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علی رغم گفته های امیر امارات مبنی بر عدم تاثیر پذیری منفی این کشور از بحران مالی 
بین المللی و ابراز اطمینان وزیر اقتصاد این کشور از آمادگی امارات برای رویارویی با 
را  آثار خود  این شیخ نشین هم رسیده و  به  هرگونه بحران، موج بحران جهانی کم کم 

نمایان میسازد.
به گزارش »شفاف« امارات متحده عربی که ساختمانهای خود را با مبارزه با شنهای روان 
صحراهای این کشور ساخته است و برای مدتی از نظر شکوفایی و جذب سرمایه مثال 

زدنی بود اکنون باید برای بقای خود با این بحران مبارزه کند.
روزنامه گاردین در این خصوص درمقاله ای نوشت: دبی در حال تبدیل شدن به صحرایی 

خشک و خالی از سکنه است.
سایمون جنکینس نویسنده مقاله ادامه می دهد ساخت و ساز در نیمی از برجهای امارات 

متوقف شده است ، قیمتهای بورس هم در مقایسه با سال ۲۰۰۵ ،%۷۰ کاهش یافته است.
%۸۰ ساکنان امارات رهگذرانی هستند که مانند جویندگان طال، تنها به خاطر پول ودرآمد در 
دبی زندگی می کنند. وقتی پول و درآمد برود این رهگذران هم ماشینهای خودرا در خیابان 

و فرودگاه رها کرده وخواهند رفت...
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به  کدام  هر  یخي.  کوه  هزاران 
از  ترکیبي  ها  متفاوت. رنگ  شکلي 
ده ها رنگ سفید و آبي. گویي زمان 
در اینجا متوقف شده. هیچ صدایي 
است  صدایي  تنها  سکوت  نیست. 
که باید باورش کني. باید از نزدیک 
ببینید. از نزدیک حس کنید. طبیعت 
و رنگ ها را. اینجا با همه جاي دنیا 
فیلم  و  ها  عکس  شاید  دارد.  فرق 
باز  اما  باشید؛  دیده  مستندي  هاي 
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هرچه جایزه هاي ادبي خصوصي در 
طول یک دهه بافتند، در سال ۸۷ پنبه 
اندک رمان ها و مجموعه  تعداد  شد. 
داستان هاي منتشر شده در سال ۸6، 
حیرت  دردسر  مالي،  هاي  گرفتاري 
هر  واقعي  ولي  باورنکردني  انگیز، 
براي  ها  جایزه  برگزارکنندگان  سال 
برگزاري مراسم پایاني و بي جایي و 
موضع گیري هاي بي سابقه مدیران 
قبال  در  ارشاد  وزارت  باالي  رده 

نهادهاي خصوصي ...
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يک سال مرخصي 
براي ادبيات

عاشقانه ها هميشه 
زيبا هستند..

عاشقانه ها همیشه زیبا هستند؛ نه به 
دارند  ای شیرین  دلیل که قصه  این 
و  میبریم  لذت  آن  شنیدن  با  ما  و 
غرق در رؤیا با آنها همذات پنداری 
که  آن جهت  از  زیبا هستند  میکنیم؛ 
عشق واقعی برای هر کس، یک بار، 
خاص  روزی  در  و  لحظه  یک  در 
ناب  های  لحظه  آن  و  میافتد  اتفاق 
با  گاهی  اما  نیستند.  تکرارشدنی 

اینکه عاشقانه شروع میکنیم و ...

سال ۸۸، سال فوتبال، 
سال تغييرات

سال ۸۸ اولین سالی است که در آن 
باید-بخوانید می توانیم- چشم انتظار 
نتایج ۴ نماینده ای که در جام باشگاه 
 ۸۸ سال  باشیم.  داریم  آسیا  های 
تکلیف تیم ملی کشورمان هم مشخص 
می شود. کسب مجوز حضور در جام 
اما  نیست  شاقی  چندان  کار  ها  ملت 
بار  تواند  می  جام جهانی  به  رسیدن 
فوتبال  کالبد  تازه را در  دیگر روحی 
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بدنبال  شب  دوشنبه  روسیه 
در  کشورش  شدن  کنارگذاشته 
اجرای طرح مدرنیزه کردن شبکه 
ترانزیت گاز اوکراین ، به اتحادیه 

اروپا هشدار داد. 
به گزارش ایرنا از مسکو به نقل 
پوتین  والدیمیر   ، ریانووستی  از 
نخست وزیر روسیه در کنفرانس 
خبری در شهر بندری سوچی این 

کشور اعالم کرد، در ....
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دانشجویان نخبه ایراني چمدان ها را بسته اند و منتظر پذیرشند 

 همه مي روند حتي به سنگاپو 
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سالی خوش و خرم همراه با سالمتی و سرشار از پيشرفت و موفقيت در كسب و كار را برای شما آرزومنديم.
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز 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 كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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دانشجویان نخبه ایراني چمدان ها را بسته اند و منتظر پذیرشند 

