجاهت قانونی مزايده دوم را که در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج برگزار شد، تأييد کرد. رئيس شعبه ششم دادگستری 
احکام مدنی کرج، به سياوش شاملو يك ماه مهلت داد تا به عنوان برنده مزايده برای پرداخت کل مبلغ به صندوق سپرده دادگستری کرج اقدام کند. 
در دوم تيرماه سال جاری، نخستين مزايده اموال شاملو برگزار شد که در آن مزايده سياوش شاملو اموال پدرش را به مبلغ 55۰ ميليون تومان 
خريد؛ اما با ابطال آن مزايده، اين بار سياوش شاملو اموال پدرش را ۲۲4 ميليون تومان ارزان تر خريد. پيگيری خبرنگار فارس برای گفت وگو با آيدا 
سرکيسيان به جايی نرسيد و وی حاضر به صحبت نشد، اما يکی از دوستانش  گفت: از نظر آيدا الزم نبود مزايده ای برگزار شود. ايشان به سياوش 

گفته بودند که هرچه می خواهيد ببريد. منتها سياوش موضوع را به دادگاه کشاند. 
اين فرد نزديك به آيدا در پاسخ به اين پرسش که چرا مزايده نخست، باطل شد، بيان داشت که روند قانونی مزايده اول مشکل داشت. 

پيش تر آيدا  گفته بود: بارها با سياوش تفاهم نامه نوشتيم و بارها هم به او پول دادم. مگر وسايل چقدر برآورد شده است؟ همه آن وسايل 5۱ ميليون 
تومان برآورد شده است که تاکنون بيش از 3۰ ميليون به آن ها پول دادم و گفتم که هروقت کتاب های شاملو چاپ شد بقيه پولشان را هم می دهم. 
همسر احمد شاملو در آن گفت وگو با اشاره اين که سياوش شاملو هيچ وقت نمی گويد که چه چيزی می خواهد عنوان کرد: اکنون در وضعی هستيم 

که آدم نمی داند چه کار بايد بکند. از هر طرف رنجه شود ما بايد تاوان بدهيم. 
وی اضافه کرده بود که من در طول 47 سال آرام آرام هر چه بود را جمع کردم و فقط می خواستم که اين ها يادگار بماند. وگرنه نه می توانم اين 
وسايل را بخورم و نه جايی ببرم. همه اين ها هم ليست شده و مشخص است. آن ها خوب اين ها را می دانند. چون 46 سال با هم زندگی کرديم و مرا 

خوب می شناسند. اگر سوء نيتی در کار نيست، من نمی دانم چيست؟
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به ياد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

چون شب پنجاه و پنجم برآمد 

گفت: ای ملك جوانبخت، تونتاب و زن تونتاب در رفتن با ضوءالمکان به سوی دمشق يکدله شدند و درازگوشی کرايه کردند. ضوءالمکان بر آن نشسته 
برفتند. پس از شش شبانه روز داخل دمشق شدند و هنگام شام در جايی فرود آمدند. تونتاب به بازار رفته خوردنی بياورد. خودنی بخوردند و بخسبيدند. 
پنج روز در آنجا بماندند. روز ششم زن تونتاب بيمار شد و هر روز بيماری او سخت تر می شد و روزی چند نرفت که ن تونتاب بمرد. ضوءالمکان از 
دلبستگی که بدو داشت اندوهناک شد و او را محنت تازه گرديد و تونتاب نيز به ماللت اندر شد، چند روز محزون بودند. پس از آن تونتاب ضوءالمکان 
را تسلّی داده با او گفت که: ای فرزند، به از اين نيست که بيرون رفته به دمشق تفّرج کنيم شايد که دل را انبساطی پديد آيد. ضوءالمکان گفت: آنچه مراد 

شماست غايت مقصود ماست. 
پس دست هم بگرفتند و برفتند تا به کنار اصطبل والی دمشق رسيدند. ديدند که صندوقها و فرشهای حرير و ديبا به اشتران بار کرده اند و اسبهای زين 

کرده و غالمان و مملوکان بدانجا هستند و مردم بسيار بر ايشان گرد آمده اند. ضوءالمکان با يکی از خادمان گفت: اين اشتران و بارها از کيستند؟ 
خادم جواب داد: اينها هدية امير دمشق است به سوی ملك نعمان، چون ضوء المکان نام ملك نعمان، پدر خود، شنيد چشمان پر اشك کرده اين ابيات 

برخواند: 
روز وصل دوستداران ياد باد / کامم از تلخِی غم چون زهر گشت

/ ياد باد آن روزگاران ياد باد  مبتال گشتم در اين دام بال  
بانگ نوش باده خواران ياد باد  / کوشش آن حق گزاران ياد باد 

چون ابيات به انجام رسيد، تونتاب از گريستن و شعر خواندن او گريان شد و گفت: ای فرزند، هنوز از بيماری و رنجوری نرسته ای از گريستن 
باز بايست که از بازگشت مرض همی ترسم و تونتاب مالطفت و مزاح همی کرد ولی ضوءالمکان را خاطر به غربت خويش و دوری نزهت الزمان 

مشغول بود و سرشك از ديده همی ريخت و اين ابيات همی خواند: 
در آمدم متألم به محنت آبادی    عنای من چو جفای زمانه بی پايان 

حجاب ديدة من پردة صباح و مسا  نه دار محنتم از شمع اختران روشن 
که بر زمين نشاطش فرح نکرده عبور بالی من چو خطای ستاره نامحصور   

کمند گردن من رشتة سنين و شهور  نه بيت عّزتم از دور آسمان معمور 
و تونتاب نيز به گريستن ضوءالمکان و مردن زن خويش می گريست. ولکن پيوسته ضوءالمکان را دلداری داده مهربانی همی کرد تا اينکه روز برآمد. 
تونتاب با ضوءالمکان گفت: مگر ياد شهر خود کرده ای؟ ضوءالمکان گفت: آری، بيش از اين طاقت غربت ندارم. اکنون ترا به خدا می سپارم و خود با 
همين شترداران، اندک اندک خواهم رفت تا به شهر خويش برسم. تونتاب گفت: دوری تو بر من سخت دشوار است. من نيز با تو بيايم و نکويی بر تو 

تمام کنم و خدمت به انجام رسانم. ضوءالمکان فرحناک گشته گفت: خدا ترا پاداش نيکو دهاد. 
پس تونتاب بيرون رفته دراز گوشی بخريد و توشه آماده کرد و با ضوءالمکان گفت: خدا مرا اعانت کند تا ترا مکافات بدهم که تو از نيکويی چيزی بر 
جا نگذاشتی. پس صبر کردند تا شب برآمد و ظلمت جهان را فرو گرفت، توشه به دراز گوش نهاده راه بغداد پيش گرفتند. ضوءالمکان را کار بدين 

گونه شد. 
اما نزهت الزمان خواهر ضوءالمکان، چون از ضوءالمکان جدا گشت و از کاروانسرا به درآمد، گريان شد و ندانست که به کدام سوی رود. خاطرش 

مشغول ضوءالمکان و خيال وطن و پيوندان از دلش به در نمی رفت و به درگاه خدا می ناليد و اين ابيات همی خواند: 
مرا دلی ست پريشان به دست غم پامال   /  شکسته خاطرم و تنگدل چو حلقة ميم 
تنم ز مويه چو مو شد زجور دور دغا   /  چنان که هيچ کسم نيست واقف احوال 
خميده پشت و جفا ديده گاهِ غصه چو دال /  دلم ز غصة گردوِن دون زناله چو نال 

پس نزهت الزمان می رفت و به چپ و راست خويشتن نگاه می کرد. ناگاه شيخی بدوی با پنج تن عرب برسيدند و نزهت الزمان را ديدند که با 
عارضی چون قمر و پاره ای کهنه عبا بر سر همی رود. شيخ با خود گفت: اين دختر بسی خداوند جمال است، ولی چنين می نمايد که بی چيز و 
پريشان روزگار است. اگر از مردم اين شهر يا مردم شهر ديگر باشد من ناگزيرم از آنکه او را به دست آرم. پس کم کم بر اثر او روان شد تا به 
کوچه ای تنگ رسيدند. بدوی نزهت الزمان را ندا داد و با او گفت: ای دختر، تو آزادی يا مملوک هستی؟ نزهت الزمان گريان گريان پاسخ داد که: 
به خدا سوگندت می دهم که بر ماللت من ميفزای. بدوی گفت: ای دختر، مرا شش تن دختران بودند، پنج تن از ايشان بمرد و کوچکتر ايشان مانده 
است. من خواستم از تو بپرسم که از مردم اين شهر، يا غريب هستی؛ بلکه ترا نزد او برم تا همدم و مونس او شوی و او به تو مشغول گردد و حزن 
خواهران فراموش کند و اگر کسی نداشته باشی ترا به فرزندی بگزينم. نزهت الزمان چون اين بشنيد با خود گفت: اميد هست که در پيش اين شيخ 
آسوده خاطر شوم. پس سر از حيا به زير افکند و گفت: ای شيخ، من دختری هستم غريب و برادری بيمار و رنجور دارم. من با تو به خانه آيم و 
روزها نزد دختر تو بمانم. ولی چون شب شود بايد نزد برادرم شوم. اگر شرط قبول کنی با تو بيايم و بدان که من عزيز بودم ذليل گشته ام. من و 
برادرم از بالد حجاز آمده ايم. بيم از آن دارم که او جای مرا نشناسد. بدوی چون سخن او بشنيد با خود گفت: به مطلوب خود رسيدم. پس با نزهت 

الزمان گفت که: قصد من همين است که تو روزها مونس دختر من باشی و شبها به نزد برادر روی و اگر بخواهی برادر را نيز به خانة من بياور. 
الغرض، بدوی نرم نرم سخن می گفت و او را دلگرم همی کرد تا اينکه نزهت الزمان خواهش او بپذيرفت و بر اثر او روان شد. چون بدوی به ياران 
خود رسيد ايشان بار بر شتران بسته و آماده ايستاده بودند. و اين بدوی، قاطع الطريق و دزدی حيلت باز بود و حکايت دروغ می گفت و قصدش اين 
بود که بيچاره نزهت الزمان را به دام حيله بيندازد. پس بدوی بر اشتری نشسته و نزهت الزمان را بر عقب خود سوار کرد و اشتر همی راندند تا شب از 
نيمه گذشت. و نزهت الزمان دانست که بدوی با او حيله کرده گريان شد و فرياد کشيد.  چون نزديك سحر شد از اشتر به زير آمدند. بدوی پيش نزهت 
الزمان آمد و با او گفت: ای دختر روستايی، اين گريه و فريادت بهر چه بود؟ اگر پس از اين گريستن ترک نکنی ترا چندان بزنم که هالک شوی. نزهت 
الزمان چون سخن او بشنيد آرزوی مرگ کرد و با شيخ بدوی گفت: ای پير خرف، و ای شيخ خبيث، من بسی از تو ايمن بودم. چگونه با من خيانت و 
مکر کردی؟ بدوی چون سخن او را بشنيد گفت: ای پست ترين شهريان، ترا زبان هم بوده است که با من جواب گويی! پس تازيانه بگرفت و نزهت الزمان 
را بزد و گفت: اگر خاموش نشوی و گريستن ترک نکنی بخواهمت کشت. نزهت الزمان ساعتی نگريست و سخن نگفت. پس از آن برادر و بيماری او را 

ياد آورده بگريست. 
روز ديگر نزهت الزمان با بدوی گفت: چه حيله باختی که مرا بدين کوهها بياوردی و چه قصد داری؟ بدوی چون سخن او بشنيد در خشم شد و تازيانه 

بگرفت و بر پشت و پهلوی او همی زد تا اينکه تنش فگار شد و روانش بکاهيد. نزهت الزمان خود را به روی پای بدوی افکنده پايش را بوسه همی داد 
تا بدوی تازيانه بگذاشت و از آزردنش باز ايستاد و لی دشنامش داده گفت: اگر بار ديگر آواز گرية تو بشنوم زبان ترا می ُبرم. نزهت الزمان ساکت شد 
و جواب باز نگفت. از ضرب تازيانه متألم و متأثر و در احوال خود و برادر، متفّکر و متحّير بود که چگونه از عّزت به ذلّت و از صّحت به بيماری افتاد و 

به غربت و تنهايی برادر همی گريست و اين ابيات همی خواند: 
مرا قدِ چون الف راست بود تا غايت     فتاده سر به کمندم اسير پا در بند 

کنون ز غّصه اّيام شد خميده چو دال  منم اسير شده در کف غم اّيام  
به دست آمده دوراِن بی وفا چو غزال چو تيهويی که مقّيد شده به مخلب دال 

چون بدوی ابيات بشنيد بدو رحمت آورد و دلش بر وی بسوخت. برخاسته اشك از چشمانش پاک کرد و قرصة جوينش بداد و گفت: دوست ندارم که هنگام 
خشم، کس با من جواب گويد. پس از اين با من از اين سخنان مگو. من ترا به مردی که چون من خوب باشد بفروشم. او با تو چون من نيکوييها کند. نزهت 
الزمان گفت: هر آنچه خواهی کرد خوب است. پس نزهت الزمان را گرسنگی بی طاقت کرد. از آن قرصة جوين اندکی بخورد. چون شب از نيمه بگذشت بدوی 

با يارانش گفت اشتران آماده کردند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

ب 
کش

و ي
ار 

هز
ی  

ها
صه 

ب ق
کتا

از 
 / 

– ر
اد 

هز
: ب

ص
خلي

و ت
ی 

ور
دآ

گر
ب  )

ش
 یک

ر و
زا

 ه
ای

 ه
ان

ست
دا

هزار و يکشبداستانهای 



21 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

3 October 2008  -  1387 جمعه 12 مهر  
سال دوم -  شماره شصت و پنجم

گزارش



22www.persianweekly.co.uk
  جمعه 12 مهرماه October 2008  -  1387 3هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره شصت و پنجم

info@persianweekly.co.uk

نگاهی به تب مدرک گرايی در ايران

چگونه
 با پول، 

دكتر شويم؟
 اگر شما هم با خواندن تيتر اين گزارش به فکر افتاده ايد تا با دست 
ايد.  اشتباه کرده  بگيريد، کمی  کردن در جيب خود، مدرک دکتری 
چرا که تنها با دست در جيب کردن يا کشيدن چك يا واريز پول به 
يك شماره حساب، شما قرار نيست مدرک دکترای علوم سياسی يا 

مديريت يا حقوق يا هر چيز ديگری که اراده کنيد، بگيريد.
شما بايد قبل از هر چيز کار کردن با اينترنت را بلد باشيد، سپس 
در  مختصری  بسيار  جستجوی  بتوانيد  تا  بدانيد  انگليسی  اندکی 
می  ندارد،  اشکالی  دانيد  نمی  هم  انگليسی  اگر  )البته  کنيد  اينترنت 

توانيد يك مترجم بگيريد(

قبال  يافتن سايت دانشگاه مورد نظر که حاضر است در  با  سپس 
وارد  نام  ثبت  بخش  در  بدهد،  دکتری  مدرک  به شما  پول  دريافت 

شويد و نام و مشخصات خود را بنويسيد. 
... چند هفته پس از واريز کردن پول، مطمئن باشيد شما ديگر مدرک 
دکترای خود را گرفته ايد. از اين پس همکاران شما می توانند شما را 

آقای »دکتر فالن« و يا »خانم دکتر بهمان« خطاب کنند.
های  محدوديت  و حتی  فاصله   ، زمان  در حال حاضر  که  آنجا  از 
مالی تحصيالت عالی با ظهور امکان آموزش از راه دور و از طريق 
يك  اخذ  و  دريافت  است،  رفته  بين  از  آنالين  فناوری   و  ارتباطات 

مدرک دانشگاهی به سختی گذشته نيست.
روی  حال  در  ها  دانشگاه  و  ها  کالج  از  بسياری  حاضر  حال  در 
اخذ  های  برنامه  و  دروس  ارائه  و  دور  راه  از  آموزش  به  آوردن 
مدرک تحصيلی آنالين هستند بنابراين شما می توانيد براحتی مدرک 
دانشگاهی خود را بدون حتی حضور در کالس ، از يکی از دانشگاه 
های معتبر به دست آوريد. در اين ميان، پرسش بزرگی که در ذهن 
هر کس وجود دارد اين است ، آيا چنين دانشگاه هايی معتبر هستند، 
آيا می توان به مدارک آنها اطمينان داشت؟علی رغم افزايش ظرفيت 
های آموزش عالی، تب مدرک گرايی و اخذ مدرک تحصيلی هنوز هم 
به داليل و ريشه های اجتماعی و فرهنگی در جامعه وجود دارد، به 
نحوی که برخی افراد، تنها راه ارتقای جايگاه اجتماعی و معيشتی 
خود را در اخذ مدرک دانشگاهی جستجو می کنند و به عبارت ديگر، 
مدرک برای آنها يك مساله حيثيتی است.مدرک گرايی آفتی است که 
متاسفانه امروزه نه تنها جوانان بلکه برخی مديران را هم به داليل 
مختلفی همچون کسب حقوق ماهانه بيشتر يا موقعيت اجتماعی بهتر 
گران  سوءاستفاده  ميان  اين  در  کند.  می  جذب  خود  به سمت  و... 
تبليغات  با  مختلف  ترفندهای  به  تاکنون  که  عالی  آموزش  عرصه 
دروغين اما اقناع کننده از رويای تحصيلی و موفقيت خيالی داوطلبان 
سودهای کالنی به جيب زده اند، هر روز بيش از گذشته راه های 
جديد درآمدزايی را برای خود ايجاد می کنند.يکی از اين شيوه ها، 
فعاليت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جعلی و فاقد صالحيت 
های قانونی است که البته موضوع چندان جديدی نيست ، به طوری 

اتفاقات  اما  گذرد؛  می  آنها  از  برخی  فعاليت  از  دهه   ۲ از  بيش  که 
مختلفی همچون افشای مدارک دانشگاهی جعلی چند سياستمدار در 
آمريکا که 5 سال پيش موجی از رسوايی های سياسی در اين کشور 
ايجاد کرد و به دنبال آن تحقيق های دامنه دار سنای آمريکا باعث 
بيفتد.اکنون  ها  زبان  آنها مدتی سر  ها و عملکرد  دانشگاه  اين  شد 
بلژيك و اسپانيا  در کشورهايی نظير سريالنکا و ويتنام در آسيا، 
از  وسيعی  طيف  آمريکا،  های  ايالت  بيشتر  و  هاوايی  و  اروپا  در 
مؤسسات آموزش عالی جعلی مشغول فعاليت های گسترده هستند 
و با گسترش دامنه فعاليت های غيرقانونی خود، ضمن ايجاد شعبات 
مختلف در کشورهای گوناگون از جمله کشورهای مستعد در زمينه 
پرورش دانشجو، با ارائه شرايط بظاهر مناسب و فريبنده سهم قابل 
توجهی از داوطلبان را به سوی خود جلب می کنند و روزبه روز بر 

تعداد داوطلبان آنها از سراسر جهان افزوده می شود. 
جوانان  گسترده  طيف  وجود  علت  به  شود  می  گفته  ميان  اين  در 
در کشورهای آسيای مرکزی و جنوب شرقی، همچنين کشورهای 
واقع در شمال آفريقا، بيشترين شعبات دانشگاه های جعلی در اين 
مناطق تاسيس می شود؛ البته بايد توجه داشت که قوانين باز و نبود 
نظارت های کافی در کشورهای مختلف باعث می شود بسياری از 
متقاضيان با وجود آگاهی از وضعيت اين نوع موسسات، چون بايد 
مدارک دانشگاهی متعهد شده را به سازمان های مطبوع خود ارائه 
کنند، با پرداخت مبالغ هنگفت، پيشينه آکادميکی توخالی برای خود 
تهيه می کنند.به طور کلی موسساتی که مدرک می فروشند، بدون 
قبال  در  ای،  حرفه  يا  دولتی  آموزشی،  نظارتی  موسسات  نظارت 
دريافت پول، مدرک دانشگاهی با رشته مورد عالقه خريدار اعطا می 
کنند. به يقين اين مدارک جعلی بوده و به دليل فقدان استانداردهای 
الزم، فاقد ارزش هستند و به زبان ساده، نشان کالهبرداری اند و 
راهی برای کسب پول بدون ارائه خدمت تلقی می شوند. اين مدارک 
همچنين ارزش مدارک دانشگاه های واقعی را نيز پايين می آورند 
و باعث می شوند، تمام مدارک دانشگاهی در معرض شك عمومی 
قرار گيرند. همان طور که اشاره شد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰3 مواردی 
از همين نوع گرايش در ميان برخی چهره های سياسی و شناخته 
شده آمريکا فاش شد که با سر و صدای زيادی نيز در رسانه های 
خبری اين کشور و سراسر جهان همراه بود و در نهايت منجر به 
اقدام دولت آمريکا در تعطيل کردن موسسات تهيه و فروش مدارک 
جعلی دانشگاهی در سال ۲۰۰4 شد؛ هرچند اين اقدام به دليل تعدد 
با يکديگر بخوبی اجرا  اين کشور و عدم تطابق قوانين آنها  اياالت 
نشد و در ضمن تداوم هم پيدا نکرد. فرآيند نه چندان پيچيده برای 
ورود به دانشگاه های جعلی اگر تا به حال برای ثبت نام در يکی از 
دانشگاه های معتبر و شناخته شده جهان اقدام کرده باشيد، بخوبی 
می توانيد شرايط ثبت نام در آنها را با دانشگاه های جعلی مقايسه 
داوطلبان  برای  نياز  مورد  و  مختلف  موارد  فهرست  در  کنيد.آنچه 
ورود به دانشگاه های جعلی در سراسر جهان در اولين نگاه بيش 
از هر چيز ديگری به چشم می خورد، آيکون ثبت نام است. با ورود 
به اين مورد، فرآيند ثبت نام و چگونگی تبديل شدن به دانشجوی 
اين دانشگاه ها و در ادامه ارسال مدارک تشريح شده است. همين 
راحتی و سهل الوصول بودن ثبت نام آن هم در صفحه اول سايت 
می تواند شما را مطمئن کند که اين دانشگاه نه تنها جعلی است، بلکه 
برای اغفال افراد ساده لوح و بی اطالع از روند ثبت نام در دانشگاه 
های معتبر طراحی شده است.البته الزم است بدانيد که به طور کلی 
برسد.  متقاضيان  دست  به  جعلی  مدارک  است  ممکن  حالت   ۲ در 
پول  دريافت  قبال  در  بالفاصله  دانشگاه  يك  که  است  مدرکی  يکی 
به فرد داوطلب تحويل می دهد و ديگری شامل حضور فيزيکی يا 
غيرفيزيکی در دانشگاهی است که از اساس و بنيان شرايط الزم را 
برای فعاليت نداشته و در نتيجه مدارک آن فاقد ارزش تلقی می شوند. 
به عنوان مثال دانشگاه جعلی American States University که 
رنگارنگ  های  وعده  و  پذيرش  شرايط  علت  به  جهان  سراسر  در 
ارائه  را  اين موارد  پذيرش خود  پرطرفدار است، در قسمت  بسيار 
يا  دانشجو  که  کالجی  يا  دانشگاه  از  رسمی  رونوشت  است:  کرده 
داوطلب پيش از اين در آن حضور داشته است )اين رو نوشت بايد 
به زبان انگليسی باشد( فرم درخواست تکميل شده، وضعيت مالی و 
حمايت های مالی و نمره تافل متقاضی. پس از دريافت )و نه تاييد( 
اين فرم از سوی دانشگاه و تنها کسب موافقت سرويس مهاجرت 
به  برای ورود  برای داوطلب  آمريکا، ويزای دانشجويی غيرمهاجر 
دانشگاه صادر می شود؛ البته موافقت بخش مهاجرت هم نمی تواند 

تاييدی بر اعتبار اين دانشگاه باشد.
نکته جالب توجه درخصوص اين دانشگاه و بسياری از دانشگاه های 
جعلی در گوشه و کنار جهان، وجود نوع ديگری از پذيرش داوطلبان 
اوقات  کردن  پر  همچنين  و  عالقه  وجود  ازجمله  متفاوت  اهداف  با 
فراغت است؛ يعنی اين دانشگاه ها آمادگی دارند حتی به افرادی که 
هدفی برای دريافت مدرک ندارند و تنها برای تفنن به آنها مراجعه 

می کنند، به شرط پرداخت هزينه ها مدرک اعطا کنند.  
در اين دانشگاه و دانشگاه هايی از اين نوع، هرچند کسب نمره 45۰ 

اجتماعی

بهاره صفوی 
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است،  گرفته شده  نظر  در  تاييد  مورد  نمره  حداقل  عنوان  به  تافل 
اما با کسب نمره 4۰۰ نيز امکان ورود به اين گونه موسسات نيز 

وجود دارد.
در دانشگاه جعلیAmerican States University  جدول مدونی 

برای دريافت هزينه ها ارائه شده است. در مقطع ليسانس به ازای 
هر واحد درسی 4۰۰ دالر، در مقطع فوق ليسانس 5۰۰ و در دوره 
دکتری 7۰۰ دالر دريافت می شود. اين ارقام برای آموزش های از 
راه دور به ترتيب 3۰۰، 4۰۰ و 5۰۰ دالر است. در کنار اين هزينه 
ها، برای موارد ديگری نظير آزمايشگاه )4۰ دالر(، فارغ التحصيلی 
)8۰ دالر(، اخراج )۱۰ دالر(، ارائه درخواست بين المللی )۱55 دالر( 

و... را نيز بايد در نظر گرفت.

در کل آنچه درخصوص چنين موسساتی کامال به چشم می خورد 
بحث هزينه ها و مسائل مالی است که شايد پر رنگ تر از هر نکته 
ديگری به آن پرداخته شده باشد. اشتراکات دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی جعلی در سراسر جهان 

دانشگاه هايی از اين دست معموال دارای نام های آشنا و عمدتا نزديك 
 Oxford  به نام های معروف هستند که از آن جمله می توان به
به   oxford trent university و   international university
 Alexandria اکسفورد،  معروف  دانشگاه  با  اسمی  شباهت  علت 
University در آمريکا مشابه با نام دانشگاه اسکندريه در مصر، 
دانشگاه جعلی American Columbus University در کاليفرنيا، 
دانشگاه تقلبی  Americana University در ليبريا، دانشگاه جعلی 

اين  از  ديگری  متعدد  موارد  و  انگليس  در   Buxton University
دست اشاره کرد. معموال اين دانشگاه ها از عنوان نام منطقه شهر يا 
ايالتی که در آن واقع شده سوءاستفاده کرده تا به حيات خود رنگ 
و بوی ظاهری بخشند.در ضمن، برخالف باور عمومی مبنی بر اين 
که هر سايتی که   عبارت edu در نشانی خود داشته باشد، متعلق 
جعلی  مدارک  فروشندگان  برخی  گفت  بايد  است،  دانشگاه  يك  به 
به مدرک  و  کنند  ثبت  را  اسامی  اين  موارد  برخی  در  اند  توانسته 
edu، ربطی  يا نبودن کلمه  فروشی مشغول شوند. در واقع بودن 
به اعتبار مدرک صادر شده ندارد. در بسياری از موارد نيز عنوان 
رايج و مشترک nation )ملت( ، national )ملی( ، global )جهانی( 
يا  در پسوند  کلی  نام های  ديگر  و  city )شهر(   ، )دولتی(   state  ،
پيشوند اين دانشگاه ها ديده می شود که در نگاه نخست و برای 
 American طيف وسيعی از داوطلبان گمراه کننده هستند همچون
 City University ،American Global University، Breyer
State University ، Cambridge State University و د ه ها 
دانشگاه جعلی ديگر. قوانين باز و نبود نظارت های کافی در حال 
فعال هستند.  دانشگاه جعلی در سراسر جهان  حاضر حدود 443 
در حالی که بررسی ها نشان می دهند در بسياری از کشورهای 
اياالت  حتی  و  آفريقايی  و  آسيايی  کشورهای  بخصوص  جهان 
مختلف آمريکا به دليل شفاف نبودن قوانين از يك سو و گسترش 
دست  ديگر،  سوی  از  هايی  دانشگاه  چنين  تصاعدی  و  ای  شاخه 
عنوان  است.به  مانده  محدود  آنها  تعطيلی  و  پيگيری  برای  قانون 
مثال در کشورهای آفريقايی ليبريا، چاد و کنيا به دليل نبود قوانين 
شايد  هستند.  فعال  ها  دانشگاه  اين  از  توجهی  قابل  شمار  شفاف 
هاوايی  در  موسساتی  چنين  کننده  خيره  شمار  توجه،  جالب  نکته 
آمريکا باشد. به طوری که در اين منطقه بيش از 34 دانشگاه جعلی 
 Frederick وجود دارد و در واقع در اين منطقه موسساتی همچون
 Taylor International University، Hawaii American
University،Honolulu University،Lambert University  و 
ده ها دانشگاه غيرقانونی ديگر در حال ارائه سرويس دهی هستند.