 همه مي روند حتي به سنگاپور 

معلوم نیست که واقعًا هر سال چقدر از دانشجویان ایراني براي ادامه تحصیل از کشور خارج مي شوند و بعد در همان جا مي مانند. آمار دقیق وزارت علوم 
در این باره، شمار دانشجویان بورسیه دولت براي اعزام به خارج از کشور است که تقریبًا در سال تحصیلي گذشته هزار نفر بوده است و از همان تعداد هم 

برخي در خارج مي مانند و چند سالي است که این وزارتخانه با به اجرا گذاشتن وثیقه هاي آنها، قصد دارد به 
کشور برشان گرداند. هفته نامه »برنامه« سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق، به نقل از صندوق بین المللي 
پول گزارش داده است که ساالنه بین 1۵۰ تا 1۸۰ ایراني تحصیلکرده از کشور خارج مي شوند که به معني 
خروج ساالنه ۵۰ میلیارد دالر ارز از کشور است و ایران بین 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته، رتبه 
اول را از این نظر داراست. همین آمار را معاون پژوهشي وزیر علوم در »اجالس جهاني علم و فناوري در 
جامعه« در کیوتوي ژاپن به زبان آورده که نقل آنها توسط او نشان مي دهد آمار مورد تایید دولت هم هست. 
با این حال، آمار مدوني از خروج دانشجویاني که به قصد تحصیل کشور را ترک مي کنند، وجود ندارد. گاهي 
آماري از گوشه و کنار شنیده مي شود که نشان دهنده وضعیت عجوالنه خروج نخبگان علمي است اما آنها 
نتایج یک تحقیق به هم پیوسته نیستند؛ مثاًل گفته شده است از 1۲۵ دانش آموزي که در المپیادهاي علمي سال 

13۸۲ رتبه اول تا سوم را آورده اند، 9۰ نفر کشور را به قصد دانشگاه هاي امریکایي ترک کرده اند یا اینکه ۸۰ درصد فارغ التحصیالن مدارس استعدادهاي 
درخشان در سراسر کشور از ایران رفته اند. اما از این آمار پراکنده، نتیجه چنداني حاصل نمي شود. در اواسط امسال هفته نامه امریکایي نیوزویک در 
گزارشي نوشته بود در سال ۲۰۰3 موفقیت دانشجویان دانشگاه شریف در امتحانات بسیار دشوار ورودي دوره دکتراي دانشکده برق دانشگاه استنفورد، 
مدیران این دانشگاه امریکایي را شگفت زده کرده است و عنوان شده بود که 9۰ درصد دانشجویان دانشگاه شریف به خارج از کشور مهاجرت مي کنند. 
رئیس دانشگاه شریف به سرعت به این مطلب واکنش نشان داد و گفت مهاجرت 9۰ درصدي وجود ندارد. او گفت براي یافتن آماري که نشان دهنده تعداد 
دانشجویان خارج شده از ایران باشد، بهترین راه این است که تعداد درخواست هاي صدور تاییدیه مدرک از وزارت علوم را مبنا قرار دهیم؛ دانشجویان 
پسري که خواهان تحصیل در دانشگاه هاي خارجي هستند، اغلب مشکل مشمولیت سربازي دارند و براي سپردن وثیقه در سازمان نظام وظیفه، باید تاییدیه 
یي از وزارت علوم داشته باشند. با اینکه این پیشنهاد رئیس دانشگاه شریف به دلیل دربرنگرفتن دانشجویان دختر و دانشجویان معاف از سربازي، غیردقیق 
است اما باز هم راهگشاست. قائم مقام معاونت دانشجویي وزارت علوم در مهرماه امسال گفته بود روزانه 1۰۰ نفر براي گرفتن تاییدیه مدرک خود به وزارت 
علوم مراجعه مي کنند و حتي برخي روزها این تعداد به 1۵۰ نفر هم مي رسد؛ یعني با این محاسبات، دست کم تقریبًا سالي ۲۵ هزار دانشجوي پسر و مشمول 

سربازي، براي رفتن به خارج اقدام عملي مي کنند. 

هاجرت پيش از ورود به دانشگاه
به نظر برخي، آن پدر و مادري که در دانشگاه شریف به فکر مهاجرت فرزند دانشجوي ترم اولي خود بودند، دیر عمل کرده اند. در سال هاي اخیر تعداد والدیني 
که بچه هاي مدرسه یي نوجوان خود را براي تحصیل به فرنگ مي فرستند، زیادتر شده است. مهشید یکي از همین مادرهایي است که پسر 1۵ ساله خود 

را به لندن فرستاده تا در یک مدرسه 
»جوان  بخواند؛  درس  روزي  شبانه 
پریشانند  که  بینم  مي  را  زیادي  هاي 
تا  و راه زندگي را حتي در سنین ۲۰ 
بچه  اند.  نکرده  پیدا  هنوز  سالگي   3۰
هاي  شادي  بتواند  تا  فرستادم  را  ام 
انتخاب  خودش  را  اش  جواني  دوران 
مي  را  اش  بچه  خیر  حتمًا  کند.مهشید 
خواسته است و زیاد نگران نیست که 
در آینده، پسرش براي این مهاجرت او 
این کار  را سرزنش کند؛ » شاید اسم 
بگذارند  غیردموکراتیک  عمل  یک  را 
اما فکر مي کنم فرصت ها را باید در 
زمان مناسبش دریافت و اگر زمان را 
از دست بدهي، دیگر نمي تواني از آن 
استفاده بهینه بکني، دوستاني دارم که 
در سي سالگي و براي تشکیل زندگي 
مشکالت  با  که  بینم  مي  و  اند  رفته 
با محیط  پیدا کردن  براي وفق  زیادي 

روبه رو شده اند.«

هفته نامه پرشين
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن
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طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی
امور وب سایت :  شیدا  علیزاده  

امور کامپیوتری:  امیر پرهیز
مدیر بازاریابی:  فریبا قلهکی

از:  دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرمیا - خانم دهقانیان -  

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا 

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس 
را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ 
تصویر 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 ندارد. 