آفتی ريشه های علم  داستان غمباری است که چون  داستان،  اين 
ما را می خورد و نابود می کند. مدارک جعلی و دانشمندنماها حق 
جوانان و زنان و مردان با استعدادی را زايل می کنند که سال ها در 
طلب علم واقعی زحمت کشيده اند.  به راستی چقدر طول می کشد 
تا کسی به معنی واقعی دانش را بياموزد و چه سرمايه ای از وقت 
و هزينه صرف می شود تا کسی شايسته لقب دانشمند شود و آيا 
رواست همه اين زحمات فدای خودخواهی ها و زياده خواهی های 

شيادان علمی شود؟
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آيا تا به حال از بانک وام دريافت كرده ايد؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانك، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee
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هالیوود 
به سبک 
ايراني 

قسمت اول

باغبانی، رضا  بازیگرانی همچون محمد 
سومخ،  بهار  آغداشلو،  شهره  بدیعی، 
حبیب  خنجی،  داریوش  بل،  کاترین 
زرگرپور، حسین امینی، فرهاد صفی نیا، 
سیروس نورسته، رامین بحرانی، بابک 
شکریان، کامی عسگر، امید جلیلی، امیر 
مکری، مهدی نوروزیان، بابک فروتن پور، 
نوید نگهبان، شان توب، بیژن دانشمند، 
باب  کاشانی،  داریوش  الدین،  تاج  مسی 
بنیادی،  نازنین  زاهدی،  کاوه  یاری، 
مارشال منش، هومن خلیل، کیوان نواک، 
پدرام شهدای، پدرام گشتاسب پور، طاها 
علیرضا، رضا شریفی، مازیار جبرانی، و 
حاال گلشیفته فراهانی در هالیوود نقش 

ایفا نموده اند. . . .
محمد باغباني

از دهه ۲۰ که همه از سبك و سليقه ارنست 
لوبيچ مهاجر در سينماي امريکا سخن مي 
گفتند، از همان دوراني که مايکل کرتيز و 
ويکتور شوستروم و به دنبال آنها فريتز 
فرد  و  سيرکف  داگالس  افولس،  النگ، 
کارخانه هاي روياسازي  به  پا  مان  زينه 
هاليوود گذاشتند و بعد ها پس از تاثيرات 
امريکا  سينماي  سينمايي،  هاي  نو  موج 
حضور  به  انکاري  غيرقابل  نياز  همواره 

واسطه  به  تا  داشته  ها  خارجي  فعاليت  و 
اکنون  و  کند  خلق  را  برتر  و  متفاوت  آنها، سينماتوگرافي  حضور 
زمان اين رسيده تا مدعي شويم حاال ديگر نوبت آسيايي ها است و 
طبيعتًا در اين مورد به خصوص ايراني ها سهم خودشان را دارند. 
از داريوش خنجي و تصاوير و قاب هاي بي بديل او گرفته تا نقش 
آفريني متفاوت و ستودني همايون ارشادي در فيلم بادبادک باز. 
حاال ديگر تصور هر کسي به جاي ارشادي محال است. حضوري 
سال   ۱۰۰ از  بيش  که  سينمايي  براي   ( زمانه  و  دوره  اين  در  که 
عمر دارد( يادآور همان دهه هاي طاليي ۲۰ و 3۰ است. اگر جداي 
بررسي ها و ارزشگذاري هاي متني به مفهوم "صنعت سينما" دقيق 
شويم، حضور ايراني ها در اين صنعت عظيم و بي همتا، بي شباهت 
با کارمند "ناسا" بودن يا دکتر و متخصص فالن بيمارستان بودن 

نيست اما طبيعي است که جنس و تاثيرگذاري کار متفاوت است. از 
طرفي هم بايد قبول کرد قرار گرفتن اين افراد بااستعداد و بي همتا 
در چنين موقعيت هايي هم نرمال و طبيعي است.. سينماي امريکا 
به عنوان مهم ترين و تاثيرگذارترين قطب سينماي جهان، اين حق 
"بچه هاي  که  کند، چه در زماني  انتخاب  را  ها  بهترين  تا  دارد  را 
بازيگران  باالي  عيار  که  و چه حاال  کرد  اسکار  نامزد  را  آسمان" 
ايراني دستش آمده. بي شك و از اين پس، نقش آفرينان ايراني وارد 
مرحله تازه يي از فعاليت هاي سينمايي خود خواهند شد، تنها بايد 
کشف و حمايت شوند. منتقدان و متفکران سينماي غرب هم از راجر 
ايبرت )در ستايش ارشادي( گرفته تا رزنبام )در ستايش کيارستمي 
را  ايران  سينماي  هاي  ارزش  اند  کرده  سعي  نوعي  به  پناهي(  و 
کيفي  سطح  باالرفتن  ماند  مي  کنند.  گوشزد  و  معرفي  ديگران  به 
سينماي خودمان که در کنار يك حمايت حساب شده، مي تواند اين 
نوع تاثيرگذاري را چند برابر کند و اين بار به شکلي ديگر ارزش 
هاي ملي را به نمايش بگذارد تا حمايت هاي داخلي شکلي منسجم به 
خود نگيرند، اين موقعيت جديد و باارزش چندان رشد نخواهد کرد؛ 
موقعيتي که بي شك ايران را مطرح خواهد کرد آن هم به شکلي که 
فرهنگ عامه در جهان امروز از آن غافل است و يادمان باشد که ما 
بيشتر از هميشه و بيشتر از هر ذهن ديگري بايد حامي اين نوع تفکر 
تنها  که  باب شود  اين طور  نگذاريم،  و  باشيم  و حضور سينمايي 
آنها کاشف ارزش هاي سينماي ما هستند. اکران خارجي آفسايد 
اتفاق خوشايندي نيست.  اکران داخلي( خبر و  )بدون  پناهي  جعفر 
اگر به دنبال اصالت و تاثيرگذاري بيشتر و ايراني تر هستيم بايد 
اجازه دهيم اين جاده، نوراني تر و هر چه مسطح تر مسير مناسبي 
براي رفت و آمد هاي بعدي سينماگران و فرهنگ ملي ما باشد. اما 
حضور ايراني ها در سينماي امريکا، ظاهراً به دهه هاي 6۰ و 7۰ 
بازمي گردد. رضا بديعي به عنوان يکي از دستياران رابرت آلتمن 
فقيد، بعد از مدت کوتاهي کار در تلويزيون به يکي از سالطين عصر 
طاليي سريال هاي تلويزيوني بدل شد و امروز ايراني هاي زيادي 
در هاليوود، نقش آفريني مي کنند، فيلمنامه مي نويسند، تصاويري 
هاي  جلوه  طراح  عنوان  به  و  مي سازند  فيلم  کنند،  مي  خلق  بديع 
ويژه فعاليت دارند. در ادامه اين مطلب به معرفي و بررسي آثار اين 

نمايندگان صحنه هاي خارجي خواهيم پرداخت.

رضا بديعي
متولد ۱93۰ تهران. از دهه 6۰ در سينما 
را  خودش  فعاليت  امريکا  تلويزيون  و 
به  و  بعدي  هاي  دهه  و طي  کرد  شروع 
واسطه کارگرداني سريال هاي پرمخاطب 
تلويزيوني به شهرت رسيد. قسمت هايي 
ميليون  شش  مرد  ناممکن،  ماموريت  از 
دالري، استارسکي و هاچ و تيم پليس را 
به  نزديك  او  است.  کرده  کارگرداني  او 
9۰ کار تلويزيوني و سينمايي در کارنامه 
از  بديعي  که  است  معروف  دارد.  خود 

در  و  بوده  آلتمن  رابرت  نزديك  دوستان 
است.  کرده  مي  همراهي  را  او  آلتمن  سينمايي  هاي  پروژه  برخي 
فيلم هايي  اوست که در  بازيگر هم دخترخوانده  لي  جنيفر جيسن 
است.  کرده  بازي  )آلتمن(  ميانبر  هاي  راه  و  سيتي  کانزاس  چون 
بديعي در دهه هاي 8۰ و 9۰ هم سهمي در کارگرداني سريال هاي 
داشته.  سينمايي(  فيلم  )بازسازي  نيکيتا  و  بيواچ  فضا،  پيشتازان 
*رسيدن به يك موقعيت خاص و بي رقيب شايد مهم ترين موضوع 

است.

شهره آغداشلو
متولد  تبار،  وزيري  پري  اصلي  نام  با 
 9۰ دهه  از  پيش  تا  او  تهران.   ۱95۲
ميالدي در فيلم هاي فيلمسازان مطرحي 
و  حاتمي  علي  کيارستمي،  عباس  چون 
آغاز  دهه 9۰  کرد.  بازي  فرهاد اصالني 
حضور آغداشلو در فيلم هاي تلويزيوني 
امريکا بود. هر چند که در زمينه تئاتر هم 
سال  از  و  پرداخت  مي  آفريني  نقش  به 
۲۰۰۰ به بعد آغداشلو رسمًا فعاليت هاي 

جدي سينمايي اش را آغاز کرد و فوراً به اعتبار و ارزش درخوري 
رسيد. فيلم مريم )ساخته رامين سري که همين يك فيلم را ساخته( 
براي آغداشلو سکوي پرتابي شد تا او يك سال بعد در فيلم خانه 
يي از شن و مه )به قول يکي از دوستان خانه يي از شن و ماسه( 
بازي کند؛ نقشي که براي او و سينماي ايران اهميتي تاريخي پيدا 
کرد چراکه او براي بازي در نقش نادي )که خود با خواندن کتاب 
عاشقانه دوست داشت روزي بازي اش کند( نامزد دريافت جايزه 

به  تا  بازيگري  نامزد اسکار براي  ايراني  تنها  اسکار شد. در واقع 
در  آفريني  نقش  به  کماکان  آغداشلو  است.  آغداشلو  اکنون شهره 
هاليوود و سينماي مستقل امريکا ادامه مي دهد و انتخاب هاي او 
نشان اين است که او سواي ارزش هاي هنري و مثاًل نامزدي اسکار 
از  *بعد  دهد.  مي  اهميت  هم  کاري  تداوم  و  پيوسته  به حضوري 
نامزدي اسکار، ديگر نتوانست آن نوع نقش را بازي کند يا نصيبش 

نشد، اما با تداوم حضور فعاًل به کارش ادامه مي دهد.

بهار سومخ
عنوان  به  سومخ  تهران.   ۱975 متولد 
که  هفت سالي مي شود  بازيگر، حدوداً 
فيلم  از  است.  آغاز کرده  را  فعاليت اش 
توان  مي  کرده  بازي  او  که  مهمي  هاي 
چهارم(،  و  سوم  هاي  )قسمت  اره  به 
و سريانا  تصادف   ،3 ناممکن  ماموريت 
اشاره کرد. او نيز در کنار کار سينما در 
اکنون  هم  و  دارد  فعاليت  هم  تلويزيون 

پروژه جديدي را پيش رو ندارد. *مي تواند 
بهتر  است  کافي  ترسناک شود.  هاي  فيلم  موفق  بازيگران  از  يکي 
ديده شود. اصواًل در وجود مهاجران و غيربومي ها ترس بيشتري 

براي ارائه وجود دارد.

كاترين بل
متولد انگلستان. کاترين سه ساله به همراه 
مينا مادر ايراني اش به لس آنجلس رفتند. 
براي  را  بازيگري  کار  او   9۰ دهه  اويل  از 
فيلم هاي تلويزيوني آغاز کرد و در فيلمي 
بدل  عنوان  به  هم  کيس  زمه  رابرت  از 
دو  در  او  شد.  ظاهر  فيلم  اصلي  بازيگران 
فيلم بروس توانمند و ايون توانمند هم بازي 
کرده است. *يك کمدين متناسب با شرايط 
فيلم هاي کالسيك دهه 5۰. ترکيبش با جيم 

کري جذابيت هاي خودش را داشت.

داريوش خنجي
و  ترين  سرشناس  تهران.   ۱955 متولد 
بي شك معتبرترين ايراني مقيم هاليوود. 
البته فعاليت هاي خنجي تنها به سينماي 
او  اصاًل  و  شود  نمي  محدود  امريکا 
فعاليت خود به عنوان فيلمبردار و مدير 
فيلمبرداري را در سينماي فرانسه آغاز 
اويتا  فيلمبرداري  خاطر  به  که  او  کرد. 
آنتونيو  بازي  با  پارکر  آلن  )ساخته 
به  نزديك  اسکار شده،  نامزد  باندراس( 
دو دهه است که به عنوان يکي از شناخته 

با فيلم هفت ساخته  شده ترين مديران فيلمبرداري فعاليت دارد و 
فيلمسازان  و  گذاشت  هاليوود  به  قدم  رسمًا  که  بود  فينچر  ديويد 
ارزش هاي کار او را شناختند. او سابقه کار با کارگرداناني چون 
وودي آلن، ژان- پي ير ژنه، برناردو برتولوچي، رومن پوالنسکي، 
سيدني پوالک، وونگ کار واي و ميشائل هانکه را در کارنامه خود 
دارد و فيلم "چري" به کارگرداني استفن فريرز پروژه بعدي اوست. 
هاي  در خوشه  او  کار  و  بوده  تولند  گرگ  تاثير  تحت  همواره  او 
خشم جان فورد را ستايش مي کند. خنجي آرزو دارد يك نسخه ۱6 

ميليمتري سياه و سفيد از کتاب "در راه" 
جك کرواک را بسازد. *خنجي در کنار 
ديکنز و چند نفر ديگر، قاب را نقاشي مي 
که  چيزي  آن  از  فراتر  را  نور  او  کنند. 

هست مي تاباند.

حبیب زرگرپور
متولد ۱964 تهران. در زمينه جلوه هاي 
ويژه و جلوه هاي بصري و طراحي هاي 
هنري رايانه يي، بي شك زرگرپور يکي 
است  کافي  است.  هاليوود  هاي  غول  از 

بيندازيد؛ جنگ ستارگان )قسمت۱(،  نگاهي  تيمش  او و  به کارهاي 
ماسك، جومانجي، گردباد، چشمان مار، نشانه ها و هويت بورن. او 
در حال حاضر هم مشغول کار روي فيلم ريسمان نقره يي )جيمز 
اردونز( است. او و تيمش تاکنون دو بار نامزد دريافت اسکار شده 
اند و دو بار هم جايزه بفتا را به دست آورده اند. *يك ايراني بي 

رقيب با ذهني استثنايي.
ادامه دارد
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شهر سرسبز و کوهپايه ای کدکن در ۱4۰ کيلومتری جنوب غربی مشهد و 
تقريبا در مرکز استان خراسان رضوی )حدفاصل چهار شهر مهم مشهد 
تربت حيدريه و کاشمر در جنوب  نيشابور در شمال غربی و شمال و  و 
و  کدکن  دهستان  مرکز  سال ها  و  شده  واقع  آن(  شرقی  جنوب  و  غربی 
جلگه  رخ با بيش از ۱۲۰ پارچه آبادی بوده است. شهر بر دامنه کوهپايه ای 
وابسته به رشته کوهی قرار دارد که در جنوب آن قرار گرفته و آن را از 
جلگه های وابسته به تربت حيدريه و کاشمر جدا می سازد. اين رشته کوه 
در کدکن و شايد به خاطر اينکه دره های آن ديرزمانی از سال پوشيده از 
برفاند >سپيدر< نام دارد و قله معروف ملکوه)ملکان( با 3۰۱3متر ارتفاع 
بلندی های آن است. متاسفانه در مورد گذشته کدکن و جلگه رخ  از  يکی 
که روزگاری ربعی از ربع های نيشابور و يکی از وال يات دوازده گانه آن 
به شمار می آمده است۱۱(، هنوز پژوهش چندانی صورت نگرفته و اطال ع 
دقيقی دردست نيست. برکناری نسبی از راه های اصلی ارتباطی خراسان 
کم توجهی  و  مردم  زندگی  به  نويسندگان  مورخان  و  بی توجهی  بزرگ، 
برخوردار  امکانات  حداقل  از  شهر  اين  که  شده  باعث  سياسی  مسووال ن 
قديمی ترين  از  يکی  کدکن  که  است  اين  است  مسلم  آنچه  باشد.  و  بوده 
افزون بر سفالينه های بسياری  ايران زمين بوده است.  محل های مسکونی 
به دوران بعد  البته بيشتر متعلق  پيدا شده و  که در خود کدکن و زروند 
از اسال م است.۲۲(  اشاره استاد شفيعی کدکنی در مقدمه >مختارنامه< به 
کشف ستودان زرتشتی نشان از آن دارد که اين منطقه در سده های پيش 

ازاسال م از آبادی برخوردار بوده است33.(   
مهم ترين انگيزه تجمع مردم در اينجا وضع اقليمی مساعد و برخورداری از 
آب و هوای معتدل کوهستانی، آب فراوان کوه های جنوب آن و دره سپيدر 
و خاک حاصلخيز  بود که در خود کدکن و يا در مناطق ييال قی وابسته به 
نو و حصارک  کاريز  براق،  کاه سرا،  گلهو، خوش هوا ،  آن همانند زروند، 
و... وجود داشت44.( اين امر مردمان اين ناحيه را به کشاورزی و زراعت 
و دامپروی وابسته به آن سوق داده که گاه ويژگی های  منحصر به فرد و 
آورده است. وجود گونه های مختلف درختان  پديد  را  شايسته مطالعه ای 
ريشه داری  بيانگر  نيز  قنات  رشته  ده ها  وجود  و  باغ  هکتارها  پرورش  و 
و کهنسالی زندگی يکجانشينی در اين شهر است.   در سال های دهه سوم 
پس از هجرت پيامبر اسال م اين سرزمين به همراه ساير سرزمين های ديگر 
خراسان به دست حاکمان مسلمان افتاد55(  و مردم آن اندک اندک به اسال م 
گرويدند. در سده های بعد از نام افرادی که از اين ديار به مناصب اداری 
اين  تاريخ و ميزان توانايی های  انداز ه ای به  تا  و علمی رسيده اند می توان 
شهر پی برد. چنين گمان می رود در سده های پيش از اسال م، زروند)زادگاه 
مردم  از  بخشی  يا  همه  است، محل سکونت  هموارتر  منطقه ای  که  عطار( 
و  بعدها  اما  است،  داشته  مزرعه ييال قی  و  باغ  بيشتر حالت  کدکن  و  بوده 
به ويژه از دوره ورود ترک های  آسيای ميانه به ايران )قرون سوم و چهارم 
هجری به بعد( که آشفتگی و حمله و گريزها افزايش يافته مردم زروند يا 
روستاهای اطراف به سمت کوه کوچيده و در اطراف نهر اصلی آبی که 

به سوی باغها و مزارع خود برده بودند، مسکن گزيدند. آبادی زروند هم 
دست کم تا آغاز سده هفتم هجری و دوران حمله مغول ادامه داشت و دليل 

آن هم زادن عطار به زروند است و نه کدکن. 
پسوند  شواهد،  و  اطال عات  کمبود  واسطه  به  آمد،  گفته  که  همان طور 
است  شاهدی  مهم ترين  اينجا،  برخاسته از  افراد  نام  دنبال  به  >کدکنی< 
استعدادهای  از  هم  و  می افکند  روشنی  منطقه  اين  در  زندگی  بر  هم  که 
بی شماری خبر می دهد که يا امکان شکوفا شدن پيدا نکردند و يا تاريخ بر 
نام آنان غبار فراموشی افشانده است. با اين همه ياد نام اين افراد مغتنم 
و  سپاه  سپه ساال ری  به  کدکنی  کريم الشرق  سلجوقيان  دوره  در  است. 
حکومت نيشابور رسيد و فرزندش تاج الدين علی وزارت غياث الدين پيرشاه 
خوارزمشاهی را يافت66.( نورالدين منشی کدکنی که نواده کريم الشرق و 
فرزند تاج الدين علی بوده است، خود به مقام منشی گری سلطان جال ل الدين 
خوارزمشاه  رسيد. از اثری که از او در دست داريم معلوم می شود که در 
سال های پس از 6۱6 ق فوت کرده است. خوشبختانه در مجموعه نامه هايی 
که وی نگاشته و اينك با نام >وسائل الرسائل و دال ئل الفضائل< به چاپ 
رسيده، اشاره هايی ارزشمند به کدکن شده است. از آنجا که او هم عصر 
با عطار است و نامه های او در زمان يورش مغوال ن نگاشته شده، اثر او 
کتاب،  مقدمه نويس  گفته  به  و  بسيارگرانبهاست  ايران  ادب  و  تاريخ  برای 
منشأت او يکی از کتب عمده نثر فنی در ادب ترسل است. از نامه های او 
چنين برمی آيد که با وجود مشغله دولتی و حضور در بسياری از سفرها 
و لشکرکشی های پادشاه متبوع خود77(  به طورمرتب با کدکن در ارتباط 
و  پادشاه  لطف  با  که  نکته  اين  به  اشاره  از  در جايی پس  او  است.  بوده 
در  که  بنده  است، می نويسد:  برخوردار شده  امنيت  از  حکومت، خراسان 
آن  از  هستم،  ايشان  حمايت  مورد  و  پادشاه  هواداران  و  مخلصان  زمره 
بارگاه توقع توجهی بيشتر به خود و برادرانم، ابوبکر و عمر که در کدکن 
رخ ساکن هستند، دارم88.( از برخی نامه های او برمی آيد که برخی از آنها 
نگاشته  بوده  کدکن ساکن  در خود  و شايد  برکنار  کار  از  که  دورانی  را 
است- چون  نگاشته  نيشابور  به حاکم  ظاهرا  که  نامه ای  در  او  است99.( 
به اين امر که کدکن از مضافات وال يت حاکم مزبور است اشاره دارد- از 
که خود  امال کی  از  و  است  منطقه حاکم  و  مردم  زندگی  بر  که  تنگناهايی 
در دوغ آباد محوال ت خريده ياد کرده و در پايان از آن حاکم می خواهد 
همان طور که حکومت مرکزی با کوشش وی از خراج کدکن در گذشته، او 
نيز حکم معافيت را امضا کند.۱۰۰(  اما از همه مهمتر نامه ای است به عربی 
که وی در توضيحی که بعدها بر آغاز آن افزوده به صراحت می نويسد. 
بر اثر اين نامه پادشاه از گرفتن مالياتی که بر عهده محل تولد بنده، يعنی 
کدکن رخ بود، چشم پوشيد. او در نامه استدال ل هايی کرده که خال صه آن 
چنين است: کدکن که يکی از نواحی نيشابور و با اين اسم از ديگر روستاها 
متمايز و بی نياز از معرفی و نزد دور و نزديك شناخته شده، محل سکونت 
بنده و خانواده ام است. اين ده در گذشته آبادان و دارای جوی های روان 
و درختان پرشاخ و برگ و ميوه و هوايی پرباران و چراگاه ها و مزارع 
سرسبز و پر محصول بوده و همواره مقدار معينی مال و خراج از سوی 
حکومت بر آن قرار می گرفته است، اما اکنون در گرداب فتنه  ها فرو رفته، 
نه از آسمان آبی می بارد و نه از زمين گياهی می رويد. ديگدان ها خاموش 
و حتی موش ها گريخته اند. ارکان شهر فرو ريخته و ساکنان به جز اندکی 
از مومنان همه عرصه شمشير واقع شده اند. اميد است پادشاه برای سبك 
کردن اين رنج مردم با صدور فرمان ملوکانه به مستوفيان دستور دهند 
صدقه  و  فراموش نشدنی  لطفی  کار  اين  گردد.  بخشوده  ماليات  اين  که 
جاريه ای برای آن دولت هميشه پيروز خواهد بود.۱۱۱(  از اين نامه های او 

به نکته هايی می رسيم که خال صه آن چنين است: 
۱( وجود افرادی که از اسامی آنها می توان به سنی بودن آنها پی برد. 

خشکسالی  دستخوش  گاه  آبادانی  اين  مغول؛  حمله  حدود  تا  ۲(  آبادانی 
می شده است. 

3(  اقتصاد زراعی و خرده مالکی. 
از جانب گروه های آشوب طلب و جنگجو در آستانه  4( آغاز آشفتگی ها 

حمله مغول و در زمان آنان. 
بسيار کم احتمال می رود که خود کدکن در دوران مغول دچار حمله مستقيم 
شده باشد. چه بسا اين شهر حتی به واسطه دوری نسبی از نيشابور افرادی 

را که حداقل خويشاوندی داشته اند، از حمله مغول در امان داشته باشد. 
اين  جمله  از  و  ايران  سراسر  آشفتگی  البته،  بعد  به  ايلخانان  دوره  از 
که  مزاری  و  مسجد  يافتن  رونق  از  اما  می کرد،  تهديد  را  خراسان  شهر 
و  سلجوقيان  دوران  به  متعلق  آن  قسمت های  از  برخی  و  برپاست  اينك 
خوارزمشاهيان است می توان حدس زد که کدکن تا دوره تيموريان رشد 
خوبی داشته است. برابر پژوهش هايی که بر اساس ابنيه و سنگ نوشته های 
به دست آمده از اين مکان صورت يافته،  اين مسجد و آرامگاه برای چند 
که  بوده  سامان  اين  مردم  از  گروهی  گوشه نشينی  و  درس  مکان  سده 
از  يکی  خود  داشته اند۱۲۲(که  گرايش  کبروی  خلوی  سلسله  صوفيان  به 
به شمار می رفته است.  ايران و جهان اسال م  تاثيرگذارترين فرق صوفيه 
از سنگ نوشته ها می توان به مسائل ديگری مانند چگونگی تسلط تدريجی 
و کامل تشيع بر اين منطقه نيز پی برد. در کتاب های معتبر دوره صفويه 
به نام شخصيتی از کدکن برمی خوريم که خواجه محمد شفيع نام داشته 
رسيدن  به واسطه  او  می رسد.  وی  به  نيز  استاد شفيعی  خانوادگی  نام  و 
اسکندربيگ  گفته  به  عالميان مشهور گشت.  ميرزای  به  دولتی  مقامات  به 
منشی مورخ دربار شاه عباس صفوی، خواجه محمد از شيخ زاده های کدکن 
بود و در دوره همين شاه برای سال ها از وزيران ممالك خاصه وی در 
گيال ن و خراسان و مازندران به شمار می رفت. او اين مناطق را مستقيم 
و يا از طريق کارگزارانی که انتخاب می کرد اداره می نمود و سرانجام در 
اثر اختال ف با حاکم مشهد از کار کناره گرفت و درسال ۱۰۱8 فوت و به 
از دوره صفويه  به خاک سپرده شد.۱33(   احتمال زياد در حرم رضوی 
به بعد به همان دال يلی که در ابتدای نوشته آمد، اطال ع چندانی از کدکن در 
دست نيست و بايد در جست وجوی اسناد بسياری بود که در دست افراد 

بنياد  پژوهشگر  نقدی  رضا  آقای  عزيزم  همکار  و  دوست  است.  پراکنده 
پژوهش های اسال می همت گماشته و تعداد قابل توجهی از آنها را گردآوری 
کرده که شامل اسناد خريد و فروش زمين، ازدواج و موقوفه و... می شود. 
اگر روزی اين اسناد تکميل شود، بخش زيادی از گذشته سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی کدکن را روشن و بازسازی خواهد کرد. به عنوان نمونه بنده با 
نهادند  اختيارم  در   ۱374 سال  در  ايشان  که  اسنادی  از  تعدادی  مطالعه 
آغاز سده سيزدهم هجری  )در  نيشابور  از  کدکن  جدا شدن  به چگونگی 
قمری( و پيوستن آن به تربت حيدريه پی بردم. اين اسناد به خوبی نشان 
تربت،  دادن  گسترش  و  قدرت يافتن  از  پس  قرايی  اسحاق خان  که  می داد 
دست به تصرف و يا خريداری مناطق اطراف تا کدکن زده است. بدين گونه 
کدکن با تمام پيوندهای نزديکی که با نيشابور داشت، به تربت پيوست و 
همين مبنای تقسيم بندی های سياسی کشور در دوران های پس از آن شد. 
بی گمان اين منطقه همان طور که استاد شفيعی در شعر >برج پير< سروده، 
همچون  تازهايی  و  تاخت  از  آن  از  پس  هم  و  مغوال ن  دوره های  در  هم 

يورش های ازبکان برکنار نبوده است.   
آنچه بايد از آن به اشاره گذشت اين است که کدکن در گذشته به خاطر 
از آب و هوای سالم و شرايط نسبتا مطلوب زندگی، مکانی  برخورداری 
القابی  با  اکنون  که  است  بوده  سادات  جمله  از  و  مهاجران  جذب  برای 
چون موسوی، عال يی، عادلی، کال لی، غياثی، قوامی، حسينيان، رضاييان و 
جوادی نامبردار شده اند. متاسفانه با ورود مظاهر تمدن غربی و افزايش 
زرق و برق زندگی شهری از سويی و بی توجهی دولتمردان وقت به زندگی 
روستايی و خشکسالی از سوی ديگر، بسياری از افراد خاندان های اصيل 
و استخوان دار از اين منطقه به شهر کوچيدند و اين موجب شد تا کدکن از 
بسياری از روستاهايی که در برابر آن هيچ آوازه ای نداشتند پس افتد و 
برای مدتی نه تنها پيشرفت که حتی پسرفت هم داشته باشد. با اين حال در 

سده اخير تنی چند نام کدکن را بلند آوازه ساختند که ازآن جمله اند: 
۱( فخر کدکنی: شاعر در گذشته در اوائل مشروطه.۱44( 

علميه  حوزه  منطق  و  فلسفه  استادان  و  زهاد  از  کدکنی:  هادی  شيخ   )۲
جواد  پروفسور  همچون  بزرگانی  استاد  و  مشهد)درگذشت۱353ش( 

فال طوری در فلسفه. 
3( شيخ محمد کدکنی از اساتيد و مربيان اديب دوم نيشابوری - که خود از 

مهم ترين ادبای روزگار شد.۱55( 
4( مرحوم حاجی شريعت که در عرصه فقه و ساير علوم اسال می استاد 
حسينيان  حبيب  سيد  آيت اهلل  و  کدکنی  هادی  شيخ  مرحوم  مثل  افرادی 

بوده اند. 
4( آيت اهلل سيدحبيب حسينيان که از فقهای اين دوران به شمار می رفت و 
آثاری در اين زمينه دارد. ايشان در دوران حکومت ديکتاتوری صدام در 

عراق به شهادت رسيد. 
5( استاد سيدمحمد عبداللهيان )پسرخاله و همدرس دکتر شفيعی( که شمع 
قشر  و  کرد  کدکن  آموزشی  نظام  و شکل گيری  تربيت  وقف  را  وجودش 
او سپاسگزارند. خداوند  از  او مديون و  به  کنونی فرهنگيان کدکن بسيار 

عمرش را دراز فرمايد. 
ادبيات در  استاد مسلم عرصه  استاد دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی:   )6

ايران و جهان. 
خودبسندگی اقتصادی و زال ل بودن آب و آسمان و سر سبزی اين شهر 
از  شده اند،  آوازه  دارای  آن  از  که  بزرگانی  ابتدا  همان  از  تا  شد  سبب 
روحی  و  فکری  استقال ل  و  بلندنظری  و  طبع  مناعت  همچون  ويژگی هايی 
برخوردار باشند و با زندگی ساده و سالم خود برای رسيدن به قله های 
معرفت بکوشند. بی گمان از اين ميان دکتر شفيعی گوی سبقت را از همگنان 
چنين  داشتن  بر  اينك  کدکن  پس  است.  دست نيافتنی  جايگاهش  و  ربوده 
فرزندی که تا پای جان او را دوست دارد بر خود می بالد. استاد نيز همواره 
با سرودن اشعاری در وصف آن  را  دلبستگی خود  اشاره  به  يا  آشکارا 
و  پژوهش ها  در  آنجا  رايج  واژ ه های  و  اصطال حات  از  بهره گيری  يا  و 
سروده های خود و از همه مهمتر تمرکز روی مهم ترين شخصيت برخاسته 

از اين سرزمين يعنی عطار نشان می دهد.
پی نوشت ها:

-۱ عطار نيشابوری، فريدالدين محمد، منطق الطير، تصحيح محمدرضا شفيعی کدکنی، 
تهران: انتشارات سخن، ۱383 )مقدمه، 75.(

خيال  پردگيان  )مقاله(،  عطار،  فريدالدين  شيخ  زادگاه  کدکن  زروند  رضا،  -۲ نقدی، 
و  کدکنی  شفيعی  محمدرضا  اشراف  و  درخواست  به  قهرمان(،  محمد  )ارج نامه 

محمدجعفر ياحقی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 6، ۱384-375.
-3 عطار نيشابوری، فريدالدين محمد، منطق الطير، تصحيح محمدرضا شفيعی کدکنيف 

تهران: انتشارات توس، ۱385 )مقدمه، 5-۲4.(
-4 مولوی، عبدالحميد، آثار قبر نظام الملك کبروی در کدکن نيشابور، مجله يادگار، 

سال سوم، ش ۲8، 8   
-5 نقدی، رضا، همان، 374   

-6 همو، همان جا.
-7 منشی کدکنی، نورالدين، وسائل الرسائل و دال ئل الفضائل، تصحيح رضا سميع زاده، 

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱38۱ )مقدمه، ۱۰-9(
-8 همو، ۲-3۰۱.

-9 از باب نمونه، ۲۰8   
-۱۰ همو، 6۲-395.
-۱۱ همو، 7-۲۰6   

-۱۲ مولوی، عبدالحميد، همان؛ نقدی، رضا، آرام جای ، مسجد والواح قبور خواجگان 
مرکز  خراسان پژوهی،  فصلنامه  در(  کدکن)مقاله  در  کبروی  خلوی  متصوفه 

خراسان شناسی س دوم، ش 3،6۲-45   
در  مدفون  در(، مشاهير  ميرزا محمد شفيع)<مقاله  >کدکنی،  -۱3 يحيايی، رجبعلی، 

حرم رضوی، مشهد، بنياد پژوهش های اسال می آستان قدس، ۱387.
کمال پور،  احمد  کوشش  به  خراسان،  شعر  سال  صد  علی اکبر،  آزادی،  -۱4 گلشن 

مشهد، مرکز آفرينش های آستان قدس رضوی، ۱373.
مطالعات  موسسه  انتشارات  تهران،  نيشابوری،  اديب  يادنامه  مهدی،  -۱5 محقق، 

اسال می دانشگاه مك گيل، ۱365.
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پزشکی
نگاهي به ضرورت تغذيه سالم براي دانش آموزان  

 

افت تحصیلي نشانه برنامه 
غذايي نادرست است 

 
محمدحسين ملکي
برخورداري از تغذيه سالم در رشد اندام هاي بدن و افزايش هوش و قدرت يادگيري 
دانش آموزان موثر است. متاسفانه در اثر عادت هاي نادرست غذايي و نداشتن تحرک 
کافي روش زندگي تغيير يافته است و مشکالت بهداشتي جدي و پرهزينه يي را به 
ويژه در بين کودکان و دانش آموزان مانند اضافه وزن، چاقي، ديابت نوع دو، کمبود 
آهن و کم خوني ناشي از آن، کمبود يد، کاهش قدرت يادگيري، کمبود کلسيم، خستگي، 
بي تفاوتي در کالس درس و نيز در ورزش و فعاليت هاي بدني به وجود آورده است. 
الزم به ذکر است که در يك برنامه غذايي درست بايد از همه گروه هاي غذايي مختلف 
مانند شير و فرآورده هاي آن، ميوه جات و سبزيجات، نان و غالت، گوشت و حبوبات 

استفاده شود.

صبحانه
به دليل نخوردن غذا از شب تا صبح، 
قند خون پايين مي آيد. صرف يك 
و  انرژي  مغذي  و  خوب  صبحانه 
را  الزم  ويتامين  و  معدني  مواد 
يادگيري  براي  را  مغز  و  تامين 
صبحانه  نخوردن  کند.  مي  آماده 
و  حوصلگي  بي  خستگي،  موجب 
نداشتن توجه و تمرکز و در نتيجه 
ياد نگرفتن درس خواهد شد. سفره 
يا ميز صبحانه بايد متنوع و جذاب 
آرام  بايد  مادران  و  پدران  و  باشد 
آرام فرزندان را به خوردن صبحانه 

عادت دهند. در صبحانه مي توان از غذاهاي زير استفاده کرد. مواد قندي و شيرين، 
خرما، شير، پنير، خامه، کره، عسل، شيره انگور، تخم مرغ، ميوه ها مانند انگور، موز، 
انجير و...، نان، پروتئين، حليم، عدسي، مغزها )گردو، پسته، بادام(، بيسکويت با آرد 
سبوس دار، گوجه فرنگي و خيار. البته بايد تا حد ممکن از قند و شکر زياد، شيريني، 

شکالت و کيك و غذاهاي پرچرب در صبحانه پرهيز کرد.

ناهار و شام
در ناهار و شام نيز بايد از همه گروه هاي غذايي يعني نان و غالت، شير و فرآورده 
هاي آن، ميوه جات و سبزيجات و گوشت و حبوبات استفاده شود. ضمنًا توجه کنيم 

که در برنامه غذايي دانش آموزان حتمًا بايد از غذاهاي زير استفاده شود.
لوبيا،  مرغ، عدس،  تخم  اسفناج،  ماهي، جگر،  ها،  مثل گوشت  آهن  غذاهاي حاوي   -

نخود، جعفري، آب سبزيجات پخته شده.
- غذاهاي يددار مانند انواع ماهي و ميگو، صدف، شير و فرآورده هاي آن، حبوبات، 

غالت، نمك يددار، تخم مرغ، سبزي ها و ميوه ها.
و  هويج  کاهو،  برگ  مرغ،  تخم  زرده  اسفناج،  ماهي،  روغن  جگر،  مثل  آ  ويتامين   -

شير.
- ويتامين د مثل روغن کبد ماهي.

- ويتامين ث مثل انواع مرکبات و گوجه فرنگي.

میان وعده ها
ناهار و شام  يا  ناهار  و  بين صبحانه  که  گفته مي شود  غذاهايي  به  ها  ميان وعده 
صرف شود. ميان وعده ها عالوه بر کمك به رشد جسمي و مغزي بچه ها، به آنها 
کمك مي کند در اثر گرسنگي، دچار کمبود انرژي يا خستگي و بي تفاوتي در کالس 
نشوند. تعدادي از ميان وعده هاي مفيد عبارتند از؛ شير و بيسکويت سبوس دار، شير 
و خرما، نان و خرما، نان و شير با گردو، نان و پنير با گوجه فرنگي يا سبزي، نان 
و کوکوسبزي يا سيب زميني، نان و تخم مرغ آب پز با گوجه، سيب، پرتقال، موز، 
برگه زردآلو يا هلو، بادام، بادام زميني، بادام هندي، پسته، گردو، انجير خشك شده، 

کشمش، گندم برشته، برنجك، نخودچي و...

خوراكي هاي بي ارزش و مضر
تعدادي از خوراکي هاي بي ارزش از نظر مواد غذايي که باعث سوءتغذيه يا گاهي 
پفك، سيب زميني سرخ  نبات،  آب  از؛ شيريني، شکالت،  عبارتند  بيماري مي شوند، 
کرده، نوشابه هاي گازدار، آبميوه هاي صنعتي، تنقالتي که داراي افزودني هاي رنگي 
و طعم دهنده هاي مصنوعي هستند، کالباس، سوسيس، سمبوسه، نوشمك، پيراشکي، 
ساالد الويه )اگر در خارج از منزل تهيه شده باشد( و کليه مواد غذايي که توسط دوره 
گردها به صورت غيربهداشتي فروخته مي شوند، مانند لواشك، آب زرشك، بستني 

و... 

آماده سازي دانش آموزان براي ورود به مدرسه 

مکاني براي 
دوستي ها و 
تجربه هاي 

جديد 
اميلي گراهام / ترجمه؛ فرانك باجالن

تحصیلي  سال  آغاز  براي  آمادگي 
نوشت  تهیه  از  فراتر  بسیار  جدید 

افزار براي مدرسه فرزندان است.
شدن  سپري  از  پس  آموزان  دانش 
تعطیالت تابستان، استراحت و انجام 
کارهاي مختلف طبق وقت خودشان، 
ناگهان  مدرسه،  اول  روز  زنگ 
بیدارشان مي کند و آنها را به دنیاي 
مدرسه فرا مي خواند. فرقي هم ندارد 
دانش آموز مضطرب سال اول باشند 
سال  مطمئن  و  آشنا  آموز  دانش  یا 
هاي باالتر. برگشتن به مدرسه آغاز 
جدید،  هاي  کالس  است؛  انتقال  یک 
معلمان جدید، درس هاي جدید و یک 

حس جدید.

تحقيقات نشان مي دهد دانش آموزاني که والدين شان در 
نمرات  مدرسه  در  کند،  مي  مشارکت  آنها  تحصيلي  امور 
تر  امتحانات سراسري موفق  باالتري کسب مي کنند، در 
عمل مي کنند و احتمال ورود به دانشگاه آنها هم بيشتر 

است.
والدين بايد در همه اتفاقات مدرسه شرکت کنند؛ در جلسات 
انجمن، نمايشگاه ها، تئاتر يا هر فعاليت ديگري، حتي اگر 
فرزند خودشان هم به طور مستقيم نقشي در آنها نداشته 
باشد. با اين کار هم با کارکنان مدرسه و هم با ساير اوليا 
بيشتر آشنا مي شوند و به فرزندشان هم کمك مي کنند 

تا در مدرسه هم احساس خانه را داشته باشند و از همه 
مهم تر اينکه با اين کار به فرزندشان نشان مي دهند که او 
و مدرسه اش برايشان مهم است. شروع يك پايه جديد يا 
رفتن به يك مدرسه جديد يا تغيير مقطع تحصيلي به خودي 
خود براي دانش آموز اضطراب آور است پس والدين بايد 
به فرزندشان کمك کنند تا اين اضطراب و ترس را کاهش 
دهند، بايد او را حمايت کنند. اگر قرار است فرزندتان پياده 
را  او  اول  روزهاي  در  برود،  مدرسه  به  دوچرخه  با  يا 
به مدرسه برود  اتوبوس  با  اگر قرار است  همراهي کنيد. 
نشانش  را  اتوبوس  هاي  ايستگاه  مدرسه  شروع  از  قبل 
توانيد  مي  همچنين  کنيد.  توجيه  برايش  را  مسير  و  دهيد 
قبل از شروع مدرسه در مورد دانش آموزان شروري که 
ممکن است در مدرسه باشند، با آنها صحبت کنيد و از آنها 
بخواهيد در صورت بروز مشکل آرامش خود را حفظ کنند 

و از مسووالن مدرسه کمك بخواهند.

از  قبل  کند  مي  توصيه  امريکا  کودکان  پزشکي  آکادمي 
شروع مدرسه، بگذاريد کودک تان با محيطي که قرار است 
فقط  اينکه  نه  نزديك آشنا شود،  از  بخواند،  آن درس  در 
همه تابستان آنجا را از دور نشانش دهيد و او نداند پشت 
به  فرزندتان  همراهي  با  حتمًا  پس  است،  خبر  چه  در  آن 
مشاور  و  معلم  و  مدير  با  و  برويد  مدرسه  اولياي  ديدن 
يا مشکل خاصي دارد  نياز  اگر فرزندتان  گفت وگو کنيد. 
يا اگر تغييري در زندگي اش رخ داده مانند طالق، مرگ يا 
بيماري يکي از اعضاي خانواده که موجب تغيير رفتار او 
شده است، حتمًا قبل از آغاز مدارس و شروع کالس ها اين 
موضوع را با معلمش در ميان بگذاريد. ويژگي ها و عاليق 
فرزندتان را به طور واضح به معلمش بگوييد تا او بتواند 

ارتباط بهتري با فرزند شما برقرار کند.

امور  در  بتوانيد  که  کنيد  پيدا  راهي  امسال  کنيد  سعي 
ممکن  کنيد.  شرکت  بيشتر  فرزندتان  مدرسه  و  تحصيلي 
است اين کار را با کمك به معلم در اردوها، تهيه وسايلي 
براي کالس و... انجام دهيد يا ساده ترين راه را که صحبت 
با  روز  هر  کنيد.  انتخاب  است  فرزندتان  با  روزه  هر 
فرزندتان درباره آنچه که در آن روز ياد گرفته گفت وگو 
کنيد. با اين پرسش ها و توجه و گوش کردن به حرف هاي 
فرزندتان اين پيام را منتقل مي کنيد که مدرسه او برايتان 

مهم است. 

براي صبحانه غذاهاي مقوي به او بدهيد يا اگر در مدرسه 
صبحانه مي خورد، مطمئن شويد صبحانه اش را مي خورد. 
اين گفته قديمي که صبحانه مهم ترين وعده غذايي است 
صادق  مدرسه  به  رفتن  هنگام  ديگري  زمان  هر  از  بيش 
است. دانش آموزاني که صبحانه مي خورند، تمرکز بهتري 
در  و  کنند  مي  عمل  بهتر  امتحانات  در  دارند،  کالس  سر 
وزن متعادلي هم مي مانند. سعي کنيد به جاي هله هوله و 
غذاهاي فاقد ارزش غذايي مانند چيپس، با ميوه، سبزيجات، 
پنير کم چرب، پسته، گردو و بادام براي فرزندتان ساندويچ 

ساده يي درست کنيد که در مدرسه بخورد.

يکي ديگر از عواملي که والدين هنگام سال تحصيلي بايد 
است.  فرزندشان  کافي  خواب  باشند  داشته  توجه  آن  به 
تحقيقات نشان مي دهد بچه هاي بين سنين ۱۲ تا ۱8 ساله 
به 5/8 ساعت خواب نياز دارند تا احساس راحتي کنند و 
سر کالس دچار خواب آلودگي و خستگي نشوند. همچنين 
طبق نتيجه تحقيقاتي که از سوي آکادمي پزشکي کودکان 
امريکا اخيراً منتشر شده است، دانش آموزاني که قبل از 
دانش  به  نسبت  بخوابند  کافي  اندازه  به  رياضي  امتحان 
آموزاني که شب را به هر دليل بيدار مانده اند حدوداً سه 

برابر بيشتر احتمال حل مسائل رياضي را دارند.

بدهند  شان  آموزان  دانش  به  را  آگاهي  اين  بايد  والدين 
که »مدرسه جايي است براي ساختن دوستي ها، امتحان 
به دست آوردن تجارب جديد و همچنين  چيزهاي جديد، 
يادگيري مهارت هاي جديدي مانند سازماندهي و تصميم 

گيري که براي مابقي عمر انسان ضروري است.«

www.schoolfamily.com
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ای میل شما اينگونه هک می شود
رخنه  با  اند  توانسته  نفوذگران  که  است  آن  از  حاکی  متعدد  های  گزارش 
 Hotmail و Gmail ،به ايميل هايی که از سه سرويس يادشده يعنی ياهو

استفاده کرده اند، به سرعت کلمه 
عبور کاربران را reset کنند.

می  نظر  به  سيستم:  همکاران 
در  ها  حديث  و  حرف  رسد 
سارا  ايميل  شدن  هك  مورد 
آمريکايی،  سياستمدار  پالين، 
اين  و  دارد  ادامه  همچنان 
نکرده  فروکش  هنوز  قضيه 

است.
ديد  از   Computerworld
خاصی به اين مسئله نگريسته 

 password-reset است. اين سايت در نوشتاری با عنوان »ايميل ها با شيوه
پالين  ايميل سارا  به هك شدن  اشاره  با  و  دارند«  قرار  در خطر هك شدن 
می گويد: ياهو تنها ايميلی نيست که هکرها به راحتی می توانند کلمه عبور 
)password( آن را به دست آورند. Gmail و Hotmail هم به همين مشکل 

گرفتارند.
اگر  و  دارند  اتکا   password-reset به مکانيسم  ها  ايميل  نوع  اين  واقع  در 
از همين  استفاده  با  تواند  باشد، می  کاربر مطلع  username يك  از  کسی، 
مکانيسم )البته در کنار پاسخگويی به سوال امنيتی( به کلمه عبور کاربر دست 

يابد. به همين راحتی!!
که  است  آن  از  حاکی  متعدد  های  گزارش   Computerworld گفته  به 
نفوذگران توانسته اند با رخنه به ايميل هايی که از سه سرويس يادشده يعنی 
ياهو، Gmail و Hotmail استفاده کرده اند، به سرعت کلمه عبور کاربران 

را reset کنند.
 Cloudmark مدير شرکت امنيتی )Adam O&#۰39;Donnell( آدام ادانول
از  به طور خودکار، يکی  rest شدن کلمه عبور  اين خصوص می گويد  در 

قوانين مورد استفاده در Web mail های رايگان و پولی است.
معمواًل با استفاده از جستجوی شبکه های اجتماعی و ديگر وب سايت ها می 
توان به اطالعات شخصی کاربر که احتمااًل بتواند پاسخ سوال امنيتی ايميل 

را فراهم کند، دست يافت.
هکری به نام Rubico متهم است که ايميل سارا پی لين را هك کرده است. 
وی ادعا کرده که برای به دست آوردن اطالعات مورد نياز خود، فقط 45 

دقيقه زمان صرف کرده است.
توانسته بود کلمه  ياهو،  ايميل  امنيتی  تغيير پاسخ سوال  از طريق   Rubico

عبور ايميل را تغيير دهد و آن را از کنترل خانم سارا پی لين خارج سازد.
خبر » هکر احتمالی ايميل سارا پی لين بازداشت شد« که روز 3/7/۱387 بر 
سايت همکاران سيستم درج شد، اطالعات جالبی در اين خصوص ارائه می 

کند. 

تلفن همراه خودرا ايمن كنید
از  تا  باشيد  داده  اجازه  غريبه  شخص  يك  به  بار  يك  برای  فقط  شما  اگر 
و  اطالعات شخصی  تمام  می تواند  اين مسئله  کند،  استفاده  تلفن همراه شما 
اطالعات تجاری شرکت شما را در اختيار وی قرار دهد. زيرا، اگر اين فرد 
به دستگاه کوچکی موسوم به CSI Stick مجهز باشد، می تواند به صورت 

مخفيانه آن را به تلفن همراه شما متصل کند.
کارشناسان شرکت  از  يکی   )Patrick Salmon(”پاتريك سالمون“ گفته  به 
تجاری،  مخابراتی  خدمات  عرضه  زمينه  در  که   Enterprise Mobile
 Windows Mobile سيستم عامل  بر  مبتنی  گوشی های  به  به خصوص 
فعاليت می کند، اين دستگاه قادر است همه اطالعات تلفن همراه شما را در هر 

لحظه دريافت کند.
امروزه بر تعداد شرکت های تجاری که از تلفن همراه برای انجام فعاليت های 

خود استفاده می کنند، بسيار افزايش يافته است.
هوشمند  گوشی های  طريق  از  می خواهند  خود  کارمندان  از  شرکت ها  اين 
خود به کليه ابزارهای حياتی شرکت که پيش تر دسترسی به آنها از طريق 
کامپيوترهای شخصی ممکن بود، متصل شوند و از آنها برای انجام کارهای 

روزانه خود استفاده کنند.
مديريتی  زيرساخت های  و  آنها  توانايی  ميزان  موجود،  امنيتی  سيستم های 
در شرکت های تجاری برای انجام اين اقدامات بايد توسعه يابند تا تلفن های 
مانند   ،)Wi-Fi يا  و  بی سيم)سلولی  ارتباطی  سيستم های  کنار  در  همراه 

کامپيوترهای شخصی تحت مديريت مسؤوالن امنيتی قرار بگيرند.
رعايت  شرکت ها  بيشتر  در  امروزه  جريان  اين  که  داشت  توجه  بايد  اما 

نمی شود.
 Mission Critical Wireless مديرعامل شرکت )Dan Croft(”دن کرافت“

که در زمينه توسعه و ارايه خدمات تلفن همراه به شرکت ها فعاليت می کند، 
گفت: »آنچه که ما شاهدش هستيم، اين است که سياست های بيمار و ضعيف 

برای محافظت از اين قبيل دستگاه ها است«.
به  مواقع  برخی  در  کاربران  شخصی  همراه  تلفن های  کرافت،  عقيده  به 
شبکه های بی سيمی متصل می شوند که اتصال کامپيوترهای شخصی به اين 
قبيل شبکه ها اصال مجاز نيست و ميتواند مشکالت امنيتی فراوانی را به همراه 

داشته باشد و آسيب پذيری های امنيتی ايجاد کند.
شرکت های تجاری معموال هيچ برنامه ای برای تلفن های همراه سرقت شده، 

مفقود شده و يا آسيب ديده و همچنين اطالعات روی آنها ندارند. 

اسپیکری با قدرت پخش موسیقی از 
دستگاه های مختلف

شرکت Philips که يکی از شرکت های بزرگ و فعال در زمينه طراحی و توليد 
محصوالت ديجيتال است، به تازگی يك محصول جديد را روانه بازار لوازم 
جانبی کامپيوترهای شخصی کرده است.اين محصول جديد يك اسپيکر کامال 
کاربردی و حرفه ای با مدل BTM63۰ است.BTM63۰ در حقيقت يك اسپيکر 
ويژه کاربران و طرفداران انواع ipod است. اين اسپيکر مجهز به جايگاه ويژه 
قابليت شارژ همزمان آن را  ipod سازگار بوده و  انواع  با  ipod است که 
اين دستگاه عالوه بر مجهز  به کاربرانش می دهد.  با پخش موسيقی  همراه 
خود  از  استفاده  با  کنترل  امکان  دور،  راه  از  کنترل  دستگاه  يك  به  بودن 
ipod را هم دارد. عالوه بر اين، BTM63۰ قابليت پخش انواع CD را داشته 
 SD، SDHC را هم از روی کارت های حافظه WMA و MP3 و فايل های
امکان  دارای کارت اسالت است،  اسپيکر که  اين  اجرا می  کند.  را   MMC و 
پخش فايل های موسيقی از روی حافظه های فلش را هم به کاربرانش می دهد.

قابليت دريافت  بوده و   AM FM و  به راديوی  اين دستگاه همچنين مجهز 
امواج ۱۰ ايستگاه راديويی را هم دارد. اسپيکر کاربردی Philips مجهز به 
تکنولوژی بلوتوث بوده و يك محصول بی سيم به حساب می آيد. به اين ترتيب 
قابليت پخش موسيقی از گوشی های موبايل، کامپيوترهای شخصی و ديگر 
دستگاه های ديجيتال مجهز به بلوتوث را در اختيار کاربرانش قرار می دهد.
اين اسپيکر دارای دو بلندگو با قدرت پخش ۱5 وات برای هر کدام است.با 
اين اوصاف، BTM63۰ صدا را با قدرت نهايی 3۰ وات و به صورت استريو 
پخش می کند. اين اسپيکر با ابعادی برابر 5/۲۰۰×39۰×5/۱4۰ ميليمتر، مجهز 
اين اسپيکر   ،philips اعالم  با نور پس زمينه است. طبق   LCD نمايشگر  به 
با قيمتی برابر 83/۱54دالر به بازار عرضه شده است و به فروش عمومی 

می رسد.

مايکروسافت به جنگ هرزنامه نويسان 
می رود

هرزنامه  با  حقوقی جدی  نبرد  يك  آغاز  انديشه  در  مايکروسافت    شرکت 
استفاده می  تبليغات خود  اين شرکت در  توليدات  نام  از  نويسانی است که 
شرکت  در  اينترنتی  امنيت  اجرای  گروه  وکالی  وب،  تك  از  نقل  به  کنند. 
مايکروسافت با همکاری اداره دادستانی کل واشنگتن قصد دارند شکاياتی 
را بر ضد چند هرزنامه نويس مشهور و شناخته شده تقديم دادگاه کنند. اين 
افراد با ارسال ميليون ها ايميل برای کاربران اينترنت در نقاط مختلف جهان 
آنها را به خريد محصوالت شرکت های مختلف و از جمله مايکروسافت با 
قيمت های پايين تشويق می کنند. اين کالهبرداران در برخی موارد به دروغ 
مدعی می شوند خريد محصوالت پيشنهادی آنان باعث حل برخی مشکالت 
در رايانه های شخصی کاربران می شود. مقامات قضايی آمريکا در سال 
۲۰۰6 نيز يك شرکت به نام Secure Computer LLC را به جرم ارسال 
هرزنامه تحت تعقيب قضايی قرار داده بودند. اياالت متحده يکی از سه کشور 
ناخواسته در  الکترونيك  نامه های  ارسال هرزنامه و  برتر جهان در زمينه 

فضای مجازی است
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دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگی  
به جریان انداختن مجدد پرونده پناهندگی و تجدید نامه  

آماده کردن دعوت نامه ویزای دانشجویی.کار.تجاری و درمانی  
خرید امالک مسکونی و تجاری در کوتاه ترین مدت  

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

طالق.قیمومیت )نگهداری( و توافق نامه ملک و امالک  
مسائل جنایی قانونی-حضور در اداره پلیس-دفاع از حق مجرم  

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

مشکالت مکانی و خانه خرید یا فروش )   vat +   499 £( و    

برای اطالعات بیشتر با متخصص فارسی زبان ما خانم سارا سهرابی تماس حاصل فرمائید
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TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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SILC
دفتر وكالت سیلك زیر نظر

زهره مستجیر  
حقوقدان و متخصص در قوانین مهاجرت و ملیت بریتانیا فارغ التحصیل از دانشگاه لندن

LLB (Hons), PDip
)The Law Sociaety( عضو انجمن وکالی انگلستان

دارای مجوز رسمی از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذیرش لطفا با وقت قبلی

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

بهداشت در انگلستان
 سرويس ملی بهداشت

سرويس ملی بهداشت )NHS(، سيستم مراقبت بهداشتی دولتی در انگلستان است. معالجه رايگان منوط 
به اقامت در انگلستان و نه براساس مليت يا پرداخت ماليات يا پرداخت حق بيمه دولتی است.

 )NHS Primary Care(مراقب اوليه 
عموم افراد مقيم انگلستان از خدمات مراقبت بهداشتی رايگان که توسط يك پزشك خانواده محلی يا 
پزشك عمومی )GP( ارائه می شود، برخوردار می گردند. در موارد اورژانس، صرف نظر از وضعيت 

اقامتی فرد، معالجات به صورت رايگان انجام می شود.
هر پزشك عمومی حسب صالحديد خود می تواند هر بيمار را اعم از مقيم يا غير مقيم به صورت رايگان 

بپذيرد
 

)NHS( خدمات درمانی
در  يا  و   NHS ضوابط  براساس  توانند  می  خود  صالحديد  حسب  پزشکان  چشم  و  دندانپزشکان 
چهارچوب سيستم خصوصی پولی بيماران را پذيرش کنند. خدمات دندانپزشکی NHS برخی هزينه ها 

را نمی پذيرد معهذا، اين هزينه ها کمتر از خدمات درمانی خصوصی خواهد بود.
 تشکيل پرونده نزد يك پزشك عمومی يا دندانپزشك

فهـرست پـزشکـان عمـومی و دنـدانپزشکان را می توانيد در راهنمای تلفن و يا کتابخانه های عمومی 
بيابيد. در صورتی که به عنوان بيمار NHS پذيرش شويد، تکميل يك فرم ساده الزم خواهد بود.

پزشکان و دندانپزشکان حق دارند از پذيرش يك بيمار حتی اگر تبعه انگلستان باشد خودداری کنند. 
درصورتی که يك پزشك عمومی شما را، احتمااًل به دليل تکميل ظرفيت پذيرش نپذيرد، مرجع بهداشت 

محلی پزشك ديگری را در منطقه به شما معرفی خواهد کرد.

NHS خط مستقیم تماس 
در صورتی که خارج از ساعات کاری معمول پزشك خود به درمان و مشاوره پزشکی نياز پيدا کنيد، می 
توانيد با خط مستقيم تماس NHS تماس بگيريد. اطالعات و راهنمايی الزم در مورد بيماری های شايع و 

روش های معمول مقابله با آنها را نيز می توانيد از سايت وب NHSDirect دريافت داريد.

NHS مراكز درمان سرپايی 
اين مراکز دسترسی مناسب به مجموعه ای از خدمات NHS، از جمله مشاوره، درمان آسيب ديدگی 
های سطحی و بيماری ها، دريافت اطالعات الزم و راهنمايی در زمينه خود درمانی را بدون نياز به وقت 

قبلی فراهم می سازد.

NHS خدمات بیمارستانی
هر يك از اتباع عادی انگلستان می توانند از خدمات بيمارستانی رايگان NHS استفاده کنند. گروه های 

ديگری از افراد منجمله کسانی که برای کار به انگلستان آمده اند نيز از اين حق برخوردارند.
برخی خدمات بيمارستانی NHS، از قبيل درمان اورژانس و مشاوره خانواده، صرف نظر از وضعيت 

اقامتی فرد، به صورت رايگان ارائه می شود.
غير از موارد اورژانس، خدمات بيمارستانی NHS پيرو ارجاع توسط پزشك عمومی بيمار صورت می 

گيرد.
 NHS را با مراجعه به سايت وب NHS شما می توانيد مشروح شرايط برخورداری از خدمات رايگان

دريافت کنيد.
 خدمات پزشکی خصوصی

يك پزشك عمومی می تواند شما را به عنوان بيمار خصوصی بپذيرد که در آن صورت پرداخت حق 
ويزيت الزم خواهد بود. در صورت تمايل به مراجعه به يك پزشك متخصص به طور خصوصی و پولی 
می توانيد از طريق پزشك عمومی معالج خود و با مراجعه مستقيم به مطلب پزشکان متخصص اقدام 

نماييد 

قانون كار در انگلستان
درزمان استخدام پرسنل درانگلستان، الزم است از شرايط قانونی مربوط به اشتغال از قبيل قرارداد، 
اخراج، مهلت اخطار، ساعات کار، مرخصی زايمان، ميانگين دستمزد ملی آگاهی داشته و از آنها پيروی 
ارائه می  اين جا  در  گيرد  قرار  نظر شما  بايد مورد  که  اهميت  قـانونی حائز  از شـرايط  بـرخی  کنيد. 

گردد.
قراردادهای استخدام

قرارداد استخدام يك توافق حقوقی الزام آور بين شما و کارمند شما است. اين قرارداد از دو بخش توافق 
شفاهی و کتبی تشکيل می شود که می تواند شامل موارد زير باشد:

 شرايط صريح
 شرايط ضمنی از قبيل:

شرايطی که بديهی تر از آن است که قيد شود 
 شرايط الزم برای اجرايی نمودن قرارداد

شرايط معمول و متداول صنعت
 شرايطی که عطف به اسناد ديگر در هر قرارداد گنجانده می شود.

 شرايط مندرج در قانون

نيازی به درج تمام شرايط به صورت مکتوب نخواهيد داشت، ولی الزم است جزييات شرايط اشتغال 
را ظرف دو ماه از تاريخ شروع قرارداد به اطالع کارکنان برسانيد. مشروح اين جزئيات در “گزارش 
مکتوب اطالعات اشتغال” ارائه شده و شما می توانيد از سايت وب DTI تحت عنوان “مقررات اشتغال 

)PL7۰۰( ” دريافت کنيد.
به طور کلی، قراردادها تنها در صورت توافق طرفين قابل حك و اصالح خواهند بود. اگرشما تغييری 
در قرارداد ايجاد کنيد، کارمندان می توانند ادعای خسارت کرده، استعفاء داده يا انفصال قانونی را 

در دادگاه مطرح کنند.

هر قرارداد به دو صورت قابل فسخ است:

 براساس توافق متقابل  
 توسط یکی از طرفین از طریق اعالم اخطار الزم 

اخراج

شما می توانيد هريك از کارکنان خود را، هر زمان الزم باشد، اخراج کنيد معهذا، بايد اخطار الزم انجام 
گيرد مگر شرايط، اخراج باالدرنگ را توجيه نمايد. به طور کلی، کارمندان حق دارند ناعادالنه اخراج 
 DTI نشوند. اطالعات الزم در مورد مهلت قانونی اخطار و اخراج موجه / غيرموجه در سايت وب

دراختيار شما قرار دارد.
حداقل دستمزد ملی

حداقل دستمزد ملی ساعتی برای کارگران ۲۲ سال به باال 85/4 پوند، کارگران ۱8 تا ۲۱ سال ۱۰/4 
ارائه می   DTI در سايت وب  به روز شده  اطالعات  است.  پوند   3 ها  و ۱7 ساله   ۱6 برای  و  پوند 

گردد.

مقررات ساعت كار
اين مقررات حقوق اساسی و پوشش حمايتی الزم را برای کارگران فراهم نموده، عدم اجبار آنان به 
اضافه کار اجباری و تعلق چهار هفته تعطيالت با حقوق درسال را برای آنان تضمين می کند. شما می 

توانيد يك راهنمای رايگان دراين زمينه از سايت وب DTI درخواست نماييد.
کمك دولت به موسسات تجاری

دولت انگلستان برنامه های متعددی جهت کمك به فعاليت های تجاری، از طريق ترويج داد و ستد، 
درحال  که  اقداماتی  از  بخشی  تنها  جا  دراين  است.  نموده  فراهم  را  روزافزون  وری  بهره  و  ابتکار 
حاضر توسط اداره تجارت و صنعت )DTI( و ديگر بخش های دولتی و اغلب با کمك سازمانهای 
وابسته درحال انجام است، ارائه می گردد. سايت های وب ذکر شده مشروح اطالعات و پيوندهای قابل 

استفاده در اين زمينه را دراختيار شما قرار می دهند. 
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
كالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

جامعه  

طراحی وب سايت

با بهترين كیفیت

077۳۳11۳1۳7 

آداب براي 
ازدواج یا ازدواج 

براي آداب  
خاطره بهفر

)مانند  ازدواج وزندگي مشترک  انتخاب همسر، شکل  آداب و رسوم  و  فرهنگ  ما  در کشور 
بسياري از مقوالت ديگر(به طرز غريبي يکدست نيست. رفتار برخي پدر و مادرها و خانواده 
ها عاقالنه، آزادانديشانه و فراتر از باورهاي ناکارآمد سنتي است. خانواده هايي که به فرزندان 
شان سفارش مي کنند در انتخاب همسر عجله نکرده، نهايت دقت را به کار گيرند و به آنان 
فرصت کافي براي شناخت فرد منتخب شان را مي دهند و از آنها مي خواهند پيش از اطمينان 
يافتن بر درستي انتخاب همسر وارد زندگي مشترک نشوند، پس از ازدواج نيز اختالف نظر 
و  راه حل هاي منطقي  دانسته و هنگام مشاهده مشکالت  کاماًل طبيعي  را  بين زن و شوهر 
عاقالنه همچون مراجعه به مشاور را پيشنهاد مي کنند. سفارش بچه دار نشدن در نخستين 
سال هاي زندگي را آويزه گوش زوج جوان کرده و اگر تشخيص دادند که زندگي زن و مرد 
جوان به جايي رسيده است که کفه رنج و عذاب و تحمل و مدارا از کفه آرامش و شادي و 
انتخاب  العمر نشدن يك  لذت سنگين تر است، جدايي دوستانه و انساني را پذيرفته و مادام 
يا يك ازدواج را امري طبيعي مي دانند و نه يك فاجعه. حتي خانواده هايي هستند که پس از 
انتخاب همسر و اطمينان يافتن به آن انتخاب به زوج جوان اجازه مي دهند با انجام يك عقد 
مختصر و بدون سروصدا و خبر کردن فاميل، مدتي عماًل زندگي مشترک با فرد مورد نظر را 
تجربه کنند و نظر دختر و پسر را براي ادامه آن زندگي پس از گذراندن چنين دوره يي است 
که معتبر مي دانند. اما در مقابل مي شنويم که در يکي از شهرهاي مرزي، زن و شوهري که 
داراي فرزند نيز هستند و چند سال از زندگي مشترکشان گذشته، هنگامي که براي آشتي و 
تقاضاي بخشش از خانواده هايشان - به دليل ازدواج کردن بر خالف نظر آنها- به شهر خود 
باز مي گردند توسط اقوام وبا اجازه والدين سرهايشان بريده مي شود. در اين ميان شاهد 
آمار روبه رشد طالق و زندگي هاي فرسايشي و پر از تنش و درگيري و ناکامي هستيم. آداب 
و رسوم و قواعد براي خدمت به انسان و کمك به ارضاي نيازهاي اساسي و فطري اوست 
ولي گاهي آن آداب و رسوم در گذر زمان از شرايط موجود عقب مي ماند، کهنه مي شود و 
گرچه روزگاري براي خدمت به انسان بود اکنون وبال او شده و الزام به آن فقط قرباني مي 
گيرد و ديگر انسان است که در خدمت آن آداب و قواعد است. برخي از آداب و رسوم ازدواج 

در کشور ما اين گونه است.