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.
***************

نادر نادرپور
نادرپور در سال 13۰۸ در تهران زاده شد 

دبستان و دبیرستان 
در تهران را پایان 

 13۲۸ در  و  برد 
آموزش  برای 
به  فرانسه  ادبیات 
پاریس رفت پس از 
تهران   به  چند سال 
 13۴3 در  بازگشت 
شد  ایتالیا  رهسپار 
آموختن  از  پس  و 

فرانسه  به  دوم  بار   برای  ایتالیایی  زبان 
عزیمت کرد و پس از 3 سال اقامت در این ۲ 

کشور باز به ایران آمد 
در 13۵۰ باز هم به ایتالیا و فرانسه رفت و 

برگشت سالها در اداره کل هنرهای 
از سال 13۵1 سرپرستی  میکرد  کار  زیبا   
گروه ادب و هنر امروز را در سازمان رادیو 

و تلویزیون ملی ایران به عهده داشت 

 خوشه های تلخ 
بر کشتزارهای خزان دیده ی افق 

 هان ، ای خدا !  شبان سیه را فرو فرست 
تا از مزار گمشدگانت خبر دهند 

 مرغان باد را همه شب سو به سو فرست 
اینک ، غروب روز نبرد است و ، ای دریغ 

کز آن سپاهیان دالور نشانه نیست 
 آنان به زیر خک سیه خفته اند و ، مرگ 

جز پاسبان این افق بیکرانه نیست 
این ابرها که می گذرند از کنار کوه 

وان تک درخت پیر که می لرزد از هراس
گریند ، چون تنوره کشد سرخی شفق
 بر گور بی نشان شهیدان ناشناس
تا بذر کشتگان زمین بارور شود 

تا خوشه های تلخ بروید ز سینه ها 
 باید ز چشم هرزه ی این ابرهای سرخ 

 باران خون ببارد و باران کینه ها 
این ماهتاب ها که درخشیده بی امید 

بر سنگهای تشنه و بر خک های سرد 
وین بادهای تر ، که بر افشانده ریگ ها 

 بر گور خفتگان بال دیده ی نبرد 
این اشک ها که دیده ی مادر فشانده گرم 
 بیهوده بر مزار جگر گوشه ها ی خویش

 فردا ، گواه جنبش خشمند و انتقام 
خشمی که زود می درود خوشه های 

خویش
 آنان که بذر آدمیان را فشانده اند 

 بر داس خشمگین اجل بوسه می نهند 
وان خوشه های تلخ که از کینه ها دمید 
می پژمرد ، چو مژده ی اینده می دهند 

هان ، ای خدا ! شبان سیه را فرو فرست 
تا ننگ وحشیان زمین را نهان کنند 

بر دشت ها ، سیاهی شب را بگستران 
 تا کشتگان به گنهش سایبان کنند 

این گورهای نو که دهان باز کرده اند 
تا لقمه های گمشده را در گلو برند 

فردا ، به جانیان و خسان روی می کنند 
 تا طعمه های تازه ی خود را فرو برند 

با شاعران معاصر

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید
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ارزش هايي كه 
بر باد مي روند 

 زهره نیلي

بازي هاي سنتي،  افسانه ها، آداب و رسوم، جشن ها و  اسطوره ها، 
گیرند؛  مي  معنوي جاي  میراث  فهرست  در  همه  و  همه  صنایع دستي 

میراث ارزشمندي که موضوع ثبت آن در فهرست آثار ملي کشور از 
سال 13۸3 با تشکیل کمیته میراث معنوي در سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري مطرح و فقط زماني عملي شد که نشست 
میراث  از  حفاظت  جهاني  )کنوانسیون   ۲۰۰3 کنوانسیون  مقدماتي 
تنها  بیني شد  پیش  و  برگزار  پکن  در  گذشته  معنوي( خردادماه سال 
آثاري مي توانند در فهرست میراث معنوي یونسکو ثبت شوند که پیش 
از آن در فهرست ملي کشورها به ثبت رسیده باشند. تاکنون کشورهایي 
چون عراق، هند، ترکیه، اردن، آلباني، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، 
ازبکستان، گواتماال، یمن، مراکش، فیلیپین، آذربایجان، برزیل، کامبوج، 
کوبا و مصر که جزء کشورهاي جهان سوم یا در حال توسعه هستند، 
ثبت  به  یونسکو  معنوي  میراث  فهرست  در  را  خود  نام  اند  توانسته 
برسانند. اما هنوز نامي از ایران با توجه به پیشینه فرهنگي و تاریخي 
میراث  اگرچه سازمان  است.  نیامده  میان  به  نامبرده  فهرست  در  آن، 
اما  کرده،  آغاز  ارزشمند  میراث  این  ثبت  براي  را  فرهنگي تالش خود 

قوانین و ضوابط درست  از  این میراث گرانقدر  ثبت  به نظر مي رسد 
و روشني پیروي نمي کند. براي مثال در حالي مراسم عزاداري روز 
هشتم محرم در حسینیه زنجان به ثبت مي رسد که تعزیه به ثبت ملي 
نرسیده یا نوروز، مهم ترین جشن ایرانیان، در فهرست میراث معنوي 
یونسکو ثبت نشده است. هرچند در این گفتار به واکاوي آثار ثبت شده 
در فهرست میراث معنوي و ضوابط ثبت آنها پرداخته نشده و فقط از 
میراث معنوي و پاسداشت آن سخن به میان آمده است. بهروز وجداني 
پژوهشگر موسیقي، میراث معنوي را حاصل خرد، تالش و ذوق جمعي 
و روندي مي داند که از گذشته هاي بسیار دور براي ما به یادگار باقي 
مانده و با انتقال از نسلي به نسل دیگر به شکل سنت درآمده است. براي 
نمونه نوروز در شمار این گونه میراث است؛سنتي که اگرچه جزئیاتش 
دستخوش تغییر قرار گرفته اما اساس آن باقي مانده و به زندگي خود 
ادامه داده است. همچنان که تعدادي از نغمه هاي کنوني موسیقي ایراني 
هم به الحان سي گانه باربد برمي گردد. او بازآفریني میراث معنوي را 
ضرورتي اجتناب ناپذیر مي داند چراکه شکل سنت ها باید به روز و 
نباید به  این دگرگوني  البته  انسان هاي امروزي شود  نیاز  با  هماهنگ 
گونه یي باشد که اصل و اساس سنت ها تغییر کند. او الالیي را یکي از 
نمونه هایي مي داند که باید به روز شود. به باور وجداني، نسل حاضر 
بهره  با  فرهنگي  میراث  سازمان  است  خوب  و  شناسد  نمي  را  الالیي 
گرفتن از تکنولوژي مدرن، این میراث زیبا را از مرگ نجات دهد و الالیي 
هاي باقي مانده را به کاست و سي دي تبدیل کند. نویسنده و گردآورنده 
»فرهنگ جامع موسیقي ایراني«، میراث معنوي را به چند دسته تقسیم 
گفتاري،  .بخش  و...  ها  چیستان  ها،  متل  ها،  الالیي  ها،  ترانه  کند؛  مي 
بازي ها، رقص ها و نمایش هاي آییني نمودهاي رفتاري میراث معنوي 
نه حقیقي و  اعتباري است  بندي  تقسیم  این  اگرچه  را دربر مي گیرند 
به معني جداکردن کامل این بخش ها از یکدیگر نیست چراکه هر کدام 
به دیگري تنه مي زنند. براي نمونه شبیه خواني همه این قسمت ها را 

دربرمي گیرد و هنوز در فهرست میراث معنوي ثبت نشده است.

افسون افسانه ها
قصه ها و افسانه ها بخش مهمي از میراث معنوي یک ملت را تشکیل مي 
دهند. مردم افسانه ها را مي سازند و مي پردازند و هم آنان هستند که 
گاه با نام قصه گو و افسانه سرا در هر گوشه جهان، افسانه پیشینیان 
را با روایتي نو بازگو مي کنند. قصه گویاني که اگرچه به باور بعضي 
در دنیاي صنعتي و پرشتاب امروز جایي ندارند، اما کودکان هنوز هم 
نواي دلنشین آنها و دنیاي خیال انگیز قصه ها را از خاطر نبرده اند. 
اسداهلل شعباني سراینده قصه امشب افسانه ها را گونه بازسازي شده 
واقعیت ها مي داند و معتقد است؛ قصه ها و اسطوره ها، واقعیت را به 
انسان نمایانده و بهتر زیستن را به او آموزش مي دهند. همچنین دامنه 
تخیل مخاطبان خود را گسترش داده و با بردن آنها به جهاني خیالي 
و دیگرگون، حقیقت را به آنان نشان مي دهند و ذهن و روح شان را 
تلطیف مي کنند. شعباني با اشاره به قالب تمثیلي قصه ها مي گوید؛ قصه 
ها با زباني نمادین از نیازها و خواسته هاي دروني انسان ها سخن مي 
برمي  را  آنها  تخیل  آدمیان،  پنهان  آرزوهاي  با آشکار کردن  و  گویند 
انگیزند، اما مرز مشخصي میان افسانه ، قصه، داستان و رمان وجود 
ندارد جز آنکه داستان ها از زباني مستقیم و بي واسطه بهره برده و 
بر بستر واقعیت جریان دارند، اما قصه ها در قالبي غیرمستقیم ریخته 
شده و به سمت سوررئالیسم یا فراواقع گرایي سیر مي کنند. وي قصه 
ها، افسانه ها و متل ها را جزء ادبیات شفاهي برشمرده و معتقد است؛ 
ادبیات و هنر را مي توان به ادبیات و هنر رسمي و غیررسمي تقسیم 
کرد، به این معني که نخبگان، اشراف و ثروتمندان جامعه از ادبیات و 
آن  از  نیز  ادبیات غیررسمي  و  هنر  و  اند  بوده  برخوردار  هنر رسمي 
و سینه  گرفته  آنان شکل  همت  به  که  ادبیاتي  است؛  بوده  مردم  توده 
این رو متولیان  از  به نسل حاضر رسیده است.  تا  نقل شده  به سینه 
انتشار  به گردآوري و  بپردازند که  از کساني  به حمایت  باید  فرهنگي 
افسانه ها همت گمارده اند. اما محمد میرشکرایي، مردم شناس، بر این 
کارکردهاي  ایران،  عامیانه  هاي  قصه  امروز  متاسفانه  که  است  باور 
اجتماعي و فرهنگي خود را تا حد زیادي به ویژه در جوامع شهري از 
قدرتمندي  رقیبان  به وجود  آن،  اصلي  از دالیل  یکي  و  اند  داده  دست 