-۱ ندادن فرصت آشنايي به زوج هاي جوان؛ هنوز هم فراوان است شيوه ازدواجي که در آن، 
به محض انتخاب همسر توسط فرد، خانواده بر انتخاب او مهر دائم زده و مشغول تدارکات 
عروسي مي شوند. در واقع دوره هايي مانند نامزدي يا دوران عقد کارکرد حقيقي خودش 
را ندارد. در دوره نامزدي خانواده ها بيشتر درگير تدارکات جشن و تهيه جهيزيه و...هستند 
تا در انتظار شنيدن نظر نهايي فرزند. برپا کردن مراسم با هزينه هاي سنگين و تجمالت و... 
گاهي حتي زوج جوان را به گونه يي در رودربايستي قرار مي دهد که جرأت نمي کنند پشيماني 
خود را ابراز دارند. يکي از عادات رايج ديگر نيز اين است که با مشاهده تفاوت ها يا مشکالت 

از  بعد  گفته مي شود؛ »خوب مي شه،  باشد،  تواند هشداري جدي  که مي  نامزدها،  ارتباطي 
ازدواج درست مي شه« اما حل مشکل به همين سادگي نيست.

-۲ دعوت به مدارا؛ ضرب المثل هايي چون سوختن و ساختن، با لباس سفيد رفتي بايد با لباس 
سفيد برگردي،گربه را دم حجله بکش و.. که دستورالعمل بسياري از زندگي هاست بر لزوم 
ماندن در يك رابطه مشکل دار تاکيد مي کند. بدون توجه به دوراهي منطقي و معقول تالش 
قاطعانه براي حل اساسي مشکل يا پايان دادن يك رابطه. به اين ترتيب مدارا، شيوه يي که راه 
برخورد وزندگي با دشمن ذکر مي شود الگوي رفتار با همسر کسي که بايد صميمي ترين و 
عميق ترين رابطه همراه با مهرباني را با او داشت. در اين ميان هدف از ازدواج که لذت بردن 
نقاط  به قرباني کردن  ازدواج  نقاط مشترک يکديگر است گم مي شود و  از  يافتن  و آرامش 

غيرمشترک تبديل مي شود.

-3 تالش براي تغيير خود يا طرف مقابل؛ تبديل کردن نخستين انتخاب به آخرين آن، با وجود 
تفاوت هاي اساسي زن و شوهر و گران بودن تحمل تفاوت ها، رسم ديگري را به دنبال مي 
آورد و آن تالش براي تراش دادن، تغيير يا حذف شخصيت، باورها و عالئق همسر يا خويشتن 
است و اين تالش مغاير با عقل و منطق و آزادي و ارزش انسان است. تغيير دادن ماهيت انسان 
به منظور قرار دادن او در شرايطي که از آن او نيست همانقدر غير منطقي است که بال هاي 
پرنده يي را بريده و دو پاي مصنوعي اضافه برايش بگذارند تا پرواز کردن را فراموش و راه 

رفتن پيشه کند. 

-4 گستره رابطه با فاميل همسر؛ گرچه برخي آزادانديشي ها، نه گفتن ها و شکوفايي هاي 
فکري، قدري اين قاعده را لرزان کرده اما هنوز هم ازدواج در کشور ما لزوم رابطه با اقوام 
همسر را به دنبال مي آورد. خوبي هايش بماند گاهي هم به اين بينديشيم که به راستي ما 
چقدر زندگي مي کنيم و در اين عمر محدود که تمام سرمايه و فرصت ما براي ساختن و بهره 
بردن از دنيا و آخرت است به چه ميزان در انتخاب شرايط زندگي خويش نقش داريم؟ چقدر 
انتخاب مي کنيم و چقدر برايمان انتخاب مي کنند؟ و در ميان اين انتخاب ها، انتخاب معاشران 
که مي تواند سازنده ترين، آرامش دهنده ترين و لذت بخش ترين قسمت زندگي ما باشد چه 
جايگاهي دارد؟ آيا جز اين است که لزوم ارتباط با عمه، عمو، خاله، پسردايي و...وظيفه کادو 
بردن براي ازدواج و بچه دار شدن و خانه خريدن آنها منشاء اختالف و جروبحث و کدورت 

هاي بسيار نيز مي شود؟ 
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آی تی

چگونه در ياهو مسنجر با 
هک مقابله كنیم؟

در ياهو مسنجر جديد برای مقابله با هك تنظيمات مناسب جدی را 
در اختيار قرار داده است. برای فعال کردن آن می بايستی 

۱( گزينه login را در ياهو مسنجر انتخاب کنيد. 
۲( روی گزينه preferences ... کليك نماييد. 

 firewall with no proxies 3( در صفحه ای که باز می شود گزينه
را انتخاب کنيد. 

4( سپس ok کنيد. 
5( از ياهو مسنجر خارج شده دوبارهlogin نماييد. 
اکنون ياهو مسنجر شما دارای firwall می باشد. 

● نکات ايمنی برای مقابله با هك 
۱( از دريافت فايل های ناشناس جدداً خودداری کنيد. 

اجرا، راست کليك کرده و  از  قبل  فايلی دريافت کرديد  ۲( چنانچه 
با مطالعه properties از نوع فايل مطمئن باشيد فايل اجرايی نمی 

باشد. 
3( عکس های غالبًا با پسوند .jpg و .gif می باشد. در صورتی که 
 shift+delet داشت با exe. پسوند های مشکوک و يا اجرايی مانند

آن را پاک کنيد. 
4( از voice chat بپرهيزيد. 

5( چنانچه به شخصی مشکوک هستيد يا ايجاد مزاحمت می نمايد 
بودن   add در صورت  و  نکرده   add وجه  هيچ  به  را  id شخص 

delet کنيد و سپس ignore نماييد. 

چت كردن در ياهو 
مسنجربا چندين ID به 

طور همزمان
برای اين کار از منو های ياهو مسنجر Login را انتخاب کرده و

انتخاب  my profileرا باز کنيد سپسcreat/edit my profile را 
کنيد.در اين حالت احتماال از شما ID و Password خواسته خواهد 
شد.بعد از وارد کردن آنها وارد صفحه ساختIDخواهيد شد.حال
IDميتوانيد شما  اينجا  بزنيد.در  Creat new public profileرا 

مجازی خود را بسازيد.
ـ Real Name:در اينجا نام اصلی خود را مينويسيد.

ـ Nikname:نام مستعار:Locationنام کشور خود را به صورت 
مخفف مينويسيد.

ترتيب:سن- به   :Gender,Age,Occupation,Marital Status ـ 
بخشها  اين  در  را  خود  شغل  و  بودن  متاهل  يا  جنسيت-مجرد 

مينويسيد.
ـ E-mail Address:آدرس ايميل خود را انتخاب ميکنيد و در گزينه 
پروفايل  در  Emailشما  داريد  دوست  آيا  که  ميکنيد  بعد مشخص 
يا  و  اينجا شما مشغوليات  خير؟Hobbies:در  يا  داده شود  نشان 

سرگرمی خود را مينويسيد.
ـ Latest News:آخرين اخبار را در مورد خود مينويسيد.

ـ Favorite Quote:به معنی عاليق ميباشد که در اينجا به چيزهايی 
که عالقه داريد اشاره ميکنيد.

ـ Home Page,Cool link۱,۲,3:در گزينه اولی شما آدرس سايت 
را  لينکهای مورد عالقه خود  بعد  های  گزينه  در  و  يا وبالگ خود 
my yahooوارد شد  تاييد  اينکهIDشما  از  بعد  مينويسيد.سپس 

ميشويد.
است.حال  قرارگرفته  تاييد  مورد  کهIDشما  است  معنی  آن  به  اين 
دوباره به صفحه اول بازگرديد.اکنون خواهيد ديد که دوIDداريد.

که  باشيد  داشته  کنيد.توجه  اانتخاب  نيستRefreshرا  اينطور  اگر 
ID6به اين ترتيب بسازيد.ضمنا جلویID شما ميتوانيد حداکثر تا
IDکه معناست  اين  به  که  است  شده  شماDefaultنوشته  اصلی 
اصلی شما ميباشد.حال ميتوانيد يكIDديگر از بينIDهای خود به 
Make Defaultانتخاب کنيد.برای اين کارDefaultاصلیIDعنوان

 finishمورد نظر است انتخاب کنيد.پس از پايان کارIDرا که جلوی
وارد اينIDها  تمام  با  ميتوانيد  شما  گزينيد.اکنون  بر  editingرا 

Roomها شويد يا در يك لحظه با چند تا از آنها با فرد مورد نظر 
خود ارتباط ايجاد کنيد. 

مشکالت كامپیوتری خود را با 
كارشناسان  ما در میان بگذاريد 

از ساعت 16.00 تا 18/30 آماده 
پاسخگویی به مشکالت کامپیوتر 

شما هستیم
۰۲۰8453735۰
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شیر خشک آلوده چین ، به 
حیوانها هم رحم نکرد

 
عالوه بر ده ها هزار نوزاد چينی که بر اثر مصرف شيرخشك آلوده، به سنگ کليه مبتال شده اند حيوانها هم از اين گزند 
درامان نماندند. مسئوالن باغ وحش شهر »هانگژو« در شرق چين می گويند يك توله شير و دو بچه اورانگوتان که شيرخشك 
تغذيه شده بودند به سنگ کليه مبتال شده اند. روز بيماری براثر مصرف شيرخشك آلوده شرکت »سانلو« به »مالمين« در 

هنگ کنگ نيز تائيد و شمار مبتاليان پنج نفر اعالم شده است.
هدف سازندگان شيرخشك از افزودن »مالمين« اين بوده که هنگام آزمايش ، پروتئين موجود بيش از ميزان واقعی به نظر 
برسد. به گفته پزشکان چينی، مصرف اين ماده صنعتی منجر به سنگ کليه و حتی از کارافتادگی کليه ها می شود و در موارد 
حاد، مرگ نوزادان را در بر دارد. پيش تر وزارت بهداشت چين ، شمار بچه هايی را که در نتيجه مصرف شير خشك آلوده 

بيمار آن شده اند بيش از 55 هزار نفر برشمرد و از مرگ پنج نوزاد خبر داد. 
با گسترش فعاليت بخش خصوصی در چين ، اين کشور طی ساليان اخير از رشد اقتصادی قابل توجهی از جمله در زمينه 

صادرات برخوردار شده که در مواردی ساده انگاری ها در نظارت دقيق بر توليد کنندگان ، فساد به همراه داشته است. 
طی يك سال اخير، استفاده از مواد غيرمجاز در ساخت اسباب بازی و همچنين توليد و عرضه دارو بدون آزمايش های 

ضروری در چين ، نگرانی مصرف کنندگان داخلی و خارجی را به دنبال داشت. 
معتبر  های  فروشگاه  در  چينی  خوراکی  مواد  از  بسياری   ، آن  جهانی  بازتاب  و  آلوده  های  شيرخشك  رسوايی  پی  در 
، واردات مواد حاوی شير خشك  ايران  کشورهای مختلف جمع شده است.همچنين بسياری از کشورهای جهان از جمله 
از چين را به دليل خطر آلودگی شيميايی ممنوع کرده اند.سازمان های نظارت بر مواد خوراکی سنگاپور نيز فاش کردند 
در انواعی از شکالت و شيرينی وارداتی از چين افزودنی غيرمجاز »مالمين« يافت شده است.گزارش ايسکانيوز می افزايد 
، صندوق کودکان سازمان ملل متحد - يونيسف - و سازمان بهداشت جهانی ، توليد و فروش شير خشك آلوده چينی را 
محکوم و از نبود نظارت الزم بر توليدکنندگان به شدت انتقاد کرده اند. دولت چين با شرمساری اعالم کرد : متاسفانه در 
بيست و دو نوع شيرخشك ساخت اين کشور افزودنی غيرمجاز »مالمين« به کار رفته و به احتمال زياد ، مجرمان به اعدام 
محمکوم خواهند شد. همچنين رئيس کارخانه فرآورده های لبنی »فونترا« که دفتر مرکزی آن در زالندنو قرار دارد و سهامدار 

اصلی »سانلو« است دستور جمع آوری 7۰۰ تن شيرخشك آلوده را صادر کرد. 

صدور حکم زندان برای يک كشیش انگلیسی
يك کشيش انگليسی به جرم سوءاستفاده اخالقی و جنسی از کودکان و نوجوانان به سه سال و نيم زندان محکوم شد. 

 کشيش »ريچارد هارت« در جلسه دادگاه در منطقه ولز به برخی از جرايم خود از جمله در زمينه انحراف جنسی و جمع 
آوری و نگهداری 56 هزار عکس غيراخالقی از کودکان چهار تا ۱5ساله اعتراف کرد. بر اساس محتويات پرونده، اين کشيش 
59 ساله انگليسی طی سالهای ۱99۱ تا ۲۰۰7 بيش از ۲۱ فقره اقدام غيراخالقی انجام داده است. پس از محکوميت اين کشيش 
منحرف در دادگاه شهر »کارديف«، کليسای ولز با انتشار اطالعيه ای از اقدامات او ابراز تاسف و تعجب کرد. کليسای ولز 
تاکيد کرد: اين کليسا بيشترين اهميت را برای حفاظت از کودکان و افراد آسيب پذير قائل است و به همين دليل ضمن ابراز 

تاسف، اعالم می کند که اين کليسا جای چنين افرادی نيست.

جسد دختری در صندوق عقب
افشاری دختر جوان برای ازدواج با تازه داماد به قيمت جانش تمام شد.

 چندی قبل زن جوانی با مراجعه به اداره آگاهی تبريز از ناپديد شدن مرموز خواهر ۲6 ساله اش »ناهيد« خبر داد.اين زن در 
شکايتش گفت: دو روز قبل خواهرم برای گردش همراه دوستانش به شهرستان »اهر« رفتند که پس از آن به شکل مشکوکی 
ناپديد شد و تلفن همراهش نيز خاموش است.بنابراين وقتی تالش های ما برای يافتن ردی از او بی نتيجه ماند تصميم گرفتيم 
آغاز کردند.  را  يافتن دختر جوان تحقيقات  برای  از کارآگاهان تجسس  اين شکايت گروهی  بگيريم.با طرح  پليس کمك  از 
مشخصات خودروی او نيز در اختيار پليس قرار گرفت.مأموران در ادامه به تحقيق از دوستان ناهيد پرداختند که آنها مدعی 
شدند، وی پس از رسيدن به اهر با مرد ناشناسی تلفنی صحبت کرد و بعد هم جمع آنها را ترک کرد.در حالی که تحقيقات 
از خيابان های »اهر« کشف شد. مأموران که به موضوع  ادامه داشت خودروی دختر جوان در يکی  باره  اين  پليسی در 
مشکوک شده بودند به بازرسی پرايد پرداخته و با جسد دختر جوان در صندوق عقب روبه رو شدند.نخستين بررسی ها 
نشان می داد عامل جنايت پس از خفه کردن دختر جوان، جسدش را در ميان ملحفه ای پيچيده و در صندوق عقب مخفی 
کرده است.همزمان با کشف جسد، روند رسيدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد. کارآگاهان نيز برای کشف سرنخی از 
مرد ناشناس به بررسی تماس های مقتول پرداخته و از اين طريق مشخصات »نادر« ۲6-ساله- را به دست آوردند.بالفاصله 
يك تيم از کارآگاهان راهی خانه متهم شده و او را در يك عمليات ويژه ضربتی دستگير کردند. متهم در بازجويی ها با 
انکار قتل اظهار داشت: سال 85 با ناهيد در تبريز آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنيم. پس از مدتی متوجه شدم خواهر 
بزرگتر ناهيد از همسرش جدا شده است. به دليل اين که خانواده ام اجازه نمی دادند با دختر اين خانواده ازدواج کنم رابطه 
ام را با ناهيد قطع و با دختر ديگری ازدواج کردم. تا اين که چند روز قبل ناهيد با من تماس گرفت و خواست به اهر بيايم 
تا همديگر را ببينيم اما من قبول نکردم. مأموران در ادامه هنگام بازرسی خانه متهم، تلفن همراه و طالهای مقتول را کشف 
کردند.با کشف لوازم قربانی در خانه متهم، او سرانجام لب به اعتراف گشود و جزئيات قتل دختر جوان را فاش کرد.عامل 
جنايت درباره انگيزه اش گفت: پس از پايان رابطه ام با ناهيد او برای انتقام به آزار و اذيتم پرداخت، حتی در مراسم عروسی 
ام شرکت کرد. روز حادثه هم با من تماس گرفت و خواست در شهرستان »اهر« همديگر را ببينيم، من هم ناچار قبول کردم. 
پس از چند ساعت پرسه زدن در شهر او خواست به خانه ام بيايد تا آنجا را ببيند. به دليل اين که همسرم در خانه نبود قبول 
کردم و ناهيد آن شب به خانه ما آمد. اما صبح با هم درگير شديم. او می خواست از همسرم جدا شوم که ناگهان عصبانی 
شده و به طرفش حمله ور شده و گلوی او را فشار دادم. لحظاتی بعد دختر جوان بی جان روی زمين افتاد.وقتی به خودم 
آمدم که او ديگر نفس نمی کشيد. در حالی که بشدت ترسيده بودم جسدش را در ميان ملحفه ای پيچيده و داخل صندوق 
عقب خودرو قرار دادم. خودرو پرايد را هم در شهرستان اهر رها کردم.متهم به قتل ديروز پس از بازسازی صحنه قتل با 

قرار قانونی روانه زندان شد.

دو پیرزن در اعتراض به قطع درختان، 
خود را به يک درخت سیب كهنسال بستند

دو پيرزن برای آن که نسبت به قطع درختان اعتراض کنند، خود را به درخت 
سيب کهنسال حياط خانه اشان محکم بستند. 

با دوست و هم  لماپرون 47 ساله همراه  از خبرگزاری آسوشيتدپرس،  به نقل 
خانه ای خود پت هنری 56 ساله برای آن که با قطع درختان به مخالفت بپردازند 
خود را به درخت سيب واقع در حياطشان بستند تا مقامات نتوانند اين درخت را 

قطع کرد و به زباله دانی بفرستند. 
پت هنری به خبرنگار محلی گفت: درختان کهنسال بسيار زيبا هستند و مسووالن 

و انسانهای سودجو نبايد به خود اجازه دهند که اين درختان را از بين ببرند. 
شهردار منطقه و ورستسر در ايالت ماساچوست اعالم کرده بود که اين دو تن 
بايد خانه در حال تخريب خود را تخليه کرده تا شهرداری بتواند به جای آن يك 

مرکز تجاری بسازد. 

توقیف 776 كیلو كوكائین
776 کيلوگرم کوکائين در پاناما کشف و ضبط شد.

پليس  نيروهای  اعالم کرد  پاناما  با مواد مخدر  مبارزه  دفتر  از مسئوالن  يکی   
اين کشور 776 کيلوگرم کوکائين در منطقه ای در غرب پايتخت پاناما کشف و 
ضبط کردند. نيروهای پليس در عملياتی با چهار نفر از اعضای يك باند قاچاق 
مواد مخدر درگير شدند اما در اين درگيری هيچ يك از طرفين کشته يا زخمی 
از  نفر  سه  که  مخدر  مواد  قاچاقچی  چهار  اين  گفت  پانامايی  مقام  اين  نشدند. 
آنها پانامايی و يك نفرشان کلمبيايی است، در پی تبادل آتش با نيروهای پليس 
دستگير شدند. نيروهای پليس همچنين چند خودروی مجلل و چهار قبضه تفنگ 
را از قاچاقچيان کشف و ضبط کردند. پليس پاناما تاکنون امسال حدود 37 تن 
دولت  است.  کرده  و ضبط  بوده، کشف  کوکائين  آن  بيشتر  که  را  مخدر  مواد 
پاناما مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر را در سراسر اين کشور تشديد کرده است. 
دولت پاناما همچنين اجرای طرحی را به منظور تقويت نظام امنيتی اين کشور 

آغاز کرده است.

غرق شدن كشتی، 17 كشته و ناپديد در پی 
داشت

يك کشتی کره ای در آبهای چين دچار حادثه شد و تعدادی از سرنشينان آن 
کشته شدند. امدادگران موفق به يافتن و بيرون کشيدن اجساد 9 نفر خدمه اين 
از سرنوشت  هنوز خبری  است  ها حاکی  گزارش  حال  اين  با  اند.  کشتی شده 
هشت نفر ديگر از خدمه کشتی در دست نيست و سه کشتی امدادرسانی چين 
در جستجوی آنها هستند. همچنين برای امدادرسانی نزديك به 6۰۰ نفر به اين 
منطقه اعزام شده اند و دولت محلی از ۲۰ قايق ماهيگيری نيز درخواست کمك 
کرده است. کشتی کره ای در جريان اين حادثه به دو نيم شد و به سرعت در 
منطقه ای به نام » شانگ چوان « غرق شد. در مجموع اين کشتی ۱7خدمه داشته 
است که هشت نفر آنان کره ای و مابقی از اهالی ميانمار و يك نفر از اندونزی 
بوده است. ظاهرا علت غرق شدن اين کشتی وزش توفان » هاگوپيت « بوده که 
تاکنون جان شماری را در اين استان جنوبی گرفته و پيشتر نيز باعث غرق شدن 

يك کشتی شده بود. 

عفونت ، علت مرگ 1۳ نوزاد در تركیه اعالم شد
پزشکان ترک علت مرگ ۱3 نوزاد نارس در طول  يك روز در بيمارستان تحقيقاتی 

و آموزشی “تپه جيك” ازمير ترکيه را عفونت تشخيص دادند. 
به نقل از پايگاه خبری “اينترنت خبر” ترکيه ، اخيرا مرگ مشکوک ۱3 نوزاد نارس 
تحت مداوا در بيمارستان دولتی ازمير واکنش تمام ترکيه برانگيخت و انعکاس 

وسيعی در رسانه های جهانی داشت . 
پرفسور “رجب اوزترک” عضو هيئت علمی بيماری های عفونی دانشکده پزشکی 

دانشگاه استانبول ، علت مرگ  اين نوزادان را عفونت اعالم کرد. 
در همين حال والدين ۱۰ نوزاد جان باخته با حضور در اداره امنيت توضيحاتی 

را در اين باره ارائه کردند و خانواده 5 نوزاد هم عليه بيمارستان شکايت کرد.

وحشت در فرودگاه
به  ، وحشت  آلمان  غرب  در  فرودگاه  يك  پهنه  از  مسافربری  هواپيمای  خروج 
باند فرودگاه  انحراف بوئينگ A 3۲۱ شرکت »نول تونس« در  پا کرد.به دنبال 
دورتموند )غرب آلمان( تمامی ۱68 مسافر آن که به شدت ترسيده بودند با تالش 
ماموران تخليه شدند. در اين رخداد خوشبختانه به هيچ يك از مسافران و خدمه 
هواپيما آسيبی نرسيد و بوئينگ با يك ساعت تاخير ، فرودگاه دورتموند را ترک 
کرد.گزارش ايسکانيوز می افزايد ،گفته می شود شماری از مسافران از پرواز با 

اين هواپيما خودداری کردند .
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حوادث

كالهبرداري با وعده 
دريافت وام از بانک هاي 

خارجي  
مرد شيادي که با بهانه دريافت وام و تسهيالت از بانك هاي خارجي 3۰ نفر را اغفال و يك ميليارد و 
7۰۰ ميليون تومان از آنها کالهبرداري کرده بود، پس از ماه ها تحقيقات پليس به دام افتاد. به گزارش 
خبرنگار ما اواخر سال گذشته صاحب يك بنگاه بزرگ اقتصادي به دادسراي ناحيه 6 تهران مراجعه و 
از شخصي به نام پويا به اتهام کالهبرداري شکايت کرد. اين شخص به بازپرس حسن بابايي - رئيس 
شعبه -6 گفت؛ مدتي قبل به خاطر مسائل اقتصادي کشور، شرکتم با بحران مالي مواجه شد. براي 
نجات از ايجاد وضعيت پس از مشورت با چند نفر از مشاورانم بهترين راه را تزريق پول تشخيص 
دادم. هنگامي که دنبال منبع مناسبي براي دريافت وام بودم با پويا آشنا و پس از تحقيق درباره او 
متوجه شدم. وي در زمينه دريافت وام هاي کالن از بانك هاي خارجي فعاليت دارد و مي تواند مشکلم 
را حل کند. به همين خاطر به دفتر او که در يك برج مجلل در زعفرانيه واقع شده بود، رفتم. با او 
در مورد شرايط دريافت وام صحبت کردم و وقتي ديدم درصد سودي که او دريافت مي کند بسيار 
مناسب است و از سويي مي تواند رقم مورد نيازم را که حدود ۲۱ ميليارد تومان بود، تامين کند با 
او قرارداد بستم. در نهايت قرار شد براي دريافت اين مبلغ 3۰۰ ميليون تومان کارمزد پرداخت کنم و 
حدود ۱5۰ ميليون تومان چك به عنوان ضمانت نيز به وي بدهم. او نيز تعهد کرد دو ماه پس از عقد 
قرارداد مبلغ مورد نياز را در اختيارم قرار دهد. پس از صحبت هاي مقدماتي 3۰۰ ميليون تومان را 
پرداخت کردم و به طلبکاران شرکت وعده دادم طلب شان در دو ماه آينده وصول خواهد شد. سرانجام 
روز موعود فرا رسيد و من براي دريافت وام به دفتر پويا رفتم اما او گفت به علت مشکالتي که در 
دوبي برايش پيش آمده، پرداخت وام به تاخير افتاده است. او گفت ۲۰ روز ديگر مجدداً مراجعه کنم. 
من هم چون چاره يي نداشتم، پذيرفتم. اما وقتي دوباره نزد او رفتم باز هم به بهانه ديگري پرداخت 
وام را به آينده موکول کرد. به همين ترتيب پويا توانست با وعده و وعيد چند ماهي مرا در انتظار 
دريافت ۲۱ ميليارد تومان نگه دارد تا اينکه يك روز وقتي به دفتر او مراجعه کردم متوجه شدم دفترش 
را تخليه کرده و از آنجا رفته است. به دنبال شکايت اين مرد بازپرس بابايي از ماموران پليس آگاهي 
خواست به رديابي پويا بپردازند و او را بازداشت کنند. فقط چند روز پس از ثبت اين شکايت مدير يك 
شرکت توليدکننده پوشاک نيز با ارائه شکوائيه يي مشابه اعالم کرد پويا به بهانه دريافت وام براي 
او از بانك هاي خارجي مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان از وي اخذ کرده اما پس از مدتي متواري شده است. 
بدين ترتيب با افزوده شدن دومين شکايت به اين پرونده و در حالي که رقم کالهبرداري شده به 5۰۰ 
ميليون تومان رسيده بود، افسران ويژه مبارزه با کالهبرداري پايگاه سوم پليس آگاهي تالش هاي 
خود را براي دستگيري اين کالهبردار حرفه يي وسعت بخشيدند. در اين ميان هر روز افراد بيشتري 
به دادسرا مراجعه مي کردند و به شکايت از پويا مي پرداختند و پس از مدتي تعداد شکايات اين پرونده 
به 3۰ نفر رسيد و رقم کالهبرداري شده از يك ميليارد و 7۰۰ ميليون تومان گذشت. تعداد شاکيان از 
طراحي و اجراي يك نقشه سازماندهي شده حکايت داشت. به همين دليل تحقيقات پليس با حساسيت 
ويژه يي دنبال شد. در همين حال از آنجا که اين کالهبردار چك هايي را که از طعمه هايش به عنوان 
ضمانت دريافت مي کرد در اختيار افراد ديگري گذاشته بود، اين موضوع به يکي از معضالت رسيدگي 
به پرونده تبديل شد. نکته يي که در ميان اظهارات شاکيان جلب توجه مي کرد طرز برخورد پويا با آنها 
بود. يکي از مالباختگان در اين باره گفت؛ هنگامي که به شرکت وارد شدم يکي از واحدها مخصوص 
پذيرايي از مهمانان بود. چند خدمتکار خانم آنجا از من پذيرايي مفصلي کردند و پس از آن يکي از آنان 
مرا به اتاق کار پويا که اتاق مجلل و بسيار زيبايي بود راهنمايي مي کرد. سپس پويا که بسيار خوش 
سخن بود طوري با من برخورد کرد که توانست اطمينان کامل مرا جلب کند. در مدتي که در اتاق پويا 
بودم او چندين مکالمه با خارج از کشور داشت و از طريق اينترنت نيز مدام با شرکت هاي خارجي در 
ارتباط بود. اين ظاهرسازي موجب شد من فريب او را بخورم و به راحتي ۱5۰ ميليون تومان پول به 

عنوان کارمزد وام به او پرداخت کنم.

زني که مدير يك شرکت بزرگ کامپيوتري است و در قبال وعده دريافت وامي پنج ميلياردي، ۱۰۰ 
ميليون تومان به پويا داده بود نيز گفت؛ وقتي وارد شرکت او شدم مردي که چهره آراسته و محاسن 
بلندي داشت به استقبالم آمد. او مرد مومن و درستکاري به نظر مي رسيد. از سويي در همه اتاق هاي 
شرکت تابلوهايي با مضامين مذهبي نقش بسته بود. به همين دليل تصور کردم مدير شرکت نيز انسان 
درستکاري است. همچنين ميزان سودي که قرار بود پويا دريافت کند از جمله نکاتي بود که باعث 
اغفال من شد. پس از گذشت هفت ماه تحقيقات پليس براي دستگيري پويا به ثمر نشست و ماموران با 
به دست آوردن اطالعاتي از محل اختفاي متهم فراري وي را بازداشت کردند. پويا پس از دستگيري 
ضمن پذيرفتن اتهامش گفت؛ پس از اجاره يك دفتر مجلل با مديران برخي شرکت ها که مشکالت مالي 
داشتند ارتباط برقرار کردم و با وعده دريافت وام از بانك هاي خارجي آنان را فريب دادم. پس از آن 
با وعده و وعيد دادن به آنها پرداخت وام را به آينده موکول مي کردم و درنهايت چك هاي ضمانتي را 
که از هر يك از آنها گرفته بودم به ديگري مي دادم تا اعتمادش به من بيشتر شود و شکايت نکند اما 
پس از مدتي چون ديگر دستم رو شده بود مجبور به فرار شدم. بنابر اين گزارش اين متهم که قباًل نيز 
به اتهام کالهبرداري مدتي را در زندان به سر برده بود، پس از انجام تحقيقات با صدور قرار قانوني 

به دستور بازپرس بابايي روانه زندان شد.