براي این گونه هنرهاي قومي چون سینما، پویانمایي، بازي هاي رایانه 
یي و... برمي گردد و ما براي نگهداري و پاسداشت افسانه ها و تاریخ 
شفاهي خود، ناچار به بازنگري آنها و به روز کردن شان هستیم. او 
با اشاره به ضرورت بازنویسي زنده و جذاب قصه هاي عامیانه مي 
افزاید؛ برخي سازمان هاي دولتي از جمله پژوهشکده مردم شناسي به 
گردآوري گونه هاي مختلف ادبیات شفاهي پرداخته و از پژوهشگران 
در زمینه انتشار آثارشان پشتیباني کرده اند، اما گردآوري قصه هاي 
عامیانه، بدون به روز کردن و تبدیل آن به متن هاي جذاب براي کودکان 
و نوجوانان، چندان به کار نمي آید و ما تالش مي کنیم به نقد و بررسي 
افسانه ها و روزآمد کردن آن بپردازیم. رئیس پیشین پژوهشکده مردم 
هاي  قصه  گردآوري  زمینه  در  هدفمند  هاي  تالش  نخستین  شناسي، 
ایراني را به صادق هدایت، ابوالقاسم انجوي شیرازي و صبحي نسبت 
مي دهد و مي گوید؛ پس از آن، سنت گردآوري قصه، خواه به معناي 
مردم شناختي و خواه به معناي عام و ادبي در میان نویسندگان ایراني 
رواج پیدا کرد و فرهنگ و ادبیات شفاهي ایران بر بسیاري از شاعران 
چوبک،  صادق  فرخزاد،  فروغ  شاملو،  احمد  جمله  از  نویسندگان  و 
قصه  گردآوري  به  گذاشت.میرشکرایي  تاثیر  و...  ساعدي  غالمحسین 
هاي عامیانه از نقاط مختلف ایران، به همت پژوهشکده اشاره مي کند که 
مجلداتي از آن، چون قصه هاي اسفراین، سبزوار، خراسان و... منتشر 
شده است و از اهمیت به روزکردن قصه ها مي گوید؛ قصه هایي که در 
قرن بیست و یکم هم مي توانند شنیدني و جذاب باشند به شرط آنکه با 

ابزار و روشي نو گفته شوند.

بازي هايي كه فراموش مي شوند
سازمان  و  هستند  معنوي  میراث  بارز  مصادیق  از  یکي  ها  بازي 
ثبت  پرونده  کردن  آماده  و  ها  تعیین شاخصه  پي  در  فرهنگي  میراث 
ملي و جهاني بازي هاي سنتي است. اگرچه گستردگي این بازي ها و 
گوناگوني آن، کار را تا اندازه یي دشوار مي کند. کودکان در قالب بازي 
مي توانند هنر با هم زیستن را بیاموزند و از بودن در کنار یکدیگر لذت 
از خود چطور رفتار  با بزرگ تر  یاد مي دهد که  آنها  به  ببرند. بازي 
کنند و برخوردشان با کوچک ترها چگونه باشد و همه این ویژگي ها 
در بازي هاي سنتي ایران نهفته است؛ بازي هایي که امروز، با ورود 
رایانه و بازي هاي رایانه یي، رنگ باخته و به خاطره یي گنگ و دور 
تبدیل شده اند. ناهید سخاییان سال هاي متمادي در پژوهشکده مردم 
شناسي سازمان میراث فرهنگي فعالیت مي کرده. او توانسته تعدادي 
ها و شباهت هاي هر  تفاوت  و  کند  را گردآوري  بازي هاي محلي  از 
کدام را دریابد. سخاییان همچنین به دسته بندي بازي هاي سنتي بر 
اساس شرایط جغرافیایي، گروه سني مخاطبان و... پرداخته است. وي 
از شناسایي بیش از پنج هزار بازي در مناطق مختلف ایران خبر مي 
دهد و با اشاره به پژوهش هاي میداني که در پژوهشکده مردم شناسي 
به  شناسي  مردم  پژوهشکده  اگرچه  گوید؛  مي  است،  انجام  حال  در 
هاي  بازي  کمیته  و  پرداخته  سنتي  هاي  بازي  گردآوري  و  شناسایي 
محلي نیز مسابقاتي را در سراسر ایران ترتیب داده تا به دوام بیشتر 
این گونه بازي ها کمک کند اما تا زماني که عزمي ملي براي حفظ سنت 
ها و بازي هاي سنتي وجود نداشته باشد، نمي توان به دوام و بقاي این 
میراث ارزشمند دل خوش کرد. مگر چه تعداد از مادران و مربیان با این 
گونه بازي ها آشنا هستند؟، امروز مادران به دالیل بسیار از جمله کار 
و فعالیت اقتصادي، شرایط اجتماعي و دالیل دیگر نمي توانند به بازي با 
کودکان خود بپردازند و ترجیح مي دهند فرزند خود را با کارتون هاي 
جورواجور، شخصیت هاي غیرواقعي و ناملموس یا اسباب بازي هایي 
با سروصداهاي عجیب و غریب و بازي هاي کامپیوتري سرگرم کنند، 
بي خبر از آنکه این نوع بازي ها جز خشونت، انزوا و سرعت بي منطق 
هیچ چیز دیگري به فرزندشان نمي آموزد و در این وانفسا پژوهشکده 
این  و  بپردازد  ها  بازي  به مستندنگاري  تواند  تنها مي  مردم شناسي، 

یعني کاربرد موزه یي بخشیدن به پدیده ها.

جشن هاي باستاني، رونق بخش گردشگري
رویداد گردشگري، واقعه یي است که به طور معمول، برخالف زندگي 
متعارف و جاري جامعه میزبان شکل مي گیرد و در یک دوره مشخص 
افتد. برگزاري یک رویداد در مکاني خاص  اتفاق مي  زماني 
بین  را در سطح ملي و  اعتبار مي بخشد و آن  به آن محل 
گردشگر،  جذب  موجب  اینکه  ضمن  کند،  مي  مطرح  المللي 
رونق اقتصادي و تحرک اجتماعي مي شود. آرش نورآقایي 
پژوهشگر و تورگردان، نوروز را یکي از بزرگ ترین و مهم 
که  است  باور  این  بر  و  داند  مي  فرهنگي  رویدادهاي  ترین 
برگزاري جشن هاي مربوط به نوروز، به شیوه یي کارآمد 
رویداد  این  دادن  پراهمیت جلوه  بر  یافته، عالوه  و سازمان 
چون  هایي  سازمان  توجه  المللي،  بین  مجامع  در  اصیل 
یونسکو را نیز به ایران معطوف مي کند، آن هم در روزهایي 
که سازمان میراث فرهنگي در پي ثبت این میراث ارزشمند در 
فهرست میراث معنوي یونسکو است. وي به گوناگوني آیین 
ها در ایران اشاره مي کند و مي گوید؛ با توجه به این تنوع 
مي توان به طور تخصصي به »گردشگري رویدادها« توجه 
مراسم  کرد.  ریزي  برنامه  آن  به  درست  پرداختن  براي  و 
اردهال،  قالي شوران مشهد  اهواز،  تا مرگ صابئین  تولد  از 
زاربندر لنگه، گل مالي بیجار، پیرشالیار اورامان تخت، تعزیه 
قربان  عید  چابهار،  گواتي  تهران،  ارامنه  وارداوار  خوانسار، 
کاشان،نخل گرداني ابیانه، پیر چک چک یزد و مراسمي چون 
جشن سده، مهرگان و اعیاد مذهبي چون عید مبعث و... اگر به 
شیوه یي هوشمندانه اجرا شوند مي توانند به جذب گردشگر 

کمک کنند. 
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روابط روسيه واشنگتن به 
تيره ترين نقطه خواهد رسيد

روابط آمریکا و روسیه با توجه به تالشهای اخیر مسکو برای نزدیکی به کشورهای اروپایی وارد نقطه 
نامعلومی شده است که مقامات آمریکا را بشدت نگران کرده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "جان کرادوک " فرمانده ارشد نیروهای پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
اواخر دیروز سه شنبه با تاکید بر اینکه مسکو در حال تالش برای حل مشکالت موجود با اروپا و تحلیل 
بردن نفوذ آمریکا در این قاره است، هشدار داد:» روابط آمریکا و روسیه اکنون وارد نقطه بسیار مبهمی 

شده است.« 
فرمانده ناتو در ادامه اظهارات کتبی خود در جلسه استماع کنگره، به مقامات آمریکا هشدار داد: » به نظر 
می رسد در سالهای آتی روابط روسیه آمریکا رو به تیرگی شدیدتری گذارد و این تیرگی بیش از هر 

زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد باشد.« 
کرادوک افزود که به نظر می رسد روسیه در تالش برای نزدیکی بیشتر با کشورهای اروپایی باشد تا از 