 

مرد »میمون نما«
مقام های هندی به منظور راندن ميمون های مزاحم از يك شهر اين کشور،دست به ابتکار جالبی زده اند. 
شهر »لوکنو« مرکز ايالت اوترپرادش در شمال هند هر روز پر از ميمون هايی است که برای شهروندان 
مزاحمت ايجاد کرده و آنان را می ترسانند.به دنبال اين مساله»آکشان ميان« مرد 4۲ ساله هندی هر روز 
اين حيوان است  خود را به شکل ميمون در آورده و در ايستگاهای راه آهن که فضای مناسبی برای 
راه می رود.ميمون های مزاحم با ديدن »مرد ميمون نما« پا به فرار می گذارند. گزارش ايسکانيوز می 
افزايد،»آکشان« که پيش از اين شغل مناسبی نداشت روزانه هفت دالر به عنوان دستمزد از مقام مهای راه 

آهن شهر »لوکنو« دريافت می کند. 

آتش سوزی مرگبار در ويديو كلوپ
بر اثر آتش سوزی يك ويديو کلوپ در غرب ژاپن،دست کم ۱5 نفر جان باختند. 

آتش سوزی مرگبار در يك ويديو کلوپ در اوزاکا در حالی رقم خورد که شمار زيادی سرگرم بازی های 
رايانه ای بودند.سپس آتش نشانان و پليس رهسپار آنجا شدند و به مهار شعله های سرکش پرداختند 
اما متاسفانه در اين رخداد جانگداز ۱5 نفر بر اثر خفگی جان باختند و ۱۰ زخمی از جمله 9 مرد و يك 
زن به بيمارستان فرستاده شدند. گزارش ايسکانيوز می افزايد، کارشناسان در حالی به تالش خود برای 
افشای علت اصلی بروز آتش سوزی مرگبار ادامه می دهند که حال سه نفر از آسيب ديدگان وخيم اعالم 

شده است.

بازداشت مسافری كه می گفت بمب دارد
مسافر يکی از پروازهای امريکا در فرودگاه »دنور« امريکا پس از آن 
که مدعی شد بمب همراه دارد، بازداشت شد.پليس بعد از بازداشت 
هيچ  آن  بازرسی  در  اما  کرد،  دور  فرودگاه  از  را  هواپيما  فرد،  اين 
فرودگاه،  باند  به  هواپيما  بازگشت  از  بعد  نيافت.  ای  منفجره  ماده 
۱4۰ مسافر با ترس و لرز دوباره سوار شدند. يك روز قبل از اين 
اتفاق مشابهی رخ داده بود و ۱۰۰  حادثه،در فرودگاه ديترويت نيز 

مسافر هواپيما ناچار به ترک آن شده بودند.
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دم  دختران  از  شده  حساب  ای  نقشه  طراحی  با  که  جوانی  »پسر 
بخت کالهبرداری می کرد تحت پيگرد پليس قرار گرفت.« اين خبری 
بود که مدتی پيش در صفحه حوادث روزنامه ها منتشر شد، تا بار 
ديگر زنگ خطر جدی برای دختران جوان به صدا دربيايد و به آنان 

گوشزد شود که چه دام هايی برايشان پهن شده است.

اين پسر جوان که پرويز نام دارد پس از آشنايی با دختران جوان 
خود را پسری پولدار معرفی می کرد و سپس به آنها پيشنهاد 

ازدواج می داد. اما پيش از آن که به خواستگاری طعمه هايش برود 
به بهانه های مختلف از آنان مبالغ هنگفتی دريافت می کرد و فراری 

می شد.

مرضيه يکی از دختران جوان که فريب خواستگار قالبی را خورده 
است در اين باره می گويد: من به طور اتفاقی با پرويز آشنا شدم، او 
می گفت پسر ثروتمندی است و پدرش يك تاجر معتبر و سرشناس 
بازار است. نوع حرف زدن، رفتار و عقايد پرويز توجه مرا جلب 
کرد به گونه ای که در مدت کوتاهی به او وابسته شدم و وقتی او به 
من گفت که می خواهد به خواستگاری ام بيايد احساس کردم مرد 
رؤياهايم را پيدا کرده ام اما هر وقت که زمان را برای خواستگاری 
اعالم می کرد به بهانه ای زير قولش می زد. يك بار می گفت پدرش 
بايد به شهرستان سفر کند و... به  بيمار است، ديگر بار می گفت 
اين ترتيب ازدواج ما مرتب به تعويق می افتاد. تا اين که يك روز 
گفت می خواهد زمينی را در کرج به نام من خريداری کند تا به اين 
وسيله عشقش را ثابت کند. از اين موضوع خيلی خوشحال شدم و 

وقتی او گفت برای خريد
4 ميليون تومان کم دارد اين پول را به او دادم. 

۱۰ ماه از آشنايی مان گذشته بود که او پس از گرفتن پول و تحويل 
اسناد جعلی فراری شد.

شگرد نخ نما

کالهبرداری از دختران جوان به بهانه ازدواج شگردی است که افراد 
شياد برای اجرای نقشه های شوم خود به آن متوسل می شوند و 
گاه آسيبی که در اين ميان به دختران ساده دل وارد می شود از 

ضررهای مادی نيز فراتر می رود.

در نمونه ای ديگر مرد ۲7 ساله ای به نام امير که سوار يك خودرو 
از  کرد،  می  کالهبرداری  جوان  دختران  از  رنگ  ای  نقره  پژو۲۰6 
تحت   ۱4 ناحيه  دادسرای  شعبه9  بازپرس  سوی  از  پيش  چندی 

پيگرد قرار گرفته است.
امير سوار بر پژوی نقره ای رنگش در خيابان ها پرسه می زد و 
دختران جوان را شناسايی و سپس با آنان طرح دوستی می ريخت. 
اين جوان نيز مانند تمامی کالهبردارانی که به اين شيوه و شگرد 
متوسل می شوند جوانی خوش تيپ وخوش صحبت بود که خودش 

را پولدار و عاشق پيشه معرفی می کرد.

يکی از دخترانی که طعمه امير شده است، می گويد: من به صورت 
اتفاقی با امير آشنا شدم و احساس کردم او همان پسر مورد عالقه 
ام است که می توانم با زندگی در کنار او خوشبخت شوم. برای 
و  شدم  خوشحال  خيلی  کرد  خواستگاری  من  از  او  وقتی  همين 
اعتمادم نسبت به او بيشتر شد تا اين که پس از مدتی به من گفت 
وام  تومان  ميليون   5 برايم  آشنايانش  از  يکی  به وسيله  تواند  می 
بگيرد. اما قبل از اين کار بايد 5۰۰ هزار تومان به او بدهم تا کارهايم 
را انجام دهد. من که به اين وام نياز داشتم خيلی زود 5۰۰ هزار 

تومان به امير دادم اما ديگر خبری از او نشد.
دختر ديگری که طعمه خواستگار قالبی خود شده است می گويد: 
خواستگارم به من گفت می خواهد برايم طال بخرد. او گفت دوستی 
دارد که طالی دست دوم را با طالی نو تعويض می کند آن پسر 
طالهای دست دوم مرا گرفت اما پس از آن ناپديد شد. من هرگز 
فکر نمی کردم او کالهبردار باشد چون مدتی که با او دوست بودم 

اعتماد مرا به خود جلب کرده بود.

درباره  گوناگون  اخبار  انتشار  و  پی  در  پی  هشدارهای  وجود  با 
از  اين دسته  دختران جوان طعمه  هم  باز  اين شگرد کالهبرداران 

مجرمان می شوند.
در  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه  قاضی  مدير خراسانی  سيامك 
بعد  دو  از  بايد  را  جرايم  گونه  اين  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  اين 
بررسی کرد. در مرحله اول داماد يا خواستگار قالبی مرتکب جرم 
مجازات  تشديد  قانون  يك  ماده  مطابق  است.  شده  کالهبرداری 
مرتکبين ارتشاء، اختالس، کالهبرداری فردی که با توسل به وسايل 
متقلبانه، فريب دادن، ترساندن يا اميد دادن به چيز غيرواقعی مالی 
را از ديگری دريافت کند کالهبردار محسوب می شود. کالهبرداری 
جرمی است که با انگيزه مالی صورت می گيرد و بنابراين ريشه 
ناتوانی در به  بيکاری و  نهفته است.  نيز در مسائل مالی  های آن 
داليلی  جمله  از  زندگی  گذران  برای  نياز  مورد  مال  آوردن  دست 
اما بررسی  اين جرم سوق می دهد.  به سوی  را  افرادی  است که 
بدون  ثروت  کسب  رؤيای  و  خواهی  زياده  است  داده  نشان  ها 
زحمت مهم ترين عاملی است که در بيشتر کالهبرداری ها بويژه 
کالهبرداری هايی که با نقشه های پيچيده و طوالنی مدت انجام می 

شود نقش دارد.

فريب می  که  اين سکه دخترانی هستند  دوم  افزايد: روی  می  وی 
دخترانی  ميان  از  را  خود  های  طعمه  قالبی  خواستگاران  خورند. 
و  عواطف  های سنی شان  ويژگی  واسطه  به  که  کنند  می  انتخاب 

احساسات پاکی دارند و خيلی سريع به فرد مقابل دل می بندند.
جست  در  و  دارند  سر  در  بزرگی  آرزوهای  معمواًل  دختران  اين 
وجوی ثروت و زندگی مرفه هستند. به همين خاطر زمانی که پسری 
در  را  او  گيرد خيلی زود  قرار می  پولدار سرراهشان  به ظاهر  و 
ذهن خود تبديل به مرد رؤياهايشان می کنند و برای اين که فرصت 
ازدواج با اين مرد را از دست ندهند می خواهند به گونه ای عمل 
کنند که دلخواه طرف مقابل است. برای همين در برابر خواسته های 

او تسليم می شوند.

ادامه می دهد: در بيشتر موارد شروع اين کالهبرداری ها از  وی 
دوستی های خيابانی است و دختران در مدتی که با طرف مقابل 
دوست هستند موضوع را از والدين خود پنهان می کنند و همين امر 

زمينه را برای سوءاستفاده از آنان فراهم می کند.
دختران جوان برای اين که در چنين دام هايی گرفتار نشوند بايد به 
چند نکته توجه داشته باشند. نخست آن که از دوستی های خيابانی 
پرهيز کنند و به افرادی که از اين راه با آنها طرح دوستی می ريزند 

و وعده ازدواج می دهند با ديده شك نگاه کنند.

نخستين نمونه های شکست

فريب  درباره  دادگستری  وکيل  و  حقوقدان  کاويانی  مرتضی 
خواستگاران قالبی معتقداست: عشق های خيابانی نخستين روزنه 
ها  آشنايی  گونه  اين  زيرا  است  دختران  زندگی  در  شکست  های 
پايه و اساس درستی ندارد و اگر اين رابطه به خانه کشيده شود 
اين مسأله  زيرا زشتی  دربر خواهدداشت.  فرد  برای  تلخی  تجربه 
برای مردم به اندازه کافی روشن نشده است. از طرفی جوانان در 
خانواده های خود به خاطر برخوردهای رئيس و مرئوسی پدر و 
مادر به حرف های آن ها توجه ندارند و برای خود تصميم گيری و 

به صورت خودمختار عمل می کنند.

طور  به  و  جوانان  اين  تا  شود  می  موجب  تجربگی  بی  ازسويی 
سوءاستفاده  آنها  احساسات  از  و  بخورند  فريب  دختران،  خاص 
شود.  می  انجام  اينترنت  راه  از  ها  آشنايی  اين  از  بسياری  شود. 
به دختران دروغ می گويند،  اينترنتی  معمواًل پسران در چت های 
رابطه شديد عاطفی و درپی آن وابستگی عاطفی آن ها موجب می 
شود دختران حتی پس از اين که واقعيت را متوجه شدند، به خاطر 
ترس از جدايی به رابطه خود ادامه دهند، بدون اين که متوجه باشند 
چقدر از ساده انگاری و زودباوری آن ها استفاده شده است. اگر 
آن  باشد،  دوستانه  ای  رابطه  شان  والدين  و  دختران  ميان  رابطه 
ها به لحاظ عاطفی وابستگی به پدر و مادر پيدا می کنند و زمان 
تصميم گيری و يا زمانی که شخصی از آن ها خواستگاری می کند 
آنها مسأله را با والدين شان مطرح و از راهنمايی ها و تجربه های 
آن ها استفاده می کنند و از دام افراد شياد خارج می شوند. اين 
افراد شياد در قالب خواستگاران قالبی، به سوءاستفاده های مادی 
ازدختران می پردازند. پسران برای مجاب کردن دختران از شيوه 
های خاصی استفاده می کنند، اين پسران با ابرازاحساسات پشت 
سرهم و سماجت در بيان اين احساسات دختران را به خود وابسته 
می کنند و درواقع به جای احترام گذاشتن به اين احساسات آن را 

ابزاری برای تهديد دختر قرار می دهند.
اين افراد برای رسيدن به اهداف شيطانی خود آن ها را تهديد به 
جدايی و ترک عاطفی می کنند و سرانجام دختران جوان تسليم آن 

ها می شوند.

در واقع آن ها رگباری از احساس و عالقه روی سر دخترانی می 
ريزند که با والدين شان فاصله زيادی دارند.

شيوه ديگر اين پسران به اصطالح بی کالس خواندن دخترانی است 
که به قيد و بندهای اخالقی، بسيار پای بند هستند. تحقيرها و توهين 

ها علت عمده بسياری از تسليم شدن هاست.
بنابراين نخست، دختران بايد بدانند با ابراز عالقه هر فردی به او دل 
نبندند و حرف هايشان را باور نکنند، دوم اين که حتمًا خط قرمزها 
را رعايت کنند و گول حرف های بی ارزش را نخورند. دختران بايد 
حتمًا با يك فرد معتمد در مورد پيشنهادهايی که دارند و يا روابط 
عاطفی شان مشورت کنند و از خانواده هايشان راهنمايی بگيرند. 
زيرا فقر، اعتياد، بيکاری و زندگی صنعتی ازجمله عواملی است که 
کالهبرداری های اين چنينی را موجب می شود و در کوتاه مدت 

نمی توان آن را از بين برد.

برگرفته از روزنامه ايران

ماجرا 

 طراحی وب
 سايت و انواع

 طراحی
 گرافیکی

020 8453 7350  
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جشن 
میتراكانا، 

جشن 
مهرگان

رضا مرادی غياث آبادی
قسمت آخر

 جشن مهرگان 
و  ايرانيان  و گردهمايی های  از کهن ترين جشن ها  يکی  مهرگان  جشن 

هندوان است که در ستايش و نيايش مهر يا ميترا برگزار می شود. 
جشن مهرگان قدمتی به اندازه ايزد منسوب به خود دارد. تا آنجا که 
منابع مکتوِب موجود نشان می دهد، ديرينگِی اين جشن دستکم تا دوران 
فريدون باز می گردد. شاهنامه فردوسی به صراحت به اين جشن کهن 

و پيدايش آن در عصر فريدون اشاره کرده است: 
به روز خجسته سِر مهر ماه / به سر بر نهاد آن کـيانی کاله 

زمانه بی اندوه گشت از بدی / گرفتند هر کس ره بخردی 
دل از داوری ها بپرداختند / به آيين يکی جشن نو ساختند 

نشستند فرزانگان شادکام / گرفتند هر يك ز ياقوت جام 
مِی روشن و چهره ی شاه نو / جهان نو ز داد از سِر ماه نو 

بفرمود تا آتش افروختند / همه عنبر و زعفران سوختند 
پرستيدن مهرگان دين اوست  / تن آسانی و خوردن آيين اوست 

اگر يادگارست ازو ماه و مهر  ب/کوش و به رنج ايچ منمای چهر 
)شاهنامه فردوسی، تصحيح استاد جالل خالقی مطلق، جلد يکم، داستان 
ديدگاه  به  نگارنده  دستيابی  برای  شاهرخی  نوشين  بانو  از  فريدون. 

استاد خالقی مطلق سپاسگزارم.( 
 جشن مهرگان در آغاز مهرماه 

همانگونه که در گزارش فردوسی ديده می شود، زمان برگزاری جشن 
مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاييز بوده است و اين شيوه دستکم تا 
پايان دوره هخامنشی و احتمااًل تا اواخر دوره اشکانی نيز دوام داشته 
است. اما از اين زمان و شايد در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر 

روز از مهر ماه يا شانزدهم ماه مهر منتقل می شود. 
منسوب دانستن جشن مهرگان به نخستين روز ماه مهر در آثار ديگر 
ادبيات فارسی نيز ديده شده است. برای نمونه اين بيت از ناصرخسرو 

که هر دو جشن نوروز و مهرگان را به هنگام اعتدالين می داند: 
نـوروز بـه از مـهـرگـان، گـرچـه 

هـــر دو زمـــانــنــد، اعــتــدالــــی 
نامگذاری  اصواًل  و  مهرماه  آغاز  در  مهرگان  جشن  برگزاری  دليل 
نخستين ماه فصل پاييز به نام مهر، در اين است که در دوره  هايی از 
دوران باستان و از جمله در عصر هخامنشی، آغاز پاييز، آغاز سال 
نو بوده است و از همين روی نخستين ماه سال را به نام مهر منسوب 

کرده اند. 
تثبيِت آغاز سال نو در هنگام اعتدال پاييزی با نظام زندگِی مبتنی بر 
کشاورزِی ايرانيان بستگِی کامل دارد. می دانيم که سال زراعی از اول 
پاييز آغاز و در پايان تابستان ديگر خاتمه می پذيرد. قاعده ای که هنوز 
ايران  نواحی  از  بسياری  در  و  است  متداول  کشاورزان  ميان  در  هم 
جشن های فراوان و گوناگونی به مناسبت فرارسيدن مهرگان و پايان 
فصل زراعی برگزار می شود. در اين جشن ها گاه ترانه هايی نيز خوانده 
می شود که در آنها به مهر و مهرگان اشاره می رود. شايد بتوان شيوه 
سال تحصيلِی امروزی را باقی مانده گاهشماری کهن ميترايی/ مهری 

دانست. 
امروزه نيز سنت کهن آغاز سال نو از ابتدای پاييز با نام »ساِل َورز« 
در تقويم محلی کردان ُمـکرِی مهاباد و طايفه های کردان ُشکری باقی 
ويژه  )به  تاجيکستان  در  پامير  محلی  تقويم  در  همچنين  است.  مانده 
نام »نوروز  با  پاييز  از نخستين روز  »َونج« و »خوف«(  ناحيه  در دو 
پاييزی/ نوروز تيَرماه« ياد می کنند. در ادبيات فارسی )از جمله شاهنامه 
فردوسی( و امروزه در ميان مردمان آسيای ميانه و شمال افغانستان، 

فصل پاييز را »تيَرماه« می نامند. 
بوده  پاييز  ابتدای  از  سال  آغاز  بر  مبتنی  نيز  هخامنشی  گاهشماری 
است، همانگونه که در کتاب »رصدخانه نقش رستم« )چاپ سال ۱378؛ 
از  ايران، ۱383،  نجومی  و  تقويمی  بناهای  کتاب:  در  آن  و چاپ دوم 
به  هفته  تشخيص  برای  ويژه ای  سازوکار  شد؛  گفته  نگارنده(  همين 
آفتابی  تقويم  نو هخامنشی در  به روِز آغاز سال  هفته و سپس روز 

نقش رستم )کعبه زرتشت( طراحی و تعبيه شده است. 
 جشن هخامنشی میتراكانا 

هخامنشی  در عصر  مهرگان  که جشن  می دهد  نشان  موجود  شواهد 
برگزار می شده  ماه مهر  از  يعنی در نخستين روز  نو،  آغاز سال  در 
نام  با  جشن  اين  از  رومی  و  يونانی  مورخان  گزارش های  در  است. 
ميخِی  کتيبه  در  مهر  ماه  نام  است.  شده  ياد  ميتراکانا«  »ميْثـَرَکـَنـه/ 
داريوش در بيستون به گونه »باَگـياَدئيش« )= باَگـيادی/ َبـَغـيادی( به 

معنای احتمالی »ياد خدا« آمده است. 
کتسياس، پزشك اردشير دوم پادشاه هخامنشی، نقل کرده است که در 
اين جشن ايرانيان با پوشيدن ردای ارغوانی رنگ و همراه با دسته های 
نوازندگان و خنياگران به رقص های دسته جمعی و پايکوبی و نوشيدن 

می پرداخته اند. 
به گمان نگارنده نقش گل های دايره ای شکل با دوازده و هشت گلبرگ 
پيرامون  باشد. چرا که در  از مهر  در تخت جمشيد، می تواند نشانه ای 
ستاره قطبی )چه ستاره قطبی امروزی و چه باستانی( دوازده صورت 
فلکِی تشکيل دهنده برج های دوازده گانه، و نيز هشت صورت فلکِی پيرا 

قطبی، در گردشی هميشگی اند. 
پرستندگاِن  که  می دهد  شرح  او،  به  منسوب  سفرنامه  در  فيثاغورث 
ستاره ای درخشان که آنرا ميترا می ناميدند، در غاری تاريك که چشمه 
آبی در آنجا جريان داشت و نقش صورت های فلکی بر آنجا نصب شده 
بود، حاضر می شدند و پس از انجام مراسم گوناگون )که نقل نکرده(، 

نانی می خوردند و جامی می آشاميدند. 
سيِرهم«  و  ُفرس  ملوک  اخبار  »ُغَرر  در  ثعالبی  گفتار  از  که  آنگونه 
دريافته می شود، گمان می رود که در زمان اشکانيان نيز جشن مهرگان 

با ويژگی های عصر هخامنشی برگزار می شده است. 
 زمان جشن مهرگان 

همانگونه که گفته شد، زمان برگزاری جشن مهرگان در دوره هخامنشی 
اکنون  از آن، در نخستين روز ماه مهر بوده و  و به احتمالی قديم تر 
حدود دو هزار سال است که اين جشن به شانزدهمين روز اين ماه يا 
مهرروز از مهرماه در گاهشماری ايرانی منسوب است. اما اين زمان در 
ميان اقوام گوناگونی که از تقويم های محلی نيز بهره می برند، متفاوت 
است. برای نمونه زمان اين جشن در گاهشماری طبری/ تبری و نيز 
نيمه  حدود  با  برابر  فعاًل  زرتشتيان،  يزدگردی  سنتی  گاهشماری  در 
با سی ام بهمن ماه است. همه  برابر  بهمن ماه، و در گاهشماری ديلمی 
اين شيوه ها برگرفته از گاهشماری های کهن و گوناگون ايرانی است که 

پاسداشت آنها در کنار گاهشماری ملی ايرانی، الزم و شايسته است. 
»سالنمای  نام  به  نوساخته  با شيوه ای  زرتشتيان،  از  ديگر  برخی  اما 
دينی زرتشتيان« که در ساليان اخير و با دخل و تصرف در گاهشماری 
دهم  با  مصادف  که  می کنند  معين  را  هنگام  اين  شده،  ساخته  ايرانی 
شيوه هايی  چنين  می شود.  ايرانی  گاهشماری  از  روز(  )آبان  مهرماه 
تا  می دهند  اجازه  بخود  کسان  بعضی  و  است  شده  رايج  امروزه  که 
به ميل شخصی خود، يك تقويم خيالی يا مبدأ سالشماری بسازند و 
نام های ميهنی و مجعول را بر آن بگذارند، آشکارا دستکاری و تحريف 
و تباهی در نظام دقيق و قاعده مند گاهشماری ايرانی و آشوب در تاريخ 
به  باره  اين  در  بيشتر  توضيح  )برای  دانسته می شود.  ملی  فرهنگ  و 

نوشتاری ديگر به نام پاسداشت گاهشماری ايرانی بنگريد.( 
در متون ايرانی از مهرگان ديگری به نام مهرگان بزرگ در بيست و 
يکمين روز مهرماه نام برده شده است که احتمااًل تاثير تقويم خوارزمی 
از  نو  آغاز سال  تقويم خوارزمی،  در  آنجا که  از  است.  بوده  باستان 
ششم فروردين ماه محاسبه می شده است؛ زمان برگزاری همه مراسم 
سال، پنج روز ديرتر بوده و در نتيجه جشن مهرگان بجای شانزدهم 

مهر در بيست و يکم مهر )رام روز( برگزار می شده است. 
 موسیقی مهرگانی 

و  مقام ها  از  يکی  برای  مهرگان  نام  قاطع«  »برهان  در  که  آنجا  از 
لحن های موسيقی سنتی ايران آمده است؛ و همچنين در ميان دوازده 
مقام نامبرده شده در کتاب »موسيقی کبيِر« ابونصر فارابی نيز مقام 
يازدهم با نام مهرگان ثبت شده است؛ و نيز نظامی گنجوی در منظومه 
»خسرو و شيرين« نام بيست و يکمين لحن از سی لحن نامبردار شده 
در  گذشته  دوران  در  که  می رود  گمان  است؛  نوشته  »مهرگانی«  را 
از جزئيات  ما  اجرا می شده است که  جشن مهرگان موسيقی ويژه ای 

آن بی اطالعيم. 
 نام مهر و مهرگان در كاربردهای ديگر 

در باره گستردگی مراسم مربوط به مهر و جشن مهرگان، بيش از اين 
نيز نشانه هايی در دست است که به سبب اختصار اين گفتار فرصت 
پرداختن به همه آنها در اينجا نيست. اما شايد ذکر دو نکته ديگر مفيد 
باشد. يکی اينکه امروزه نيز زرتشتيان، آتشکده های خود را با نام »دِر 
مهر« می شناسند و ديگر اينکه در بسياری از کشورهای عرب زبان،از 
نام  »مهرجانات«  و  »مهرجان«  عمومی  نام  با  فستيوال ها  و  جشن ها 

می برند. 
 آيین های جشن مهرگان 

پيشگاه  به  نيايش  مهرگان، جشن  بطور خالصه، جشن  و  مجموع  در 
»مهر ايزد« ايزد روشنايی و پيمان و درستی و محبت، ايزد بزرگ و 
به هنگام  اروپا،  تا  از هند  ايرانيان و همه مردماِن سرزمين هايی  کهن 
اعتدال پاييزی در نخستين روز مهرماه و در حدود دو هزار سال اخير 
ايرانی  گاهشماری  از مهرماه، برابر با شانزدهم مهرماهِ  در مهر روز 

)هجری خورشيدی فعلی( برگزار می شود. 
آنگونه که از مجموع منابع موجود، همچون نگاره ها و متون باستانی 
)مانند  ايرانی  غير  و  ايرانی  قديم  دانشمندان  و  نوشته های مورخان  و 
فردوسی، بيرونی، ثعالبی، جهانگيری، اسدِی توسی، هرودوت، کتسياس، 
)مانند جاحظ، رودکی،  اديبان  و  آثار شاعران  نيز  و   ).  .  . فيثاغورث، 
فرخی، منوچهری، سعدسلمان، . . .( دريافته می شود؛ مردمان در اين 
روز تا حد امکان با جامه های ارغوانی )يا دستکم با آرايه های ارغوانی( 
شادباش«  »نبشته  چند  يك،  هر  که  حالی  در  می آمده اند؛  هم  گرد  بر 
اين  داشته اند.  همراه  به  هديه  برای  تبريك  کارت  امروزی ،  قول  به  يا 
لفافه ای  در  و  می ساخته  همراه  بويی خوش  با  معمواًل  را  شادباش ها 

زيبا می پيچيده اند. 
در ميان خوان يا سفره مهرگانی که از پارچه ای ارغوانی رنگ تشکيل 
شده بود؛ گل »هميشه شکفته« می نهادند و پيرامون آنرا با گل های ديگر 
گلی  نام  شکفته،  هميشه  گل  آيا  که  نمی دانيم  امروزه  می کردند.  آذين 
بخصوص بوده است يا نام عمومِی گل هايی که برای مدت طوالنی و 

گاه تا چندين ماه شکوفا می مانند. 
در پيرامون اين گل ها، چند شاخه درخت گز، هوم يا مورد نيز می نهادند 
و گونه هايی از ميوه های پاييزی که ترجيحًا به رنگ سرخ باشد به اين 
سفره اضافه می شد. ميوه هايی مانند: سنجد، انگور، انار، سيب، به، ترنج 
)بالنگ(، انجير، بادام، پسته، فندق، گردو، ُکـنار، زالزالك، ازگيل، خرما، 

خرمالو و چندی از بوداده ها همچون تخمه و نخودچی. 
نانی  و  آشاميدنی  از  بود  عبارت  مهرگانی  خوان  خوراکی های  ديگر 
مخصوص. نوشيدنی از عصاره گياه »َهـئوَمـه/ هوم« که با آب يا شير 
رقيق شده بود، فراهم می شد و همه باشندگان جشن، به نشانه پيمان 
از آن می نوشيدند. ناِن مخصوص مهرگان از آميختن آرد هفت نوع غله 
گوناگون تهيه می گرديد. غله ها و حبوباتی مانند گندم، جو، برنج، نخود، 
عدس، ماش و ارزن. ديگر الزمه های سفره مهرگان عبارت بود از: جام 
آتش يا نوکچه )شمع(، شکر، شيرينی، خوردنی های محلی و بوی های 

خوش مانند گالب. 
آنان پس از خوردن نان و نوشيدنی، به موسيقی و پايکوبی های گروهی 
می پرداخته اند. سرودهايی از مهريشت را با آواز می خوانده و اَْرُغـشت 
پذيرای  برافروخته  آتشدانی  شعله های  )می رقصيده اند(.  می رفته اند 
خوشبويی ها )مانند اسپند و زعفران و عنبر( می شد و نيز گياهانی چون 

هوم که موجب خروشان شدن آتش می شوند. 
از آنجا که نشانه های بسياری، همچون تنديس ها، کتيبه ها و سنگ نگاره ها 
)از جمله نگاره های ميترا در نمرود داغ و کوماژن(، از رواج آيين مهر 
در آسيای کوچك )آناتولی( حکايت می کند؛ بعيد نيست که »سماع« های 
عارفانه پيروان طريقه »مولويه« در شهر قونيه امروزی، ادامه ديگرگون 
شعله های  مراسم،  پايان  در  باشد.  ميترايی  ارغشت های  همان  شده 
فروزان آتش، نظاره گر دستانی بود که بطور دسته جمعی و برای تجديد 

پايبندی خود بر پيمان های گذشته، در هم فشرده می شدند.
برگرفته  از کتاب »جشن های مهرگان و سده«، ۱384، از همين نگارنده، 

با بازنگری و افزوده ها

جشن مهرگان
بنیاد كلیبر برگزار می كند

برای نخستين بار جشن مهرگان به شيوه ايران 
باستان در تاريخ 5 اكتبر 2008 برگزار 

خواهد شد اين جشن باشکوه همراه با آهنگ 
های ايرانی آغاز شده و سپس نمايشنامه 

فريدون و کاوه نشان داده می شود و پس از 
آن دکتر زرتشت ستوده سخنرانی کوتاهی 
درباره مهرگان و شناساندن مهرگان خواهد 

کرد سپس با همراهی دی جی و دست افشانی 
به پليکوبی خواهيم پرداخت و در پايان مهمانان 

با خوراک و نوشاک پذيرايی خواهند شد

2A Lithos Road 
NW3 6EF London

آئین

وروديه رايگان
از ساعت 6 الی ۱۰ شب
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فقط زوجهای 
جوان بخوانند !!

و  فالسفه  از  بسیاری  ی  عقیده  به 
است.  مدنی  موجودی  انسان  دانشمندان، 
و  یاور  و  پناه  به  محتاج  دلیل  همین  به 
معاشرت  او  با  تا  است  دلداری  یاری  نیز 
داشته و در مسیر پرپیچ و خم زندگی، غم 

خوارش باشد.

به عقيده ی بسياری از فالسفه و دانشمندان، انسان موجودی مدنی است. به 
همين دليل محتاج به پناه و ياور و نيز ياری دلداری است تا با او معاشرت داشته 
و در مسير پرپيچ و خم زندگی، غم خوارش باشد. ازدواج با رعايت اصول و 
تسهيل  جوان  پسر  و  دختر  برای  را  مشترک  کمك  از  استفاده  الزم،  شرايط 
موفقيت های  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  تا  می کند  کمك  آنها  به  و  می نمايد 

بيشتری به دست بياورند. 