این طریق نفوذ آمریکا در این قاره را بکاهد. 
با روسیه تالش  برای کاهش چالشهای موجود  آمریکا  اوباما رئیس جمهور  باراک  در حالی که دولت 
می کند، مسکو موضوع برقراری سیستم دفاع موشکی آمریکا در کشورهای اروپایی را همچنان بعنوان 
بزرگترین تهدید نظامی این کشور علیه روسیه و بزرگترین چالش موجود بین دو دولت می داند تا جاییکه 
بارها از واشنگتن خواسته است هر چه زودتر از این اقدام نظامی در مرکز اروپا دست کشیده و در روابط 

دوستانه مسکو با کشورهای همسایه همچون ایران دخالتی نداشته باشد. 
ابتدای جنگ روسیه  از  این کشور،  داخلی  امور  در  واشنگتن  دخالتهای  بدلیل  آمریکا  و  روابط روسیه 
گرجستان در سال گذشته میالدی رو به تیرگی شدیدی گذاشت اما مقامات ارشد آمریکا بتازگی خواستار 

بهبود روابط دیپلماتیک با روسیه شدند. 
این درحالی است که یک سناتور برجسته آمریکایی اخیرا هشدار داد که در نتیجه بحران مالی جهانی و 
تنشهای بوجود آمده بین آمریکا و روسیه، روابط مسکو واشنگتن تا مدت زمان نامشخصی تیره باقی 

خواهد ماند. 
عضو برجسته و جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا که نفوذ زیادی در   " "ریچارد لوگار  سناتور 
سیاستهای کلی آمریکا دارد روز پنجشنبه گذشته با هشدار مبنی بر اینکه روابط روسیه-آمریکا برای 
توافقنامه همکاری هسته ای دو  تمدید  برای  که  تاکید کرد  ماند،  باقی خواهد  تیره  نامعلومی  مدت زمان 

کشور که روز ۵ دسامبر سال جاری به پایان می رسد، باید تالشهای عاجلی صورت گیرد. 
ریچارد لوگار در بیانیه ای اعالم کرد که اساس روابط استراتژیک روسیه - آمریکا در خطر فروپاشی در 

کمتر از 9 ماه قرار دارد.

برزيل 24 فروند هواپيمای نظامی به اكوادور می فروشد
برزیل برای فروش ۲۴ فروند هواپیمای نظامی به اکوادور با این کشور به توافق دست یافت.

برزیل با نیروی هوایی اکوادور  به نقل از آژانس افه اسپانیا، شرکت معروف هواپیماسازی "امبرائر " 
برای فروش ۲۴ فروند هواپیمای "سوپر توکانو " به این کشور توافق کرد. 

بر اساس این توافقنامه، شرکت "امبرائر " تا اواخر سال جاری میالدی هواپیماهای "سوپر توکانو " را 
آماده و به نیروی هوایی اکوادور تحویل خواهد داد. 

قرار است اکوادور از این هواپیماها در ماموریت های دیده بانی مرزی و آموزش خلبانان نیروی هوایی 
استفاده کند. 

شرکت "امبرائر " برزیل همچنین متعهد به ارائه پشتیبانی لجستیکی و آموزشی به نیروی هوایی اکودور 
برای استفاده از "سوپر توکانو " ها شده است. 

برزیل با ابراز خرسندی از توسعه همکاری  نایب رئیس اجرایی شرکت "امبرائر "  "خوسه فریرا نتو " 
های دوجانبه با اکوادور اطمینان داد که هواپیماهای "سوپر توکانو " نیازهای نیروی هوایی این کشور 

را تامین خواهد کرد. 
در ماههای اخیر شیلی و جمهوری دومنیکن نیز به ترتیب 1۲ و ۸ فروند از این نوع هواپیما از برزیل 

خریداری کرده اند.

نشست آژانس برای انتخاب 
جانشين البرادعی

آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 6 فروردین نشست دو روزه خود را برای انتخاب دبیر کل 
جدید خود آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین،  محمد البرادعی دبیر کل فعلی آژانس 
تا نوامبر آینده در این سمت خواهد بود. البرادعی از سال 199۷ ریاست آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را بر عهده دارد. یوکیا امانو   سفیر ژاپن و  عبدالصمد منتی   سفیر آفریقای جنوبی در آژانس 
پنجشنبه به مدت ده دقیقه سخنرانی و به سئواالت کشورهای عضو در شورای حکام که 3۵ کشور 
است پاسخ خواهند داد. دیپلمات های شرکت کننده در مذاکرات می گویند سفیر ژاپن مناسب تر است 
ولی اکثریت دو سوم مورد نیاز برای تصدی این سمت را به دست نخواهد آورد. این دو نامزد در 

زمینه خلع سالح و مبارزه با تکثیر هسته ای تجریه طوالنی دارند.
امانو به عنوان نامزد غربی ها و کشورهای صنعتی دیده می شود ولی به گفته دیپلمات ها کاریزمای 
آژانس  این  نقش مدیر کل  گفته است  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  ژاپن در  ندارد.نماینده  را  الزم 

هرچقدر که بخواهد بی طرف باشد همواره سیاسی خواهد بود.
فعالیت هایش برخی  اما  اتمی در اصل سازمانی فنی است  انرژی  بین المللی  وی گفته است آژانس 
پیامدهای سیاسی مهمی در پی دارد لذا مهم نیست چه کسی مدیر کل آینده خواهد بود زیرا رفتار 
و گفتارش پیامدهای سیاسی خواهد داشت.دیپلمات های آژانس، بخت یوکیا آمانو 6۲ ساله را برای 
این  گفته  می دانند.به  آژانس  این  در  جنوبی  آفریقای  نماینده  منتی  عبدالصمد  از  بیشتر  سمت  این 
دیپلمات ها، نماینده شصت و دو ساله ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به احتمال زیاد حمایت 

دو سوم اکثریت شورای حکام آژانس را به دست خواهد آورد. 
چنانچه رای گیری به تاخیر بیفتد، تصمیم گیری تا ژوئن دشوار خواهد شد. 