مانده  بی نصيب  از چنين کمك هايی  و پسران جوان مجرد  آنکه دختران  حال 
به  زناشويی  زندگی  در  که  مناسب  فرصت های  و  موقعيت ها  بسياری  از  و 
جوان  زوج های  برای  ازدواج  امر  بنابراين  می مانند.  بی بهره   ، می آيند  وجود 
امری ممدوح و پذيرفتنی است به گونه ای که دختران و پسران جوان به محض 

رسيدن به شرايط و سن ازدواج بايد مبادرت به آن کنند. 
ميان  در  جدايی ها  و  اختالفات  از  که  نگران کننده ای  آمارهای  وجود  اين  با 
از  بسياری  که  است  نکته  اين  ی  نشان دهنده  دارند  حکايت  جوان  زوج های 
نياموخته  را  دختران و پسران جوان راه و رسم همسرداری و همسرگزينی 

و ندانسته اند . 
بزرگ تر ها بايد اين آموزش ها را به فرزندانشان بدهند. عالوه بر اين ، همسران 
جوان بايد به نکاتی سخت توجه داشته و آنها را رعايت کنند تا زندگی شان در 
اين نکات که الزم است  از  همان آغاز راه دچار تالطم و تلخی نشود. برخی 

دختر و پسر جوان به کار گيرند به ترتيب زير است: 
● با هم و در کنار هم باشيد نه جدا از هم و رو در روی هم! 

● زندگی مشترک عرصه کمال است نه صحنه ی پيکار. 
بنابراين يار و ياور هم باشيد و سعی نکنيد بر همسرتان تسلط يابيد. به عبارت 
ديگر با هم و در کنار هم باشيد نه جدا از هم و رو در روی هم! خانواده زمانی 
موفق خواهد بود که در آن هماهنگی وجود داشته باشد و همه اعضا در يك 
محفل انس با کمال صميميت و شادی زندگی کنند. بنابراين همسران جوان بايد 
از هر نوع رفتاری شامل طعنه زدن، تحقير و مقايسه کردن همسر با ديگران و 

... پرهيز نمايند. 
● از ابراز محبت نسبت به يکديگر دريغ نورزيد. 

ابراز محبت به موقع در زندگی مشترک، نشاط و طراوت و عالقه را به دنبال 
بلکه  نيست  ازدواج  نخستين  روز  چند  ی  الزمه  فقط  امر  اين  داشت.  خواهد 
نياز  که  می شود  تبديل  تناور  درختی  به  زندگی  نوپای  نهال  زمان  گذشت  با 
ابراز محبت و نشان دادن عشق و عالقه به هم،  با  آبياری دارد.  به  بيشتری 
می توان اين درخت تناور را برای هميشه بارور و باطراوت نگاه داشت و بر 

نشاط آن افزود. 
نحوه نگريستن هر يك از ما به ديگری، به » چگونه بودن ما « بستگی دارد نه 

به » چگونه بودن او «. 
● با محبت به هم نگاه کنيد. نحوه ی نگريستن هر يك از ما به ديگری، به » 

چگونه بودن ما « بستگی دارد نه به » چگونه بودن او «. 
ناب،  باشکوه،  فردی  همسرتان  کنيد  فکر  که  می شود  حاصل  زمانی  شيفتگی 
صميمی، خوش ُخلق و خوش برخورد است. اين شيوه نگرش به همسران جوان 
می آموزد به جای اينکه عشق را جستجو کنند، با عشق و محبت به زندگی نگاه 

کنند. 
زبان نگاه، زبان مؤثری است. شما با نگاه کردن به طرف مقابل به او می فهمانيد 
به صحبت کردن با وی عالقه مند هستيد. حاالت نگاه کردن اثر معجزه انگيزی 
جنبه  تنها  نه  به صميميت  ميل  دارد.  جوان  زوجين  ميان  ايجاد صميميت  در 

جسمی بلکه جنبه روانی نيز دارد. 
کنند.  اعتراف  و صميمی  ،صادقانه  می کنند  اشتباه  جوان  مرد  يا  زن  وقتی   ●
صداقت و اظهار پشيمانی و ندامت تنها عالج واقعه است. قبول نکردن اشتباه و 

نپذيرفتن خطا، اختالفات را دامن خواهد زد. 
● اگر خطايی از همسر خود مشاهده نموديد ، زود از کوره در نرويد و سفره 
درددل  مادرتان  و  پدر  پيش  به خصوص  نکنيد.  باز  کسی  هر  نزد  را  دل تان 
نکنيد زيرا اين کار موجب سرافکندگی همسرتان شده و امکان آشتی را بسيار 

ضعيف می کند. 
● اگر می خواهيد عشق و عالقه تان تداوم داشته باشد ، نخست بايد بدانيد زمان 
بدهيد. سعی کنيد  ابراز محبت کردن اختصاص  با هم بودن و  کافی را برای 
باره ی نخستين  با همسرتان در   ، بينديشيد  ازدواج تان  انگيزه ی عشق و  به 
روزهای آشنايی و دوران خوِش اولين روزها گفتگو کنيد. يادآوری شادی ها 
و رويدادهای شيرين، هم وجودتان را گرم کرده و هم تازگی و طراوت رابطه 

شما را با همسرتان حفظ خواهد کرد. 
يا  و  اختالف  موارد  و  که مسائل  باشند  داشته  به خاطر  بايد  زوج های جوان 
اختالف برانگيز را برای رسيدن به يك ديدگاه مشترک طرح نمايند، نه به تکرار 

و تثبيت کدورت ها و دشمنی ها. 
● انعطاف پذيری يکی از ويژگی های مهم برای ايجاد سازگاری بيشتر و سالمت 
و  کودکانه  رفتارهای  برخی  به  نسبت  نرمش  و  چشم پوشی  با  است.  روانی 
لجبازی ها نه تنها می توان از تنش های بی دليل پيشگيری نمود ، بلکه می توان از 
همان اول زندگی بنياد خانواده را مستحکم نمود. زوج های جوان بايد به خاطر 
داشته باشند که مسائل و موارد اختالف و يا اختالف برانگيز را برای رسيدن به 

يك ديدگاه مشترک طرح نمايند، نه به تکرار و تثبيت کدورت ها و دشمنی ها.

هفته نامه پرشین 
از همکاری تعداد 

محدودی
 داوطلب جهت تهیه 

گزارش استقبال 
می كند

ساالد ماكارونی 
دانماركی

● مواد الزم
● نصف بسته ماکارونی صدفی

● يك قاشق غذاخوری شويد خشك
● نصف قاشق چای خوری نمك

● ۲5۰ گرم کالباس خرد شده
● چهار زرده تخم مرغ سفت شده

● يك قاشق چای خوری سس خردل
● يك فنجان خامه

● يك چهارم قاشق چای خوری فلفل
● مقداری خيارشور خرد شده

● دستورالعمل تهيه
 ۱۲ مدت  به  نمك  و  آب جوش  در  را  ماکارونی 
مراقب  ميکنيم،  آبکش  سپس  و  جوشانده  دقيقه 

باشيد ماکارونی ها به يکديگر نچسبند. 
کنيم،  می  له  کامال  چنگال  با  را  مرغ  تخم  زرده 
خردل را به آن اضافه کرده سپس مايونز، خامه 

و نمك و فلفل را به آن می افزاييم. 
مخلوط  ماکارونی  با  را  آمده  دست  به  مخلوط 
می کنيم. کالباس، شويد و خيارشور را نيز بدان 
می افزاييم و خوب بهم می زنيم تا کامال مخلوط 

شوند. اين ساالد بهتر است سرد سرو شود.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

خانه اي از 
حرف و نقطه و 

خط
 
 

 سپيده حسينعلي عراقي

چه  مشکل  يك  حل  براي  مي شود  پرسيده  کودکان  از  زماني که 
اقدامي انجام مي دهند، با پاسخ هايشان نشان مي دهند که مي توانند 
راه حل هاي جالبي براي کنترل استرس شان پيدا کنند. بعضي از 
آنان تاکيد دارند که بايد بتوانند در مورد آن موضوع با يك بزرگتر 

مي کنند  صحبت  دوري  و  اجتناب  از  ديگر  برخي  کنند.  صحبت 
يعني با سرگرم شدن به کاري و يا فکر کردن به موضوعي ديگر 
يا  و  زاري  و  گريه  جز  ديگر  بعضي  مي کنند.  پرت  را  حواسشان 
هم  بعضي ها  نمي آيد.  بر  دستشان  از  ديگري  کار  خوردن  غصه 
فکر مي کنند بايد ببينند چه بايد کرد و يا آنکه ناراحتي شان را بر 
سر ديگران و روي اشياء خالي مي کنند. تمام راهکارهاي کودکان 
را  هيچ مشکلي  راهکارها  اين  از  بعضي  اين وجود،  با  نيستند.  بد 
حل نمي کند و خود بچه ها حاضر نيستند آن را بپذيرند. بنابر اين، 
آموزش راهکارهاي غلبه بر ترس به کودکان مفيد خواهد بود.  مهم  
است که به اين نوآموزان به طور صحيحي کمك شود. تحقيقات در 
اين زمينه نشان مي دهند که راهکارهاي مفيد براي کنترل استرس 
مؤثر  که  روشي  دارد.  کارايي  نيز  بزرگسالي  دوران  در  کودکان 
اولين  بنابراين در  باقي مي ماند.  تا بزرگسالي  اثراتش  واقع شود، 
قدم بايد راهکارهاي بد  را شناسايي کرده و آنها را به روش هاي 
زير  موارد  کار  اين  براي  کنيم،  تبديل  جامعه  قابل قبول  و  مناسب 

پيشنهاد مي شود.
استرس  دچار  که  کودکي  به  کمك  براي  کنيد.  کنترل  را   خودتان 
گيرنده هاي  بچه ها  کنيد.  کنترل  را  خود  اضطراب  بايد  ابتدا  شده، 
بسيار قوي دارند و اضطراب به سهولت به آنها انتقال داده مي شود. 
به حرف هايش گوش دهيد. براي کنترل استرس فرزندتان، حمايت 
او کمك  به  بايد  ابتدا  به شمار مي آيد.  اصلي کمك  منبع  خانواده، 
کرد تا عالئمي را که در اثر استرس در او ظاهر شده و حاکي از 
آن است که استرسش ديگر قابل کنترل نيست )بي خوابي، تغيير 
ناگهاني خلق و خو، گرسنگي مفرط، تيك هاي عصبي و سردرد (را 
بشناسد. صحبت کردن، فشار ناشي از استرس را کاهش مي دهد. 
با صحبت کردن مي توان به او نشان داد که او تنها نيست و اينکه 
شما نيز مثل او در زندگي گاه تحت فشار استرس هايي مشابه قرار 
را  آنها  کند و  ابراز  را  نگراني هايش  تا  کنيد  او کمك  به  مي گيريد. 
در دلش نگه ندارد. با او در مورد مدرسه، يادگيري و دوستانش 
صحبت کنيد. زماني که به حرف هاي او با عالقه و جديت گوش دهيد، 
اين عمل رابطه بين پدر و مادر و فرزندان را استحکام مي بخشد. 
از مدرسه اش ديدار کنيد و با معلمان و والدين ديگر بچه ها مالقات 
کنيد. اين عمل اين امکان را به شما مي دهد تا از نزديك با چشمان 
او مشکل را ببينيد و از اين طريق، فرزندتان احساس خواهد کرد 

که شما حقيقتا به امور او رسيدگي مي کنيد. 
 مشکل او را کوچك نشماريد. بزرگتر ها مايلند مشکالت فرزندشان 
از خودش  او  که  نيست  مهم، عالئمي  نکته  دهند.  جلوه  را کوچك 
بروز مي دهد بلکه رنج و عذاب واقعي اوست. حتي اگر مشکالتش 
از نظر شما بي اهميت جلوه کند اما از نظر او بسيار واقعي و حائز 

يا  و  کنيد  را مسخره  او  بخنديد،  او  به  نبايد  اهميت هستند. هرگز 
نيست  معنا  بدان  اين  البته  باشيد.  بي تفاوت  ترس هايش  به  نسبت 
که خود را تمام و کمال در محاصره مشکالت او قرار دهيد بلکه 
هميشه آماده کمك و در دسترس باشيد. نه آن را ناديده بگيريد و 

نه بيش از حد حمايت کنيد. 
عادات روزانه او را تغيير دهيد. گاهي اوقات براي آنکه فرزندتان 
بتواند احساس آرامش کرده و در فعاليت هاي فرح بخشي شرکت 

داشته باشد، بهتر است تغييراتي در عادات او ايجاد کنيد. 
سال  براي  را  فرزندتان  زماني که  کنيد.  آماده  خوبي  به  را   او 
تحصيلي جديد ويا شرايط جديد ديگر به خوبي آماده مي کنيد، اين 
عمل اضطراب او را کاهش مي دهد. شرايط و محيط  آشنا اضطراب 

کمتري به همراه دارد. 
 زماني را براي رفع خستگي و آرامش او در نظر بگيريد. لحظاتي را 
براي بازي و استراحت او اختصاص دهيد)عادات صحيح خواب(. 
او را هفته اي دو يا سه بار در فعاليت هاي بدني چون شنا، دوچرخه 
استرس  و  فشار  کاهش  موجب  که  غيره  و  بسکتبال  سواري، 
مي شوند، همراهي و تشويق کنيد. با اينحال، بهتر است که برخي از 
بچه ها در فعاليت هاي ورزشي و هنري خارج از مدرسه شرکت نکنند 
الگو برداري  زيرا اين فعاليت ها اغلب از روي فعاليت هاي مدرسه 
شده اند.  اعتماد به نفس او را افزايش دهيد. به فرزندتان اجازه دهيد 
را  او  دهيد،  پيشنهاد  او  به  باشد.  داشته  تا در حل مشکل شرکت 
راهنمايي کنيد اما به او اجازه تصميم گيري دهيد. به خاطر داشته 
باشيد که مشکل، تنها خود استرس نيست بلکه اين است که چگونه 
فرزندتان با آن روبه رو شود. اگر در او اعتماد به نفس ايجاد کنيد 
مهم تر از آن است که علت هاي استرس را از ميان برداريد. همراه با 
او کتاب هاي مفيد در مورد استرس را بخوانيد، کتاب هايي که بنا به 
سن و سال او نوشته شده اند. اينگونه کتاب ها سبب مي شوند تا او 
شرايطش را بهتر درک کرده و روش هايي که براي او کارايي دارند 
را بشناسد.  آرامش و آسودن را فرا گيريد. برخي از تکنيك هاي که 
موجب آرامش مي شوند را ياد گرفته، تمرين کنيد و به او آموزش 

دهيد. با تغيير خود، نمونه اين عمل را به او نشان دهيد. 
قادر نيستيد مشکل را شناسايي    درخواست کمك کنيد. چنانچه 
کرده و يا چاره اي براي آن بينديشيد، اگر نمي توانيد فرزندتان را 
حمايت کرده و يا او را تسکين دهيد، بي درنگ از يك متخصص و يا 
فرد کاردان کمك بگيريد. کنترل استرس و تکنيك هايي که براي حل 
مشکل به کار برده مي شوند، مهارت هايي يادگرفتني هستند. چيزي 
که امروزه بچه ها در رابطه با استرس و ناکامي ها فرا مي گيرند، به 
آنها نشان مي دهد تا در زندگي آينده شان در برخورد با مسائل 

چه روشي را به کار گيرند. 

از تاجر مسلکان رپ، »شاهين.ف«  است که استوديوی شخصی  يکی 
توانسته سرمايه  دليل  همين  به  او  و  است  متمول  بسيار  پدرش  دارد. 
تجهيز يك استوديوی شخصی را فراهم کند. اما با اجاره دادن آن به رپ 
خوان های جوان، موفق شده سود سرشاری به جيب بزند. صدای خود 
شاهين ف، بسيار ضعيف است، اما او با استفاده از افکت های بسيار 
قوی توانسته در ميان رپ خوان ها برای خود جايی دست و پا کند.رپ 
خوان ها ابتدا به دو گروه تقسيم  شدند: ۰۲۱ و ۰5۱. اعضای اصلی ۰۲۱؛ 
هيچ کس، پيشرو، اميرتتلو و... بودند که شعارشان هم اين بود: »تهران 
برای هميشه«. رپ خوان های ۰۲۱ سعی می کنند تکست های بی ادبانه 
از فحاشی های رايج دوری می کنند و سعی می کنند  نخوانند. آن ها 
مخالف فرهنگ عمومی جامعه قدم برندارند.اما گروه ۰5۱ که نام های 
عجيبی همچون: ابليس، تهی و نرگال را در صدر خود می بيند، هيچ ابايی 
از بد و بيراه گفتن ندارند و عشق اول و آخرشان، کل کل کردن با ديگر 
رپ خوان هاست. مقدار زيادی از اين کل کل ها، دلمشغولی های خواننده 
ها است و برای بخش وسيعی از مخاطب ها مسأله نيست. اين تقسيم 
بندی بعداً با پيوستن بعضی از اعضای ۰5۱ به ۰۲۱ عماًل از بين رفت. 
اما در ميان ۰۲۱ ی ها چهره های جديدی رو شدند. اين اتفاقات را بايد به 
حساب حس شهرت طلبی جوانی هم گذاشت. مخفی بودن، متفاوت بودن 
و... حاال اگر با فرهنگ ما هم رابطه ای ندارد؛ برای بعضی مهم نيست. 
مهم اين است که هر طور شده، باشند و مطرح باشند، ولو اينکه خيلی 
ابتدا نامش را 3PAC گذاشته بود؛ او به  ايرانی نباشند!»رضا پيشرو« 
خاطر عالقه بيش از حد به ۲PAC، خواننده رپ معروف، اين نام را برای 
خود برگزيده بود. اما پس از گذراندن يك دوره متفاوت، نامش را تغيير 
داد. »اميرتتلو« يا »اميرحسين مقصودلو« هم بيست و چهار ساله است. 
او ابتدا به سراغ موسيقی پاپ رفت، اما از آن جا که شانس موفقيتش را 
در پاپ بسيار کم می ديد، به سمت R&B گرايش پيدا کرد!»بابك تيغه« 
يکی از کشفيات هيچ کس به حساب می آيد. او که در ابتدا آهنگ های 
خود را هيچ جا منتشر نمی کرد، پس از آشنايی با هيچ کس و حمايت 
های او همچنين تکست های قوی اش، اکنون در ميان رپ دوستان از 
جايگاه قابل قبولی برخوردار است. بابك در يکی از جديدترين کارهای 
خود، شعری از موالنا را به سبك رپ درآورد که در نوع خود کاری نو 
و جذاب به نظر می رسد. او ساکن خانی آباد است و اين نکته را در همه 
آهنگ هايش يادآوری می کند. تيغه در حال حاضر، مشغول جمع آوری 
آلبوم جديدش و تصويربرداری کليپ اش است. شايعه شده که کليپ 

معلوم  البته  های مشهور خارجی پخش شود،  در شبکه  است  قرار  او 
به  است که: همه اولش همين را می گويند!»بهزاد فاشيست« )که اخيراً 
»محکوم« تغيير شهرت داده( و »علی السيد« بچه های تهرانپارس هستند. 
السيد ۱6 ساله، که از چهار سال پيش شروع به کار کرده، از نظر سن 
و سال رکورددار رپ خوان ها است. محکوم صدای شاخصی دارد و 
السيد هم از آينده دارهای رپ فارسی معرفی می شود. اين دو اخيراً با 
هم کاری جالب به نام »مادر« خوانده و به تمام مادران دنيا تقديم کرده 
ماهواره  از شبکه های  به زودی زود  کليپ های هر دو هم  اولين  اند. 
کرده  را شروع  اش  کليپ  کار ساخت  که  بهزاد  شد،  خواهد  پخش  ای 
ولی برای تماشای علی السيد بايد تا آنور سال صبر کنيد!»سينا نرگال« 
)Nergal( هم پسر ۱8ساله ای که بسياری او را با استعدادترين رپر می 
دانند که از پانزده سالگی رپ را آغاز کرد.يکی ديگر از خواننده های رپ 
فارسی »ياس« است. »ياسر« که نام هنری ياس را برگزيده است، پس از 
فيلم خصوصی بازيگر سريال نرگس به شهرت رسيد. او با قطعه »سی 
تحريك  را  از شنوندگان  بسياری  احساسات  موفق شد  دی روبشکن« 
کند. بعد از انتشار اين آهنگ، نام ياس سر زبان ها افتاد. ياس بيست و 
پنج ساله از شش سال پيش، رپ خوانی را آغاز کرد. او سه روز پس از 
زلزله بم قطعه »بم« را ضبط کرد که تکستی کامال احساسی و تأثيرگذار 

داشت. او در اين آهنگ به تصويرسازی حادثه بم پرداخت.
اين به موقع آهنگ دادن ها، نشان می دهد که او شمی قوی دارد و می 
داند کی بايد آهنگی را بسازد و آن را منتشر کند تا نامش را مطرح کند. 
ياس، رپ خوانی است که تالشی جدی برای دريافت مجوز نشان داده. او 
با همکاری شرکت »باربد« تالش می کند تا آلبومش را به صورت مجاز 
منتشر کند ولی تا اين لحظه درخواستش در وزارت ارشاد، بی جواب 
انتقادی اوست. او  مانده است. ويژگی مهم تکست های ياس، خاصيت 
با لحنی نيش دار و گاهی آزاردهنده، خصوصيات بد مردم را از قبيل 
مرده پرستی، اعتياد، بی غيرتی و... هدف قرار می دهد که همواره باعث 
رنجش عده ای می شود. ياس معمواًل در بخش انتهايی تکست هايش از 
اميد می گويد؛ از اين که می توان دوباره ساخت و دوباره انديشيد. بدون 

شك، او مجازترين رپر ايرانی است.
  حاشیه های رپ

بقيه پديده های اجتماعی نوظهور، حواشی ای  رپ در کشور ما مانند 
فراتر از متن دارد. بسياری از تازه واردهای اين سبك، فقط ظواهر رپ 
مانند لباس و کل کل بازی ها و جنگ های خيابانی را آموخته اند و به 

مسائل مهم تری چون جنبه انتقادی و اصالح گرايانه آن، توجه نمی کنند. 
اگر در غرب بعضی سعی کرده اند با اين نوع رفتار و موسيقی، مدلی از 
اعتراض را به نمايش بگذارند، ما با يك رفتار غيرعقاليی و غيرايرانی به 
تقليد از بدترين ظواهر زندگی يك عده غيرهم وطن دست زده ايم. رپ 
خوان ها معمواًل لباس های گشاد می پوشند. شلوار گشاد با جيب های 
می  پوشيده  تی شرتی ساده  بر روی  که  بسکتبال  رکابی  يك  فراوان، 

شود و کالهی که يا تا آخرين حد پايين آمده و يا کج قرار گرفته است.
گردنبندی بزرگ که حتی ممکن است گردنشان را خم کند، از ديگر زلم 
زيمبوهای آويزان به آن هاست! رپرها معموال در راه رفتن هم سر و 
دستشان را تکان می دهند و زير لب شعرهايی را زمزمه می کنند. شما 
شايد در خيابان افرادی را ديده باشيد که کاله خاصی بر سر دارند و 
با رفتارشان جماعتی را به خود مشغول کرده اند. يکی می خندد، يکی 
تعجب می کند و بعضی ها سر تکان می دهند. اين ها همان دوستانی 
هستند که راه رفتن خودشان را فراموش کرده اند.اين تيپ از رپ خوان 
ها در حال افزايش اند، با فرهنگی آمريکايی که هيچ سنخيتی با زندگی ما 
ندارد. آن ها برای جلب توجه و نشان دادن رپ خوان بودنشان معموال 
در حال درگيری اند. برای هر حادثه کوچکی دعوا به راه می اندازند و 
قمه)!( های آماده را از غالف بيرون می کشند. متأسفانه تعداد زيادی 
از رپرهای مشهور پرشين رپ، به انواع و اقسام مواد روان گردان و 
اين مواد در تکست ها سخن می  از  افتخار  با  اند و  اعتيادآور وابسته 
گويند. اما در اين ميان هنوز رپرهای پاکی پيدا می شوند که مجدانه برای 
رسيدن به استانداردهای دريافت مجوز، تالش می کنند. آن ها موجب 
شده اند که سيما نيز در برخی برنامه هايش، حداقل برای تفنن از آهنگ 
های رپ استفاده کند. همان طور که در سريال متهم گريخت آهنگی با 
صدای »رضا عطاران« را در اين سبك شنيديم. در جشنواره امسال نيز 
تيتراژ پايانی فيلم »خط ممتد« به کارگردانی »مانی تارخ« شعری رپ و 

با مضمون اجتماعی بود.
شرکت های زيرزمينی: به تازگی دو شرکت که توسط رپرهای جوان 
آلبوم های رپ  به پخش و فروش زيرزمينی  اداره می شوند، تصميم 
گرفته اند. شرکت »ديوار« يکی از آن هاست. اين شرکت، راديوی اينترنتی 

ای با همين نام را هر هفته برای دانلود در سايتش قرار می دهد.
آموزش  به  هايی  انجمن  در  رپرها،  با  بر مصاحبه  عالوه  اين شرکت، 
به  آن  کارشناسان  و  است  مشغول  نيز  سازی  بيت  و  نويسی  تکست 

تحليل موسيقی های منتشره و امتيازدهی به آنان می پردازند.
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سفید بازی را شروع می كند و در 3 
حركت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qh2+    Kf1 (Ke1) 
Bxd2    f2       Rc1++ 

 سفید بازی را شروع می كند و در2
حركت مات می نماید

جواب هفته قبل              
c7+     Kc8 
Bd7# 

به ياد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

 آموزش خود هیپنوتیزم، تله پاتی، شناخت و
تسلط بر نیروی ذهن
075 95 16 11 89

فال هفته

اثر  بر  هفته  اين  در  فروردين:   متولدين 
و  ترديد  اقدامي دچار  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 کنيد.، 
چون هر چه بيشتر بخواهيد توجيه اش کنيد، مبهم تر 

و پيچيده تر خواهد شد.

متولدين ارديبهشت: در اين هفته سعي کنيد    
مقصود و منظورتان را به طور شفاف بيان کنيد، تا 
بابت  اين  از  و  نکند  تفاهم  سوء  دچار  را  ها  بعضي 
مشکالتي براي شما پيش نيايد. براي انجام کاري و 
به دست شما خواهد رسيد.  پول الزم  اي  معامله  يا 
مسافرتي کوتاه مدت در پيش داريد. سعي کنيد براي 
تمدد اعصاب از اوقات فراغت خود به خوبي استفاده 
کنيد و فکر و ذهنتان را از افکار تيره و نوميد کننده 

به دور نگه داريد 

متولدين خرداد: يکي از آرزوها و ياخواسته 
هايتان در اين هفته صورت تحقق به خود گرفته و يا 
خود  از  را  ها  نگراني  ميگيرد.  قرار  انجام  در شرف 
کار  در  اند  گفته  قديم  از  باشيد.  و مصمم  کنيد  دور 
خير حاجت به استخاره نيست. همين روزها واقعيتي 
برايتان روشن ميشود و بعضي فکرهاي تيره و تار 
از سرتان خارج خواهد شد. اين روزها خود را خسته 
و فرسوده احساس مي کنيد. احساستان درست است 
و براي چاره بهتر است کمي به خود مرخصي بدهيد، 

هم مرخصي جسمي و هم روحي.

تير: حتمأ خودتان هم پي برده     متولدين 
ايد که برخي از مشکالتتان مربوط است به کم رويي 
که  است  الزم  ديگران،گاهي  کردن  مالحظه  و  تان 
دلش  حرف  و  بگذارد  کنار  را  ها  رودربايستي  آدم 
را صاف و صريح به طرف مقابل بگويد. البته حرف 
هاي منطقي که در آن اما و اگر و شايد نباشد. سعي 
وجودتان  در  تازگي  به  که  را  حسادت  حس  کنيد 
دادن  رنج  جز  کنيد، چون  دور  خود  از  سربرآورده 
از آن نخواهيد گرفت.برنامه اي  اي  نتيجه  خود هيچ 

که 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 کرد. در اين هفته از دعوت به گفتگو 
و مشاوره سرباز نزنيد و سعي کنيد که در اين گونه 
جلسات شرکت کنيد تا ديگران هم نقطه نظرهاي شما 
کرد. يك  نخواهيد  باشيد ضرر  بشنوند و مطمئن  را 
فرصت خوب و يك شانس کمياب بر سر راه داريد. 
براي پيشبرد يك امر اجتماعي خود را از کمك هاي 
است  بهتر  ندانيد.  نياز  بي  ديگران  عملي  يا  و  فکري 

کمي از خودخواهي هاي خود بکاهيد.

کالهتان  و  بنشينيد  اگر  متولدين شهريور:   
را به قول معروف قاضي کنيد، خواهيد ديد که برخي 
از مشکالتتان ناشي از اين بوده که به توصيه ها و 
حرف هاي مشفقانه نزديکان خود بي توجه بوده ايد. 
انعطاف  و  نرمش  خود  از  هم  کمي  است  بهتر  پس 
نشان دهيد. يك اتفاق خوب و اميدوارکننده 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.

که  تصميمي  از  هفته  اين  در  مهر:  متولدين 
بوديد،  کرده  شروع  که  را  کاري  يا  و  بوديد  گرفته 
پشيمان خواهيد شد. از يکي که از او انتظاري نداشتيد 
خدماتي در حد فداکاري خواهيد ديد. آنچه را که در 
جستجوي آن بوديد، پيدا مي کنيد. يك مسافرت کوتاه 
به  کنيد  سعي  داشت.  خواهد  مفيد  بسيار  اما  مدت 
افکارتان 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  يکي  توانست  خواهيد  آن  اثر  بر  که  آيد 
هاي قديمي خود را برآورده کنيد.بيهوده خود را از 
جمع دوستان و يا جمع خانوادگي کنار نکشيد و آن 
نپنداريد، چون در صورت  نوعي آسودگي خاطر  را 
استمرار انزواطلبي بر روحيه و اخالق شما لطمه وارد 
مي آيد. سعي کنيد در کارهاي اجتماعي و خانوادگي 
بر رابطه  مالي  اختالف  ، يك  باشيد  مشارکت داشته 

شما با يکي از نزديکان اثر منفي مي گذارد.

 متولدين آذر: با نشان دادن حسن نيت خود، 
مي توانيد بر بعضي سوء تفاهم هاي خانوادگي پايان 
دهيد. براي آنچه که 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 يکي 
از اطرافيان دچار شك و ترديد خواهيد شد. نسبت به 
انجام برنامه اي که در خيال داريد، نگراني و ترديد به 
خود راه ندهيد و به توانايي هاي خود مطمئن باشيد.

  متولدين دی: سعي کنيد احساسات واقعي 
مطمئن  ندهيد،  جلوه  مغشوش  يا  و  پنهان  را  خود 
باشيد حرف دل حتما به دل طرف مقابل مي نشيند.

ماسك به چهره زدن و نقش بازي کردن چه در رفتار 
و چه در گفتار خيلي زود رو مي شود و ماهيت خود 
را نشان مي دهد. به زودي با اتفاقي احساس خواهيد 
است.با  باز شده  تان  زندگي  در  اي  تازه  کرد فصل 
کمك شما يکي از بالتکليفي بيرون مي آيد، پس بهتر 

است او را چشم انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود   
و  منطقي  و  بسپاريد  احساسات  امواج  دست  به  را 
يك  انجام  براي  بگيريد.  تصميم  و  کنيد  فکر  معقول 
معامله مهم فرصت هاي خوبي به دست مي آوريد. 
يك مشکل و يا يك مانع بر سر راه برنامه مورد عالقه 
تان پيش مي آيد، اما اگر کمي تدبير کنيد مي توانيد از 
کنار اين مانع بگذريد. اين روزها همچنين بايد به فکر 
سالمتي خود باشيد و بعضي دردها و کسالت ها را 

دست کم نگيريد.

و  خود  به  کمي  اگر  اسفند:   متولدين    
ديد  خواهيد  بينديشيد  خود  هاي  توانايي  و  امکانات 
که مثل خيلي هاي ديگر هستيد، پس انتظارهاي شما 
از زندگي نيز بايد در همان حدي باشد که ديگران از 
ها  طلبي  زياده  و  توقعات  از  اگر کمي  دارند.  زندگي 
قابل  باشيد بخش  قانع  داريد  آنچه که  به  کنيد و  کم 
به  ناراحتي هاي شما کاسته ميشود.  از  اي  مالحظه 
اطرافيان خود  و  براي خود  را  زندگي  ديگر  عبارتي 
از يك  بود.  تر خواهيد  بگيريد.آن وقت راحت  آسان 
هديه  شنيد.  خواهيد  مفيد  و  تازه  پيشنهادي  نوآشنا 

هايي در راه داريد 
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به ياد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های 
جديد كامپیوتری
XPويندوز ويستا، ويندوز 
آنتی ويروس و فايروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

كاربردی و آموزشی ديگر 
با قیمت مناسب در محل كار و منزل

07 88 99 77 62۳

صمد شکارچی 
پنجره برای دزد روزنه اميد است!

وقتی که خيالم تخت شد به فکر تاج افتادم !
چون گرسنه بودم ،گول می خوردم!

سبيلم را برای تاب دادن جمعه ها به پارک می برم !
کبوتر حرم گندم سيلو را نمی خورد!

چون کرسی نبود ،حرفم را به صندلی نشاندم!
ما نسل سوخته ايم ، فرزندانمان نسل پدر سوخته !

چون سيم لخت بود، برق خجالت می کشيد که بيايد!
می خواستم به کمال برسم ، جمال را از دست دادم!

از بس زاغ سياهش را چوب زدم پرهايش ريخت !
مغزم که سوت کشيد ، گلبولهای قرمز ايستادند!

به کوپن قند و شکر که نگاه می کنم ، اوقاتم تلخ می شود!
چون نانش توی روغن بود، چربی خون گرفت!

از آن حرفها
هميشه به تشّيع جنازه ديگران برويد تا آنها هم به تشيع جنازه شما بيايند. »يوگی برا«

حقا يق همان خالی بندی های احماقانه هستند.»رونالد ريگان«
بسياری از دروغها درباره افراد احمق ،دروغ است.»مارلون براندو«

بعضی ها و بعضی ها 
بعضی ها پارتی ميدن، بعضی ها  دنبال پارتی ميگردن!

بعضی ها موز می خورن ، بعضی ها روش ليز می خودن!
بعضی ها  از دماغ فيل افتادن ، بعضی ها  از چشم مردم!

بعضی ها جوانی شان را از دست دادن ، بعضی ها  جوانشان را !
بعضی ها  دلشون شور می زنه ، بعضی ها سازشون!

بعضی ها می ميرن همه خبر دار می شن ، بعضی ها  مردن خودشون هم خبر ندارن!
بعضی ها زنبور دارند ،بعضی ها زن بور!

بعضی ها  توی خواب راه می رن، بعضی ها توی راه رفتن خواب می بينن!
بعضی ها حقه می زنن، بعضی ها حقه می سازن!

بعضی ها رخت می شورن ، بعضی ها رخت می بندن!
بعضی ها افسانه تعريف می کنن ،بعضی ها افسانه براشون تعريف  ميکنه!
بعضی ها خرشون هم جا می ره،بعضی ها خرشون تو طويله هم نمی ره!

بعضی ها  سردرد دارن ،بعضی ها دردسر!

تلنُگر

به ياد داشته باشید فقط از صرافی 
های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود 

استفاده نمائید
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طراحی وب سايت 

ثبت شركت ها - كارت 
تجاری - مشاوره 

تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبلیغاتی و خدمات 
بیشتر

07511602149

به يکنفر منشی ترجیحا خانم 
جهت كار در دفتر

 هفته نامه پرشین نیازمنديم 
آشنايی با تايپ فارسی و انگليسی

آشنايی با اينترنت و کامپيوتر الزاميست

ساعات کار ۱۰ صبح تا 5 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

آخرين مهلت درخواست: ۱۰ اکتبر ۲۰۰8
لطفا درخواست خود را به ايميل

 info@persianweekly.co.uk  ارسال و يا با تلفن 
۰78۱۱۰۰۰455 تماس حاصل نمائيد

فروش آپارتمان
تهران- یوسف آباد

باالتر از م- کالنتری
آپارتمان 123 متری
با 12 متر انباری 

طبقه اول - با اجاره برگردان باال
با پارکينگ

07810331164

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

به يکنفر بازارياب 
حرفه ای 

جهت كار در دفتر 
هفته نامه پرشین 

نیازمنديم

آموزش كاشت 
ناخن با ديپلم 

بین المللی

07507911066

پیتزايی برای فروش 
در مركز لندن

Qeens Way W2
با در آمد 5۰۰۰ پوند در هفته 

رنت و ريت مناسب
07956198767

تعمیر انواع لپتاپ
مکینتاش و پی سی

077۳۳11۳1۳7

گاراژ صافکاری و نقاشی 
با بازارآالت كامل و حیاط اختصاصی با حداقل پارک 
10 اتومبیل بهمراه یك مغازه و 2 اتاق اداری همراه با 
3 خط تلفن با تجهیزات اداری در 100 متری ایستگاه 
ریت  و  رنت  با  20 ساله  لیز  با  كنتون  مترو ساوت 

پائین فقط 45000 پوند
07886937797 

    02085371541-2

آموزش آشپزی
ايتالیايی

با جديدترين متد دنیا 

079۳1501142

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض كالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594۳4797۳
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   ۰۲۰77۰۰7۱74
کانون ايران                                             ۰۲۰87463۲69 
جامعه ايرانيان                                         ۰۲۰8748668۲  

سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰98۲۱67۰5۰۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰7۲۲53۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰8456۰۰۰9۱4 
اطالعات پرواز هيترو            ۰87۰۰۰۰۰۱۲3 
دفتر ايران اير هيترو            ۰۲۰856498۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰8-455555۰

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    ۰۲۰76۲۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰76۰33696 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰7۲669۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰76۰۲9۰4۰ 
رستوران الونك ۱                             ۰۲۰76۰3۱۱3۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰7۲۲9۰4۱6 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰89644477
رستوران پامچال                                     ۰۲۰8۲۰39595
رستوران پاپيون                                      ۰۲۰84589۰83
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲6۲4۰۱5
رستوران پاريس                                      ۰۲۰7۲89۲۰۲3
رستوران پرشيا                                       ۰۲۰845۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲58365۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰7۲۲99398

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰743۱4546     
رستوران ديار                                         ۰۲۰89۲۰9744 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰8847۱74۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰۲۰737۱۱9۱9

رستوران شبهای  شيراز                            ۰۲۰8346559۲
رستوران کندو                                         ۰۲۰77۲4۲4۲8    

رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲3833۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰77۰64888
رستوران مهدی                                       ۰۲۰85637۰۰7
رستوران نيمکت                                      ۰۲۰88896989
رستوران ياس                                         ۰۲۰76۰39۱48
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰89989۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰88344888

رستوران سالم                                        ۰۲۰8838۰۰۰7  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰7۲669۲۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰۲۰834944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰7۲438444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰76۰3۲379  
رستوران ليدو                                         ۰۲۰895۲4748 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰84455775  
اهواز                                            ۰۲۰8778536۱
انزلی                                        ۰۲۰8458۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰845۱66۱6
بهار                                         ۰۲۰76۰35۰83
بيژن                                         ۰۲۰7435۲37۰
پرارا                                       ۰۲۰76۰36۲۲۲
پرشيا                                     ۰۲۰7۲7۲۲665
تفتان                                       ۰۲۰773۱78۱9
تهران                                      ۰۲۰743536۲۲
تخت جمشيد                                    ۰۲۰76398۰۰7
جردن                                          ۰۲۰84۲65448
خزر                                        ۰۲۰8۲۰۲8۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰76۰389۰9 
خيام                                          ۰۲۰7۲583637 
زمزم                                        ۰۲۰845۲4۰۰4

فرديس                                     ۰۲۰886۱6۱87  
سارا               ۰۲۰7۲۲9۲۲43
ستاره                                      ۰۲۰88635۲5۱
ساواالن                                                  ۰۲۰834788۲۲
سپيد                                       ۰۲۰8969797۰ 

سليمان                                             ۰۲۰76۲4۲957 
سهند                                                   ۰۲۰83433۲79 
سرور                                                ۰۲۰89746۰88 
سيب                                                  ۰۲۰8399۲83۲ 
علی                                    ۰۲۰8566936۰ 
مازندران                                     ۰۲۰57995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰8963۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰895۲5637 
محصوالت ايران                              ۰8963۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰84558۱84
وحيد                                             ۰۲۰89749997 
قنادی رضا                                ۰۲۰76۰3۰9۲4 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰6۲9۰5

 

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران ایران ما
رستوران پارسیان
رستوران زعفران
رستوران ژینو

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 غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

نیازمنديها

آموزش و تعمیرات كامپیوتر و لپ 
تاپ با بهترين كیفیت

رفع انواع ويروس يابی و نصب انواع ويندوز اكس پی و ويستا 

طراحی وب سايت با بهترين قیمت

07949945945
07949948188

شركت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله کشی، برقکاری، نجاری، 
نقاشی، کاشیکاری و آجرکاری

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثیه منازل، آفیس، قطعات و باکس به تمام نقاط لندن و 
انگلستان در کوتاهترین مدت با قیمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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ورزش ايران
نکونام 90 دقیقه بازي كرد شجاعي 82 دقیقه  

 
ايراني تيم فوتبال اوساسونا در جريان بازي اين تيم مقابل  دو بازيکن 
خود  تيم  اصلي  ترکيب  در  همزمان  طور  به  بار  دومين  براي  نومانسيا 
به  نومانسيا  زمين  در  اوساسونا  گذشته  شب  يکشنبه  رفتند.  ميدان  به 
ميدان رفت و برابر اين تيم تازه صعود کرده به دسته اول تن به تساوي 
اين بازي جواد نکونام کاپيتان تيم ملي کشورمان به  بدون گل داد. در 
طور کامل در ترکيب اصلي تيم »خوزه آنخل سيگاندا« بازي کرد. او در 
طول 9۰ دقيقه ۲ بار شوت زد، يك بار مرتکب خطا شد،3 بار از حريف 
زد.  تکل  نيز  بار   ۲ و  داد  اشتباه  پاس   4 و  پاس صحيح  خطا گرفت،۲3 
همچنين مسعود شجاعي نيز که براي دومين بار در ترکيب ابتدايي ۱۱ 
نفره اوساسونا حضور داشت، تا دقيقه 8۲ بازي کرد. هافبك ملي پوش 
ايراني يکبار شوتزني کرد،4 بار خطا کرد،۲ بار از حريف خطا گرفت، ۱5 
پاس صحيح و 3 پاس اشتباه داد و يك بار نيز تکل زد. ضمن اينکه در 

دقيقه 36 نيز با کارت زرد »آيزا گومز ميگوئل آنخل« مواجه شد.  
 

فرهاد شاهمیري دبیر كمیته داوران 
فدراسیون والیبال شد  

 
 رئيس فدراسيون واليبال طي حکمي فرهاد شاهميري داور بين المللي اين 
رشته را به عنوان دبير کميته داوران معرفي کرد. شاهميري که قضاوت 
در فينال مسابقات جهاني جايزه بزرگ ژاپن و پيکارهاي المپيك پکن را 
کميته  رئيس  حاتمي  اميدوار  کنار  در  ديروز  از  دارد،  خود  کارنامه  در 
داوران فدراسيون واليبال و به عنوان دبير امور مربوط به اين کميته را 
پيگيري مي کند. همچنين اعضاي اصلي کميته داوران انتخاب و معرفي 
نژاد،  اين اساس اسماعيل صباغ، محمود کشفي، محمود علي  بر  شدند. 
ابراهيم فيروزي نفرات فعال در کميته داوران خواهند بود. همچنين نادر 
و  ساحلي  واليبال  کميته  نمايندگان  عنوان  به  فراهاني  خانم  و  انصاري 

بانوان در کميته داوران انجام وظيفه مي کنند.  

رحمتی در جمع بهترين گلزنان فوتبال 
جهان

کيانوش رحمتی، بازيکن ملی پوش کشورمان و تيم سايپا در جديدترين 
بهترين  جمع  در  فوتبال،  آمار  و  تاريخ  المللی  بين  فدراسيون  فهرست 
گلزنان جهان قرار گرفت. در اين فهرست رحمتی با 6 گل زده در رقابت 
های سال ،۲۰۰8 بعد از ديديه دروگبا، بازيکن ساحل عاجی تيم چلسی 

انگليس، در رده پنجاه و نهم قرار گرفت.

محمداسماعیل قدمگاهی نقره گرفت
برداری  وزنه  های  رقابت  از  روز  نخستين  در  قدمگاهی  محمداسماعيل 
قهرمانی پيشکسوتان جهان در رده سنی 79 - 75 در دسته 77 کيلوگرم 
 7۰ دوضرب  کيلوگرم،   55 يکضرب  در  وی  شد.  نقره  نشان  صاحب 

کيلوگرم و مجموع ۱۲5 کيلوگرم وزنه را باالی سر برد.
  

قضاوت مرادی در AFCكاپ
مسعود مرادی، داور بين المللی کشورمان هفته آينده برای قضاوت در 
اين اعالم کرده بود از  از  AFC کاپ راهی بحرين می شود. وی پيش 

دنيای داوری کناره گيری می کند!
 

ايران میزبان بدمینتون قهرمانی آسیا شد
محمدرضا پوريا، دبير فدراسيون بدمينتون کشورمان از ميزبانی ايران 
در اين رشته خبر داد. وی گفت: کنفدراسيون بدمينتون آسيا با برگزاری 
سال   ۱6 زير  سنی  رده  در   ۲۰۱۰ سال  در  آسيا  قهرمانی  های  رقابت 

دختران و پسران در ايران موافقت کرده است.

دست در جیب، شبیه هم  
اميرحسين ناصري

دست در جيب، به فاصله 6۰ متري هم مي ايستند. لحظاتي که يکي دست هايش را گره مي کند و شادمان است، ديگري دستي بر 
موهايش مي کشد، بطري آب را برمي دارد و با حسرت روي نيمکت مي نشيند. اين يکي زانوها را خم مي کند و دست روي صورت 
مي گذارد و آن ديگري فريادي بر سر مدافعانش مي کشد. جمعه روز تقابل مردان کت و شلوارپوش است. افشين قطبي با رنگ تيره و 

امير قلعه نويي با رنگ طوسي يا حتي روشن تر. فرقي ندارد در طول 
هفته هيات مديره هر دو باشگاه با هم کري خوانده باشند يا وعده 
پاداش بزرگ پيش کش کنند يا نه. مهم نيست بازيکنان چند گل براي 
حريف کنار گذاشته باشند يا نه. مصاحبه هاي آنها کاماًل عادي است. 
حتي اعضاي ديگر کادر فني هم کري خواند ن شان اهميتي ندارد. اين 
بازي فقط تقابل قطبي و قلعه نويي است؛ مرداني در ظاهر متفاوت اما 
شبيه هم. قطبي دامنه لغات وسيعي در ذهن ندارد. حرف هايش هر 
از چندگاهي مثل پتك عده يي را از جا مي کند و بعد مجبور مي شود 
عذرخواهي کند. امير قلعه نويي هم واژگان بسياري نمي داند. او هم 
با اشتبا ه هاي عجيب و غريب اش و جمله سازي هاي شاهکارش 
مربيگري  تفکرات  نوع  در  شايد  کند.اينها  مي  سوژه  را  خود  مدتي 
شان هم ظاهراً متفاوت باشند اما اگر کمي از تابلوي اين دو نفر دور 

مي شوي انگار يکي را از آن ديگري کپي برداشته اند. قطبي به شدت شبيه امير قلعه نويي است و قلعه نويي کپي برابر اصل قطبي. 
شايد سال قبل وقتي هر دو مي باختند قطبي خودداري مي کرد و با ديپلماسي خاصي فضا را به سود خود برمي گرداند به گونه يي 
که موجب تحسين همگان مي شد. البته قلعه نويي سال هاست که برابر شکست رفتار يکساني داشته اما امسال هر دو شبيه اند. اگر 
جمعه هر يك شکست خورده زمين باشند مي توانند زمين و زمان را به هم بدوزند. داور را مقصر بدانند، مدير باشگاه يا حتي بازيکن 
مقصر را.کت و شلوار مربي ايراني برازنده هر دوي آنها است. ديگر قطبي يك ايراني با فرهنگ غريبه کنار زمين نمي ايستد. او کاماًل 
ايرانيزه شده. خبرنگاران را حيوان خطاب مي کند، مديران باشگاه را پس از شکست تهديد مي کند و بازيکنان را دسته بندي مي کند؛ 
بازيکن محبوب و غيرمحبوب. اين تقابل به هر دوي آنها مي آيد. ديگر تقابل فرهنگي، اخالقي يا هيچ چيز ديگري نيست. فوتبال است و 
فوتبال و آنها هر دو کاماًل يکسان فقط با تفکرات فني شان روبه روي هم ايستاده اند. ادبيات آنها و رفتارشان شبيه است. دو مربي 
ايراني به فاصله 6۰ متر از هم دست در جيب به هم شباهت بسياري دارند. آنها فقط در سيستم بازي با هم متفاوت هستند ولي خارج 

از آن، نه، شباهت عجيبي به هم دارند. 

 حسين معدنی در گفتگو با ايسکانيوز: 

آرزوی مربیگری در المپیک 2012 لندن را دارم 
سرمربی تيم ملی واليبال بزرگساالن کشورمان گفت: با کسب عنوان قهرمانی و موفقيت در اين مسابقات انتخاب مربی جديد را حق 
مسلم فدراسيون می دانم اما با اين وجود آرزوی مربيگری در رقابت های المپيك ۲۰۱۲ لندن را دارم.  "حسين معدنی"  خاطرنشان 

کرد: مذاکرات با لوزانو قبل از مسابقات جام کنفدراسيون آسيا آغاز شد ه بود اما 
مسئوالن فدراسيون می بايست با سنجش ميزان توانايی ها ی مربيان و ارزيابی کار 
مدريتی آنها بهترين گزينه را انتخاب کنند.وی ادامه داد: همچنان راقب به ادامه کار 
در تيم ملی می باشم زيرا با نقاط ضعف و قوت تيم آشنايی يافته و می بايست در 
فرصتی مناسب بر روی آنها کار کنم تا نقاط قوت تيم را باال برده و از نقاط ضعف 
بکاهيم. سرمربی تيم ملی واليبال با اضهار اميدواری به آينده واليبال کشورمان به 
ايسکانيوز گفت: بی شك به الپيك ۲۰۱۲ راه خواهيم يافت و خوشا به حال کسی که 
تا آن زمان هدايت تيم را بر عهده داشته باشد تا شاهد موفقيت تيم واليبال کشورمان 
باشد.معدنی تصريح کرد: کسب عنوان قهرمانی باعث باال رفتن توقع مردم شده در 

حاليکه اميدوارم اين قهرمانی تداوم يافته و همچنان از آن ما باشد.وی در پايان با اشاره بر باال بودن سطح مسابقات کنفدراسيون 
آسيا اضهار داشت: با حضور تيم های قدرتمندی که در رقابتها شرکت داشتند سطح اين مسابقات باال رفته و کار را برای ما دشوار 
ساخت اما بازيکنان توانستند با اعتماد بر توانايی ها و همبستگی تيمی بر سکوی قهرمانی بايستند و در اولين دوره اين مسابقات 

مدال خوشرنگ طال را بر گردن بياويزند.

جانشین المپیکی حسین رضازاده قهرمان فوتبال آلمان شد
قويترين مرد جهان و جانشين خارجی حسين رضازاده،  قهرمان جام وزنه برداران عالقمند به فوتبال آلمان شد. به نقل از دی ولت، 

ماتياس اشتاينر در رقابت های فوتبال مخصوص قهرمانان وزنه برداری که در مونيخ آلمان 
برگزار شد،  همراه تيم دوستداران ماتياس به مقام نخست رسيد. وی که در المپيك ۲۰۰8 پکن 
در غياب حسين رضازاده، وزنه بردار و قويترين مرد جهان توانست در وزن فوق سنگين 
به مقام نخست دست يافته و وزنه برداری آلمان را صاحب مدال سازد،  در اين مسابقات که 
چهار تيم منتخب از وزنه برداران حاضر بودند،  به مقام اول دست يافت. قويترين مرد جهان 
پس از کسب عنوان قهرمانی گفت: از کودکی در کنار وزنه برداری،  فوتبال را نيز دوست 
داشتم. همواره با دوستانم به اين ورزش می پرداختم. او ادامه داد: در دوره ای مايل بودم 
به صورت حرفه ای به فوتبال بپردازم؛ اما اين امکان به خاطر وزن سنگينم وجود نداشت. 

از لحاظ بدنی هم فيزيکی شبيه به بازيکنان فوتبال نداشتم. به توصيه مربيانم، تمام توانم را در زمينه وزنه برداری متمرکز کردم و 
به صورت تفريحی به فوتبال پرداختم. او که اهل شمينتس است، پس از کسب قهرمانی اخير خود، تصميم گرفته در زادگاه خود تيمی 

فوتبال از عالقمندانش تاسيس کرده تا گاهی در رقابت های مفرح شرکت کنند. 
قويترين مرد جهان در اين رقابت ها در نقش مدافع ميانی بازی کرد. 
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از چهار گوشه جهان

دل بوسکه: من مربی ترسويی نیستم  
 

سرمربی سابق رئال مادريد در واکنش به مقاله مارکا، خود و بازيکنانش 
را تا اطالع ثانوی ممنوع المصاحبه اعالم کرد. به نقل از مارکا، جوابيه 
ويسنته دل بوسکه امروز در روزنامه مارکا به چاپ رسيده است. اين 
ناراحت است. دل  از مطبوعات کشورش دلخور و  سرمربی به شدت 
بوسکه در اين نامه نوشته است: مربی ترسويی نيستم. شجاعت من در 
قهرمانی با رئال مادريد برای دو فصل پياپی و خداحافظی از اين تيم، 
آن هم در اوج به اثبات رسيده است ثابت می کنم شبيه پيشنهاد ارائه 
شده به من برای رافائل بنيتس نيز ارسال شده؛ اما شجاعت پذيرفتن 
اين مسئوليت را نداشت. وی افزود: با اسپانيا قهرمان جام جهانی می 
شوم. آن روز، روز خوبی برای اين تحليلگر بی دانش و مغرض نخواهد 
بود. روزنامه مارکا دل بوسکه را به مذاکرات پشت پرده با فدراسيون 
اين سازمان متهم کرده  با  پنهان کردن حقيقت عقد قرارداد  اسپانيا و 

بود. 

روبینیو، يازدهمین بازيکن برتر برزيل 
در لیگ برتر انگلیس 

 
مهاجم برزيلی منچستر سيتی يازدهمين بازيکن درجه اول اين کشور 

فوتبال خيز آمريکا جنوبی است که وارد ليگ برتر شده است. 
روزنامه سان انگليس در گزارشی تحليلی عنوان کرد، روبينيو که در 

ابتدای فصل جاری ليگ برتر انگليس به تيم منچسر سيتی ملحق شد،  
دهمين بازيکن برتر صادراتی فوتبال اين کشور به ليگ برتر است. 

به  يافته  انتقال  برزيلی  بازيکنان  نام  به  گزارش خود  در  روزنامه  اين 
ليگ برتر اشاره کرد و عنوان داشت که جونينو )ميدلزبورو(، گيلبرتو 
االنو  )منچستريونايتد(،   آندرسون  )آرسنال(،  ادو  سيلوا)آرسنال(، 
)منچسترسيتی(، دنيلسون )آرسنال(، آلفونسو آلوز )ميدلزبرو (، لوکاس 
)ليورپول(، ميراندنيا )نيوکاسل( و جيووانی )منچسترسيتی( قبال وارد 

اين فوتبال شده اند. 
اين گروه با ورود به ليگ برتر، همواره با انجام بازی های خوب، به 

کسب موفقيت تيم های خود کمك کرده اند. 

كاناوارو در انديشه بازگشت به ايتالیا 
  

بهترين بازيکن جهان در سال ۲۰۰5 قصد بازی در تيم فوتبال ناپولی 
رئال  ملی پوش  مدافع  کاناوارو،  فابيو  آس،  از  نقل  به  دارد.  را  ايتاليا 
به کشورم  اوج،  در  داشتم روزی  هميشه دوست  کرد:  عنوان  مادريد 
بازگردم. وی ادامه داد: خود را مديون هواداران ناپولی می دانم. دوست 

دارم در سال آخر بازی خود، در لباس اين تيم ايتاليايی کار کنم. 
پائولو کاناوارو برادر فابيو نيز در مصاحبه ای با رای ايتاليا تاييد کرد 
ناپولی فوتبال حرفه ای را تجربه  لباس  با  که برادرش در سال آينده 

می کند. ت.  

  جريمه نقدي بارسلونا و محرومیت اسپانیول  
 

 پس از درگيري هواداران دو تيم بارسلونا و اسپانيول کميته انضباطي 
اعالم کرد. در حکم صادر شده  تيم را محکوم  اسپانيا هر دو  فوتبال 
بارسلونا به خاطر مقصر بودن هوادارانش در پرتاپ نارنجك و آغاز 
اما باشگاه  درگيري به مبلغ ۱۰۰ هزار يورو جريمه نقدي شده است، 
اسپانيول که نتوانسته امنيت الزم براي هواداران را فراهم کند به يك 
جلسه محروميت از داشتن هوادار در خانه محکوم شد. هر دو باشگاه 
مي  صادر  هفته  اين  پايان  نهايي  حکم  و  اند  کرده  فرجام  درخواست 

شود.  

پيروزي غافلگيرکننده ميالن بر اينتر 
 

احیاي 
رونالدينیو 

 
قبل از اينکه سوت آغاز داربي ميالنو زده شود، 
همه از پيروزي قاطع اينتر با ژوزه مورينيو بر 
ميالن بحران زده مي گفتند؛ ميالني که با وجود 
پا به سن گذاشته همچنان  خريد ستاره هاي 
مشکل داشت؛ مشکالتي که به نظر مي رسد تا 
انتهاي فصل در مقاطع مختلف گريبان آنها را 
بگيرد. تمام فکر آنچلوتي در اين شرايط نتيجه 
گرفتن مقابل اينتر بود. او بارها اين داربي را 
تجربه کرده بود و مي دانست چگونه بايد در 
آن نتيجه بگيرد. درست برعکس مورينيو که 
بار اولش بود. خود مرد پرتغالي هم خوب مي 
دانست رويارويي با ميالن خيلي با دوئل هاي 
انگليس تفاوت دارد؛ دوئل هايي  قبلي اش در 
و  تاتنهام  چلسي-  يونايتد،  من  چلسي-  مثل 
مورينيو  حال  اين  با  ليورپول.  چلسي-  حتي 
و  آنچلوتي  مقابل  که  کرد  نمي  هم  را  فکرش 
در برابر ديدگان 8۰ هزار نفر اين گونه مغلوب 
ميالن شود.او در دقيقه 77 نيکالس بورديسو 
را از دست داد، تا ۱3 دقيقه ۱۰ نفره براي زدن 
گل مساوي بجنگد و اعتراض هاي وحشتناک 
ماتراتزي که در ابتداي نيمه دوم جاي خودش 
از  او  اخراج  به  بود،  داده  به خوليو کروز  را 

روي نيمکت انجاميد تا نراتزوري براي مسابقه بعدي دو دفاع کليدي اش را در اختيار نداشته باشد. مورينيو از ابتداي مسابقه سه 
مهاجم به زمين فرستاده بود و سعي داشت با نفوذهاي مانسيني و کوارشما براي ابراهيموويچ توپ سازي کند. اما با وجود سوار 
بودن تيمش در تمام طول مسابقه ميالن برخالف جريان بازي به گل رسيد. هيچ کس فکرش را نمي کرد زننده گل برتري ميالن، 
رونالدينيو باشد؛ مردي که تا قبل از اين مسابقه هدف اصلي انتقاد تمامي رسانه ها به شمار مي رفت. بعد از اين گل بود که مورينيو 
با آوردن آدريانو و خوليو کروز و اضافه کردن اين دو به ابراهيموويچ و کوارشما، سعي کرد با 4 مهاجم گل خورده را جبران کند 
اما ضربه شوچنکو تعويضي که از باالي دروازه به بيرون رفت و با گل شدن فاصله يي نداشت، نشان داد ميالن هوشمندانه به اينتر 
ضربه زده است. بدون شك شنيدن حرف هاي او بعد از بازي در گفت وگو با »اسکاي ايتاليا« در نوع خود جالب بود؛ »آنها گل زدند و 
ما نه. اين داستان کل بازي بود. آنها شانس هاي کمتري از ما داشتند. اين مسابقه خيلي متعادل بود. من از باختن نمي ترسم و به همين 
دليل بود که آدريانو و کروز را به زمين آوردم. شکست، شکست است اما وقتي به جدول نگاه مي کنم مي بينم ميالن، يووه و رم پايين 
تر از ما هستند.«مورينيو سعي کرد مثل هميشه همان کاري که در انگليس مي کرد را در قامت سرمربي اينتر انجام دهد؛ »وقتي پيروز 
مي شويم به خاطر شايستگي بازيکنان است ولي وقتي شکست مي خوريم، من تقصيرکار هستم. ما يك مسابقه را باختيم اما من هيچ 
نگراني نداشتم و ندارم. آنها يك بر صفر پيروز شدند. آفرين به آنها،« تا به حال مورينيو را تا اين حد آرام نديده بوديم.بازيکنان ميالن 
به مراتب بهتر از آغاز فصل بودند. تيم مورينيو پايين تر از حد انتظار ظاهر شد و تنها اوست که مي تواند اينتر را به اوج بازگرداند. 

در آخرين روز مسابقات جهانی موی تای 

اكبر كريمی نايب قهرمان جهان شد 
 در آخرين روز مسابقات جهانی موی تای درکره جنوبی، اکبر کريمی، ملی پوش به اضافه 9۰ کيلوگرم کشورمان به مقام نايب 
قهرمانی جهان دست يافت.  چهارشنبه دهم مهرماه، کريمی در ديدار پايانی مقابل بازيکن بالروس شکست خورد و صاحب مدال نقره 

شد.کريمی در مرحله نيمه نهايی حريفی از جمهوری چك را با امتياز ناک اوت مغلوب کرده بود.
تيم ملی موی تای کشورمان در اين دوره از رقابت ها، يك مدال طال، چهار نقره و شش برنز بدست آورد و احتماال دردوره بعد 
نيز عنوان پنجمی جهان را در گروه؟ کسب خواهند کرد.همچنين، محمد نوحی، رئيس فدراسيون ورزش های رزمی کشورمان که به 

عنوان ميهمان ويژه در اين رقابت ها حضور دارد با دعوت مسئولين برگزاری، جوايز مسابقات را به قهرمانان برتر اهداء کرد.
گزارش ايسکانيوز حاکيست: ملی پوشان کشورمان فردا پنجشنبه، ۱۱ مهرماه از طريق فرودگاه بين المللی امام خمينی راس ساعت 

3۰/9 دقيقه صبح وارد کشور خواهند شد.

بازی های المپیک پکن جهانیان را با چین بیشتر آشنا كرد
به نقل از خبرگزاری شينهوا، وی با تقدير از برگزارکنندگان و مجريان بازيهای المپيك تالش خستگی ناپذير آنها را قابل ستايش و 
محترم دانست و از عالی برگزار شدن اين بازيها ابراز خشنودی کرد . هو جين تائو، رييس جمهور چين اظهار داشت: بازی های 
المپيك و پارالمپيك پکن مردم کشورهای مختلف جهان را در شهر پکن و زير پرچم پنج حلقه ای المپيك گرد آورد و يك اجتماع 
باشکوه برای تقويت مبادالت و تعميق درک و دوستی بين مردم جهان ايجاد کرد . وی يادآور شد: بازی های المپيك پکن جهانيان را 
بيشتر با چين آشنا کرد و چين نيز از اين طريق بيشتر با جهان امروز آشنا شد. دولت چين در شهر پکن گردهمايی را برای تقدير 
از سازمانها و افرادی که در برگزاری بازی های المپيك و پارالمپيك پکن نقش برجسته ای ايفا کردند، برپا کرد. هو جين تائو در 
اين نشست گفت: چين بيش از پيش با برافراشتن پرچم صلح، توسعه و همکاری، با پايبندی به اصول سياست خارجی مبنی بر حفظ 
صلح جهانی و مساعدت به توسعه مشترک، تقويت درک و دوستی بين مردم کشورهای مختلف جهان ، روابط دوستی و همکاری 

کشورهای جهان را توسعه داد و به طور مداوم امر خطير صلح و توسعه بشری را به پيش سوق خواهد داد./
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جايزه بازيکنان 
پرسپولیس برای 

دربی آماده 
پرداخت است

صورت  در  گفت:  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل 
تقديم  آنها  به  بازيکنان  جايزه  دربی،  در  پيروزی 

می شود. 

که  خوشحالم  داشت:  اظهار  مصطفوی  داريوش 
برای  و  هستند  سرحال  و  شاد  بسيار  بازيکنان 
نتيجه  می کنند.  آماده  را  جوانمردانه خود  بازی  يك 
افريقا و  اروپا،  اين ديدار به دليل پخش مستقيم در 
باالی  پتانسيل  با  اميدوارم  است.  مهم  قاره ها   ساير 

پرسوليس، برد به نفع ما باشد. 
وی ادامه داد: اميدوارم به داور احترام گذاشته شود 
و بازی جوانمردانه را فراموش نشود. فکر کنم اين 
و  دارد  زيادی  فرق های  گذشته  مسابقات  با  ديدار 

مردم از ما توقع دارند. 
مصطفوی درباره مشکالت تيم فوتبال استقالل تهران 
گفت: به تيم خودم کار دارم؛ ولی مطمئنم هر اتفاقی 
روی سکوها می افتد، در بازی تاثير دارد. بايد تمام 
به  خوبی  ديدار  تا  دهند  هم  دست  به  دست  عوامل 

نمايش درآيد تا جواب توقعات داده شود. 
وی در خصوص هديه به بازيکنان گفت: در صورت 
برد ، به چهارده بازيکن اصلی پژو 6۰۲ اهدا می شود. 
اين جايزه آماده است و به ساير بازيکنان نيز نفری 

5 ميليون تومان خواهيم داد. 
دايوش مصطفوی گفت: برزيلی ها به ما خلف وعده 
کردند. پول و مدارک را گرفتند و امروز پانزدهمين 
دی   CTI نمی توانيم  فعال  می گويند  که  است  روز 
روز  که  است  صورتی  در  اين  بفرستيم.  را  کارمو 
است.  رسيده  تهران  به   CTI گفتند  من  به  گذشته 
برای  اميدواريم  و  دارد  خانوادگی  مشکل  مارکو 

جمعه به تهران بيايد. 
تمام  از  نشان ساخت:  خاطر  پرسپوليس  مديرعامل 
مسئوالنی که برای بازی روز جمعه زحمت می کشند، 
تشکر می کنم؛ اما طبق هماهنگی، کادر فنی پرسپوليس 
و استقالل و مديريت ها، نشست دو تيم لغو شد. اين 
موضوع ربطی به حرف هايی که ضد ما زدند، ندارد. 

   قلعه نويی: 
دربی با تفکرات 
من و قطبی زيبا 

خواهد شد
محمدواال يزداني

سرمربی تيم فوتبال استقالل گفت: با شناختی که از قطبی دارم و تفکرات 
خودم، اين دربی زيبا و فنی خواهد شد. 

امير قلعه نويی در مورد تقابل با افشين قطبی اظهار داشت: پيش از اين هم 
يك بار زمانی که در مس بودم، مقابل هم قرار گرفته ايم. در جام ملت های 

آسيا هم مقابل هم قرار گرفته ايم؛ اما تقابل در دربی متفاوت است. 
وی افزود: در اين بازی کار سخت را مربيان ندارند و بازيکنان هستند 
که بايد انگيزه زيادی داشته باشند. با تفکراتی که دارم و شناختی که از 
افشين قطبی دارم، می دانم اين دربی زيبا و فنی خواهد شد. در واقع، بايد 

بگويم اين دربی از قشنگ ترين دربی های اخير می شود. 
هم  بازی  اين  بينی می شود  پيش  اينکه  مورد  در  پوشان  آبی  سرمربی 
با توجه به حساسيت های آن مساوی شود، عنوان کرد: شك نکنيد به 
مساوی فکر نمی کنيم و از دقيقه يك به پيروزی فکر می کنيم. برای ما 

کسب سه امتياز مهم است. 
قلعه نويی در باره شرايط استقالل ادامه داد: در دو بازی است که روز 
دور برد قرار گرفته ايم. در ديدارهای گذشته هم که امتياز از دست داديم 

يا واگذار کرديم، حقمان اين نبوده است. 
اين مربی با حساس خواندن بازی مقابل پرسپوليس، عنوان کرد: برای اين 
مسابقه ترفندهايی داريم که بايد آنها را در زمين انجام دهيم تا به هدفمان 

برسيم. قبل از اينکه به نتيجه فکر کنم، به قشنگی آن فکر می کنم. 
قلعه نويی افزود: اميدوارم روز جمعه تماشاگران سالم بيايند و سالم هم 
بروند. روی صحيتم با هواداران استقالل است. در بازی مقابل استقالل 
اهواز در رده ۱7 جدول بوديم؛ اما ما را به سمت پيروزی سوق دادند. 
در حدی نيستم که بخواهم به آنها توصيه ای کنم چون می دانم کارشان 

را بلدند. 
باقری چه  اينکه برای مهار علی کريمی و کريم  به  قلعه نويی در جواب 
برنامه ای دارد، عنوان کرد: در اين رقابت تغيير سيستم نخواهيم داد. اين 
را هم بگويم که در پرسپوليس همه بازيکنان خوب هستند و مانند بازيکنان 
استقالل، برای موفقيت می جنگند. برای خط هافبك اين تيم برنامه داريم. 
بينی  پيش  قابل  دربی  ايم.  کرده  کار  و حمله خود  دفاعی  روی ساختار 

نيست. در دربی ميالن هم ديديد که اينتر مستحق باخت نبود. 
وی در پاسخ به اينکه به نظر می رسد بين جباری و ساير بازيکنان فرق 
می گذارد، گفت: اينطور نيست. بين جباری و باقی فرقی نيست. باشگاه 
مقداری پول را به سياوش اکبرپور داده بود که معرفت به خرج داد و اين 
پول را در اختيار بازيکنی قرار داد که به آن نياز داشت. اين را هم اضافه 

کنم که در تيم ما از اين اتفاق ها زياد رخ می دهد. 
قلعه نويی در اين ارتباط که مطرح شده بين او و اکبرپور مشکلی پيش 
در  ای  حاشيه  مسائل  کنيم.  می  را  خود  کار  سالم  داشت:  اظهار  آمده، 
استقالل و پرسپوليس هست؛ حتی اگر هم نداشته باشی، می سازند. وقتی 
می بری، می گويند تبانی کردی و ببازی هم طور ديگری حاشيه درست 

می کنند. پس اين شايعه هم صحت ندارد. 

 قطبی: استقالل 
از شیرها و ببرهای 

پرسپولیس می ترسد  
سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس گفت: باتوجه به انگيزه باالی بازيکنان ما، 

استقاللی ها از شيرها و ببرهای پرسپوليس می ترسند. 
افشين قطبی اظهار داشت: از صميم قلب بايد عيد سعيد فطر را به تمام 
مسلمانان جهان تبريك بگويم و اعالم کنم برای بازی روز جمعه مقابل 
با  می خواهند  و  هستند  تشنه  و  گرسنه  پرسپوليس  شيرهای  استقالل 

گرفتن سه امتياز به هدف خود برسند. 

از  استقالل  خوب،  بسيار  تمرينات  و  باال  انگيزه  به  باتوجه  افزود:  وی 
شيرها و ببرهای پرسپوليس برای بازی روز جمعه می ترسند چون اين 
ديدار تاريخی است. مهمترين نکته در اين مسابقه آرامش و فوتبال منطقه 
ای است چون تا امروز کمی نتايج در دربی ها دور از توقع بوده و بايد 

جواب محبت های هواداران را بدهيم. 
هواداران  گفت:  استقالل  تيم  درباره  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربی 
استقالل می دانند که نتايج اين تيم با وجود بازی زيبا، دور از دسترس 
بوده است. اين تيم نيز مقابل ما دست و پا بسته نخواهد بود چون استقالل 
دارند  دوست  هميشه  که  هستند  فوتبال  بزرگی  قطب های  پرسپوليس  و 

ببرند. 
بازيگران  می دانند  همه  کرد:  عنوان  پرسپوليس  بازيگران  درباره  قطبی 
بزرگ و تاثير گذار در تاريخ فوتبال ايران می توانند نتايج را عوض کنند. 
افتخار می کنم بازيگرانی مثل کريم باقری، علی نيکبخت واحدی و ۲۲ شير 
ديگر در اختيار دارم. مطمئنم با تجربه آنها بسيار راحت تر می توانم موفق 

شوم چون خيلی ها آرزو دارند تا آنها را در اختيار داشته باشند. 
بزرگ  بازيکن  يك  وقتی  گفت:  خليلی  محسن  غيبت  خصوص  در  قطبی 
در دربی نباشد، بايد ناراحت باشم. او به خوبی از تجربه، احساسات و 
چهارچوب شناسی استفاده می کند. در هفت بازی گذشته، گل های بسيار 
بزنيم  هم  آن، گل های زشت  کنار  در  بگيريم  ياد  بايد  که  زده ايم  زيبايی 
چون نتايج فوتبال به گل زيبا و بازی زيبا نيست. مطمئن هستم کريمی، 

توره و نيکبخت گلزنی خواهند کرد چون بسيار آماده هستند.  

******************************************** 

لینزمن در انديشه جذب هوت  
 

 باشگاه بايرن مونيخ آلمان در آستانه بازي با تيم المپيك ليون فرانسه 
در ليگ قهرمانان اروپا از عالقه مندي به جذب مدافع مياني و آلماني تيم 
تلويزيوني  برنامه  يك  در  کلينزمن  يورگن  داد.  خبر  انگليس  ميدلزبورو 
اظهار داشت در شرايط فعلي کوشش زيادي خواهد کرد تا تيم بايرن به 
وحدت و يکپارچگي برسد، اما براي اين منظور نياز به بازيکنان جديدي 
به مدافعي همانند روبرت  نياز  تقويت خط دفاع  افزود؛ »براي  دارد. وي 
هوت داريم که اينك در تيم ميدلزبورو بازي مي کند. او با ۲4 سال سن از 
توان و تجربه خوبي برخوردار است و در صورتي که امکان حضورش 
در بايرن مهيا شود، بسياري از مشکالت ما را حل مي کند.« بحث استخدام 
هوت از ميدلزبورو جدي است و براي اين منظور حتي باشگاه بايرن به 
خواست کلينزمن بودجه يي بالغ بر ۱۰ ميليون يورو براي اين مدافع که با 

تيم انگليسي تا سال ۲۰۱۱ قرارداد دارد، اختصاص داده است.  

برای دريافت آخرين 
اخبار به وب سايت هفته 

نامه مراجعه نمائید
www.persianweekly.co.uk
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ويژه كودكان و نوجوانان

داستان 

حقه بابلی
  
 

نويسنده: انيد بليتون
مترجم و تصويرساز: منصوره کمری

نه  ای  بود که در رودخانه  )Bubbly(يك جن آبی* کوچولو  بابلی 
چندان عريض زندگی می کرد رودخانه از ميان مرغزاری پر از آالله 
وحشی می گذشت و فاصله چندانی با کلبه »توئيستی«، جادوگر پير 
نداشت. بابلی جن شيطان و حقه بازی بود و دوست داشت سر به سر 
بقيه بگذارد و با آنها شوخی کند. يك روز برادرش تريکل بهش گفت: 
»باالخره با اين کارهات، يه باليی سر خودت می آری، تا وقتی سر 
به سر من و بقيه جن های آبی می گذاری، اشکالی نداره. اما مواظب 
باش هيچ وقت با يك جادوگر شوخی نکنی!« با شنيدن اسم جادوگر 
چشمان بابلی برقی زد و گفت: »پسر، عجب فکری! من می ميرم برای 
دست انداختن توئيستی جادوگر، کلی می شه از اين راه تفريح کرد.« 
تريکل آهی کشيد و زيرلب گفت: »پسره کله پوک!« و شنا کنان از 
آنجا دور شد. بابلی روی يك تخته سنگ نشست و درحالی که يك 
قورباغه بيچاره را انگولك می کرد به فکر فرورفت، اما هر چی فکر 
کرد، چيزی به ذهنش نرسيد، باالخره تصميم گرفت به کلبه توئيستی 
برود تا شايد آنجا فکری به سرش بزند. پس شناکنان به طرف ديگر 
رودخانه رفت و از آب بيرون پريد و جست و خيزکنان از ميان گل 
های آالله و داوودی عبور کرد تا اينکه به کلبه جادوگر پير رسيد، 
کلبه  داخل  به  پنجره  از  و  شد  نزديك  آنجا  به  پاورچين  پاورچين 
سرک کشيد، جادوگر در حالی که کاسه بزرگی را هم می زد چيزی 
زيرلب زمزمه می کرد. بابلی فهميد که جادوگر مشغول ساختن يك 
معجون جادويی است. جادوگر پير که حواسش به کار خودش بود، 
اصاًل متوجه بابلی نشد، جن آبی زيرلب خنديد و دستهايش را به هم 
ماليد، آخه حقه خوبی به ذهنش رسيده بود. با خودش گفت: »اگه يك 
کم پودر شربت توی اين معجون بريزم حتمًا حسابی به جلزولز می 
افته و جادوگر رو شوکه می کنه!« پس به مغازه شيرينی فروشی 
رفت و يك پاکت پر از پودر شربت سفيد خريد و به سرعت به کلبه 
جادوگر برگشت و يواشکی از پنجره سرک کشيد. جادوگر کارش با 
معجون جادويی تمام شده بود و حاال در طرف ديگر اتاق سعی می 
کرد با خواندن وردی آتش اجاق را شعله ورتر کند. حاال موقعيت 
مناسبی برای بابلی بود، پس خيلی سريع دستش را از پنجره داخل 
برد و تمام پودر را داخل کاسه معجون جادويی ريخت و بعد زير 
همينکه  افتد.  می  اتفاقی  چه  ببيند  تا  و  منتظر شد  و  پنجره نشست 
پودر با معجون ترکيب شد از آن بخار آبی رنگی به هوا برخاست 
و چند لحظه بعد صدای جلزولزش بلند شد جادوگر با شنيدن اين 
صدا سريعًا برگشت و با ديدن معجون جادويی که کف کرده بود و 
جلزولز می کرد به سرعت به طرفش دويد و فرياد زد: »اووه! وردم 
اشتباه از آب دراومد!« بعد با عصبانيت کاسه معجون را برداشت 
و محتويات داخلش را از پنجره بيرون ريخت و از آنجايی که بابلی 
درست زير پنجره نشسته بود، سر تاپايش غرق در معجون جادويی 
شد! جن آبی با وحشت به زمين افتاد و همينکه به خودش نگاه کرد، 
جيغ بلندی کشيد، آخه رنگ پوستش آبی شده بود و می درخشيد! 

جادوگر با شنيدن صدای جيغ بابلی سرش را از پنجره بيرون آورد 
بابلی مثل يك سگ عصبانی غرش کرد، بعد دستش را  با ديدن  و 
در  بابلی  بعد،  لحظه  چند  گرفت،  لباسش  از  را  بابلی  و  کرد  دراز 
با عصبانيت  ايستاده بود. جادوگر  او  آشپزخانه جادوگر روبروی 
پرسيد: »ببينم، تو چيزی توی معجون جادويی من ريختی؟« بابلی با 
ترس و لرز جواب داد: » بَ- بَ- بله! من یِ-...کم پودر شربت توش 
ريختم!« رنگ جادوگر مثل لبو سرخ شد و فرياد زد: »تو وروجك 
فسقلی فضول نيم وجبی چی کار کردی؟؟« بابلی هق هق کنان گفت: 
»اون معجون باعث شد رنگ پوستم آبی بشه!« جادوگر جواب داد: 
»معلومه، پسره کم عقل! اون معجون قرار بود نور آبی درست کنه 
ولی حاال رنگ، تو رو به سرعت نور، آبی کرده! ببينم، اسمت چيه؟«

رو  اسمت  »هوم!  داد:  جواب  و  کرد  فکر  کمی  جادوگر  با..بابلی!   -
شنيدم. تو همون جن آبی وروجکی هستی که همه رو سرکار می 
اين آخرين کلك تو باشه،  اما فکر کنم  اندازی!  گذاری و دست می 
درسته  تا  بدم  شکموم  اژدهای  به  رو  تو  دارم  تصميم  من  چون 
کرد  حال سعی  اين  با  ولی  بود،  ترسيده  خيلی  بابلی  بده!«  قورتت 
به يك راه فرار فکر کند و چند لحظه بعد به جادوگر گفت: »آره. اين 
کار رو بکن. تا وقتی تصميم نگيری منو غرق کنی برام فرقی نمی 
کنه چه باليی به سرم می آری!« جادوگر گفت: »آها. پس فرقی برات 
نمی کنه؟ نه، نه! اينکار رو نمی کنم. فهميدم. تو رو به يك غاز چاق 
و چله تبديل می کنم و توی يك ديگ پر از روغن برای شام سرخ 
می کنم!« بابلی جواب داد: »آره، حتمًا اين کار رو بکن. اما خواهشم 
می کنم، بهت التماس می کنم منو غرق نکن!« جادوگر با تعجب گفت: 
نداره  ای  فايده  نه  ها؟  بشی  غاز  يك  به  تبديل  داری  دوست  »پس 
بايد يك بالی ديگه سرت بيارم. آها! می بندمت به دسته جاروم تا 
تو رو پيش گرينی همون جادوگر بدجنس ببره. اون مجبورت می 
کنه تا صد سال ديگه بهش خدمت کنی. تازه ممکنه طلسم هاش رو 
اول روی تو امتحان کنه!« جادوگر اين را گفت و بلندبلند خنديد اما 
جز  بکن  کنی  می  کاری  هر  نداره.  »عيبی  داد:  جواب  دوباره  بابلی 
اينکه غرقم کنی!« جادوگر کمی فکر کرد و گفت: »پس بدت نمی آد 
اونجا نمی فرستمت. تو رو  به  نوکر گرينی بشی ها! کور خوندی! 
دم!«  می  ام  خونگی  اردک  به  و  کنم  می  تبديل  زشت  وزغ  يك  به 
بابلی گفت: »آره. اشکالی نداره! وزغ زشت شدن خيلی بهتر از غرق 
شدنه. اين کار رو بکن ولی خواهش می کنم منو غرق نکن!« ديگه 
حوصله جادوگر کم کم داشت سر می رفت، با عصبانيت گفت: »نه، 
اين کار  از  اينکه  نه، فکر کنم همون غرق کردن از همه بهتره! مثل 
بيشتر از هر چيز ديگه ای می ترسی!« پس يقه بابلی رو گرفت و 
کشان کشان از کلبه اش بيرون برد بعد اون را به داخل رودخانه 

فکر  خنديد،چون  قاه  قاه  خودش  و  انداخت 
سر  را  ممکن  بالی  ترين  وحشتناک  کرد  می 
جن آبی فضول آورده. اما بابلی همين که به 
آب افتاد به سرعت شنا کرد َو خودش را به 
را  سرش  بعد  رساند.  رودخانه  ديگر  طرف 
پيدا  »نجات  زد:  فرياد  و  آورد  بيرون  آب  از 
کردم، ازت ممنونم توئيستی. خيلی ممنونم!« و 
شناکنان پيش برادرش رفت تا آنچه را اتفاق 
افتاده بود برايش تعريف کند. رنگ آبی کم کم 
برای  هايش  اما گوش  بابلی محو شد،  تن  از 
اگر  باشد  يادتان  پس  ماند.  باقی  آبی  هميشه 
يك وقت، يك جن آبی با گوش های آبی رنگ 
ديديد، شك نکنيد که بابلی وروجك و حقه باز 

خودمان است. مواظب باشيد، گولتان نزند! 
* موجودی افسانه ای که در آب رودخانه ها 

زندگی می کند.
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لطفا پاسخ های کودکان 
خود را برای ما بفرستيد 
حتما در شماره های بعدی 

چاپ خواهد شد
****************
از مدارس فارسی زبان 

خواهشمنديم نقاشی ها و 
داستان های کودکان را 
برای اين صفحه ارسال 

نمايند

شماره ها را از 1 بهم با خط بچسبانید به پاسخ 
های ارائه شده از سوی هفته نامه جوایزی برای 

کودکان در نظر گرفته خواهد شد
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Iranian Artists Forum dis-
playing Petgar’s artworks
Nami Petgar died 
of a heart attack in 
his home in Iranian 
northern city Noshahr 
on July 31. He was 63 
years old. 
A group of artists and 
his family members at-
tended the opening 
ceremony in which a 
documentary featur-
ing his life made by 
his brother Mani were 
screened for the audi-
ence. 
Late Nami’s wife Mer-
cedeh Lesani was the 
first who made the 
opening speech and 
said, “Living with Nami 
made any talented person progress, and I was one of the thousands who learnt music, paint-
ing and poetry with him.” 
Artist Ali Faramarzi was next who talked, “I am sure not many are familiar with Nami and 
his works, though he was so talented and had created masterpieces which were unique in 
its kind.” 
Delara Qahremani, poet and translator who was also the student of Petgar continued, “Nami 
knew literature and was fond of modern literature. His painting ‘Annunciation’ in which an-
gel Gabriel announces to the Virgin Mary of her conception of Christ indicates how he was 
familiar with other religions as well. 
“Petgar was in love with nature. Nature is observed in all his works and I believe he was one 
of the best in landscape paintings in Iran and in the world,” she remarked. 

Artist and critic Behnam Kamrani was next who asked to keep records of the artists who 
have made great achievements in the Iran’s history of panting, adding, “I believe this is an 
important issue and we need to review the contemporary artists and this review will give us 
the chance to become familiar with different styles and how these styles were transferred to 
the next generations.” Petgar was born in Tehran in 1945 and, like his father and master Ali-
Asghar; he chose realism style for his works. In 1965, he established his own painting and 
drawing academy in Tehran. In the 1980s, the styles of his landscapes evolved from realism 
towards more abstract representations and his figurative works diverged towards symbolic 
interpretations of Oriental models. Petgar visited Rome, the Vatican, Florence and Paris in 
1978 and was influenced by classical and modern European art, but never lost his Persian 
experiential perspective and identity in his work. 

Dar-ul-Fonun School needs 
complete renovation
The primary design of arrangement, reinforcement and renovation of Tehran’s Dar-ul-Fo-
nun School has been prepared by the Schools Renovation Organization (SRO). 
Several negotiations have been made with the Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts 
Organization (CHTHO), the SRO manager 
Habibollah Burbur told the Persian service of 
CHN on Sunday. 
No response has been received from the CHTHO 
yet, Burbur said, adding, “Tehran’s Dar-ul-Fonun 
School needs complete renovation.” 
The letter was submitted to the CHTHO on 
September 17 and we are still waiting for a reply 
from the CHTHO director, he added. 
“This letter has emphasized that the process of 
reinforcement against natural causes like earth-
quake are of primary concern and it requires 
about 600m rails (about 60,000$) budget which 
the SRO will provide,” Burbur stated. 
He continued, “In case the renovation is com-
plete, the school will turn into a place where to 
educate the elite. In addition, works by the in-
ventors who take part in the scientific festivals 
will go on display at the school.” 
The school enjoys high importance in the contemporary history of Iran. 
Amir Kabir founded Dar-ul-Fonun School, the first European-style university in Tehran in 
1848, which taught modern sciences and languages. The school is located on Naser Khosro 
St. 
Dar-ul-Fonun School began its activities with 150 students and many scholars were gradu-
ated from this school since including Alinaqi Vaziri, Issa Seddiq, Sadeq Hedayat, Mojtaba 
Minuii, and some contemporary ones like Mahmud Hesabi, Mehdi Bazargan, Yadollah Sa-
habi and Bahram Beizaii 

Excavations start at     
Chogha Zanbil
An international team of archeologists has initiated excavation at the World Heritage site of 
Chogha Zanbil in southwestern Iran. 
An archeological team made up of Irani-
an and Italian experts started the excava-
tions Saturday at the World Heritage Site 
of Chogha Zanbil in Iran’s southwestern 
province of Khuzestan. 
Initially, the excavations will focus on 
archeological detection, restoration and 
establishing a comprehensive database. 

The historic site is home to the only sur-
viving ziggurat in Iran which is also one 
of the most important remaining evidence of the Elamite civilization (3,400 BCE - 550 
BCE.) 

A ziggurat is a temple tower in the form of a ter-
raced pyramid with successively receding stories. 
The architecture employed in the ziggurat re-
sembles those of Egyptian pyramids and Mayan 
temples. Chogha Zanbil ziggurat was registered by 
UNESCO in the World Heritage List in 1979. 

The archeological team will also carry out a resto-
ration project on the historic site of Pasargadae which UNESCO listed in 2004.

CNN: Gabbeh Among Best Asian Films
 
CNN has included ’Gabbeh’ directed by Iranian filmmaker Mohsen Makhmalbaf on its re-
cently released list of the Best Asian Films of all Times. 
’Gabbeh’ beautifully documents the lives of an almost extinct tribe of nomads, living in the 
remote steppes of southeastern Iran, Presstv said. 
For these wandering families Gabbeh serves as both an artistic expression and an autobio-
graphical record of their lives. 
Makhmalbaf ’s film tells a fictional love story, using an elderly couple’s ’Gabbeh’ as a magic 
story-telling device to weave the past and the present. 
’Gabbeh’ has participated in over 50 international events and has received numerous awards, 
including the Tokyo Festival’s Best Artistic Film, and the Sitguess Festival’s Best Director 
and Special Critics Awards. 
,iaW-raK gnoW yb ‘evoL rof dooM eht nI‘ sedulcni osla tsil NNC eTh 
yb ‘efiL  llitS  :anihC‘ ,iaF-uiS  kaM nalA  dna  gnueK-iaW uaL  werdnA  yb ‘sriaffA  lanrefnI‘ 
.nahK boobheM yb ‘aidnI rehtoM‘ dna aiJ eK gnahZ
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Iran nominated for Asia 
Pacific awards 
Iran has been nominated in three categories of the Asia Pacific Screen Awards (AP-
SAs), which will be announced in Queensland, Australia. 
Tinar by Mehdi Moniri has been nominated 
for the event’s Best Documentary Feature 
Film award, while Behnam Behzadi has been 
nominated to receive the Best Screenplay 
award for Before the Burial. 
Reza Naji and Alireza Aqakhani have been 
nominated for the Best Performance by an 
Actor award for their performance in The 
Song of Sparrows and Before the Burial, re-
spectively. 
Reza Naji also received the Silver Bear award for best actor in a leading role at the 58th 
International Berlin Film Festival. The 17th Asia Pacific Screen Awards has announced 
nominees in nine Award categories, representing 33 films from 17 Asia-Pacific coun-
tries. The 2008 APSAs will be given to Best Feature Film, Best Animated Feature Film, 
Best Documentary Feature Film, Best Children’s Feature Film, Achievement in Direct-
ing, Best Screenplay, Achievement in Cinematography, Best Performance by an Actress 
and Best Performance by an Actor. 

Colors of Memory, 
Tribute to Iran
’Colors of Memory’ is both celebratory and heartbreaking, and works 
as a sort of tribute to the Iranian culture. 
The film is about a doctor, Parsa, who returns home to Iran after 
having lived in Europe for 33 years, the Canadian daily Sun Media 
wrote.
’Colors of Memory’, directed by Amir Shahab Razavian, is nostalgic 
for elements of the old Iran, and pays homage to the country and its 
people through Parsa’s journey. 
Parsa (Shahbaz Noshir) is an elegant man and a hugely successful 
heart surgeon living in Germany. His personal life appears to be a bit 
of a shambles, however, and at the beginning of the movie he is final-
izing a divorce. 
He decides to go to Tehran for the first time in decades to perform a 
tricky surgery on an Iranian patient who has a bullet close to his heart, 
a remnant of the last minute of the 1980-88 Iran-Iraq war. 
In Tehran, he encounters Qanati (Ezatollah Entezami), an old well 
digger, and friend of Parsa’s family. 
Qanati wants the doctor to travel back with him to their hometown, 
Bam, devastated by an earthquake in 2003. 
The trip to Bam changes the film itself. ’Colors of Memory’ takes on 
a documentary-like air when the men travel to the city, driving past 
mile after mile of earthquake-devastated landscape. 
There’s almost nothing left of Bam, with about 80 percent of all build-
ings destroyed in the earthquake. Even the historic citadel there was 
badly damaged, even though it survived plenty of other quakes dur-
ing the 2,000 years since it was built. 
In Bam, Parsa thinks of his childhood and visits the graveyard. 
There are symbol-laden sequences near the desert, as Qanati attempts 
to restore some old wells, and further travel as Parsa decides to search 
for a childhood sweetheart, recovering his own past in the process. 
The film, which is in Farsi and German with English subtitles, is play-
ing at the Empress Walk Cinema in Toronto, Canada. 

As Simple As That for 
Greek Fest
’As Simple As That’ by Iranian director Reza Mirkarimi will be 
screened at the 49th Thessaloniki International Film Festival in 
Greece.According to Fars News Agency, the 97-minute produc-
tion portrays the routine life of a middle class Iranian woman.
It has received numerous international awards, including the 
Golden George Award of the 30th Moscow International Film 
Festival, ISNA said.
The film also won the Best Film and Best Screenplay awards in 
February 2008 at the 26th Fajr International Film Festival which 
is Iran’s principal film event. The 49th Thessaloniki International 
Film Festival is slated for November 14-23.
’As Simple As That’ is currently participating at the 16th edition 
of Hamburg International Film Festival in Germany. 
The event, which will run until October 2, will screen over 140 
feature-length and documentary films in eight sections.

Tourism Expo to Honor Ali 
Hatami
The late Iranian cinema director Ali Hatami will be honored at 
the First Festival of the Exemplary Figures of Iranian Tourism In-
dustry.According to IRNA, the event will pay tribute to Hatami 
for reflecting the beautiful image of Iranian art and culture in his 
films.The artist is most remembered for making historical films 
such as ’The Nightingle’.
The use of traditional settings and architecture is one of the fea-
tures of Hatami’s works. The milieu pictures the historical tex-
ture of Iranian cities. They also feature traditional Iranian music 
and customs.Hatami’s debut ’Hassan Kachal’ (Hassan the Bald) 
is the first Iranian musical film in 1969. The film, which has 
rhythmic dialogs, features a collection of Persian parables and 
traditions that are part of our national identity.
The festival will be held at Interior Ministry’s Grand Auditorium 
from October 5-7.

Rome stages 
Iranian puppet opera

A scene from 'Rostam and Sohrab' 
The celebrated 
Iranian director, 
Behrouz Qarib-
pour has staged 
the 'Rostam and 
Sohrab' puppet 
opera in the Italian 
capital of Rome. 
Supported by Italy's Vudi Roma Theater and 
the museum of oriental studies, the opera in-
volved 100 marionettes and 15 puppeteers 
and was performed on Sep. 30 and Oct. 1, 
2008 at Rome's Argentina Theater. Composed 
by Loris Tjeknovarian, the opera is based on 
a tragic story from the renowned epic Persian 
poet, Ferdowsi's Shahnameh. Qaribpour is 
also slated to stage 'Macbeth' at the 15th edi-
tion of Incanti International Puppet Festival, 
which will be held from Sep. 30 to Oct. 9, 2008 
in Turin, Italy.
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