بین المللی  پنج عضو حکام آژانس  نمایندگان کشورشان در شورای سی و  نامزدها،  این  هر دوی 
انرژی اتمی هستند.به گفته دیپلمات ها الجزایر که ریاست فعلی شورای حکام آژانس را برعهده دارد 
بزودی مشورت ها را برای ارزیابی اینکه احتمال پیروزی کدام یک از این نامزدها بیشتر است آغاز 
خواهد کرد. قرار است حداکثر تا زمان نشست ساالنه شورای حکام در ماه سپتامبر رئیس جدید 

آژانس انتخاب شود و یکصد و چهل و پنج کشور عضو شورا او را تائید کنند. 
البرادعی شصت و شش ساله و مصری از سال 199۷ ریاست آژانس را برعهده دارد می خواهد بعد 

از پایان سومین دوره ریاست خود در ماه نوامبر از این سمت کناره گیری کند.
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هشدار پوتين به اتحاديه اروپا 
بدنبال  شب  دوشنبه  روسیه  وزیر  نخست  پوتین  والدیمیر 
اجرای طرح مدرنیزه کردن  کنارگذاشته شدن کشورش در 

شبکه ترانزیت گاز اوکراین ، به اتحادیه اروپا هشدار داد. 
ایرنا از مسکو به نقل از ریانووستی ، والدیمیر  به گزارش 
شهر  در  خبری  کنفرانس  در  روسیه  وزیر  نخست  پوتین 
بندری سوچی این کشور اعالم کرد، در صورتی که منافع 
این کشور از سوی اتحادیه اروپا نادیده گرفته شود،مسکو 
در روابط خود با کشورهای عضو این اتحادیه تجدید نظر 

خواهد کرد.
بین  کنفرانس  در  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه  و  اوکراین 
شبکه های  مدرنیزاسیون  امور  در  گذاری  سرمایه  المللی 
و  دوجانبه  قرارداد  یک  بروکسل  در  اوکراین  گاز  ترانزیت 
بدون مشارکت روسیه امضاء و متعهد شدند که بازار گازی 

مطمئنی را ایجاد کنند.
درباره  جانبه  سه  توافقنامه  خواستارعقد  که  روسیه 
مدرنیزاسیون شبکه انتقال گاز اوکراین بود عمال از شرکت 

در مباحث این مسئله کنار گذاشته شد.
صدور  با  شب  دوشنبه  نیز  روسیه  امورخارجه  وزارت 
بیانیه ای از کنارگذاشته شدن روسیه در طرح مدرنیزه کردن 

شبکه گاز رسانی اوکراین ابراز تاسف کرد .
وزارت خارجه روسیه در این بیانیه همچنین نادیده گرفتن 
نقش روسیه در اجرای طرح مدرنیزه کردن شبکه گازرسانی 
اوکراین را مورد نکوهش قرار دادو تاکید کرد:بخش انرژی 
از ارگان بسیار مهم امنیت در اروپا می باشد و نادیده گرفتن 
مشارکت روسیه در این طرح حرکتی نسنجیده بوده و ممکن 
است با توجه به بروز خطرات ناشی از اجرای آن ، این امر 
به قطع تحویل گاز روسیه به اوکراین و در نتیجه انتقال آن 

به اتحادیه اروپا منجر شود. 

جنگنده اف 22 آمريکا سقوط كرد
ایالت  در  امریکا  هوایی  نیروی   ۲۲ اف  جنگنده  فروند  یک 

کالیفرنیا سقوط کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه 
انتشار  با  آمریکا  ارتش  هوایی  نیروی  حاکیست، سخنگوی 
جنوب  های  بیابان  در  هواپیما  این  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
اطالعی  هواپیما  خلبان  سرنوشت  از  کرد.  سقوط  کالیفرنیا 

در دست نیست.
ارتش  جنگنده های  پیشرفته ترین  از   ۲۲ اف  جنگنده 

آمریکاست.

امارات از ميانجيگری اسد درباره 
جزاير سه گانه استقبال كرد

یا  میانجیگری رئیس جمهور سوریه  از  امارات  رئیس دولت 
هر کدام از رهبران عرب در پایان دادن به اختالف این کشور 

در جزایر سه گانه با ایران استقبال کرد.

امارات در  رئیس حکومت   " نهیان  زاید آل  "خلیفه بن  شیخ 
گفت گو با روزنامه "الوطن " قطر با اشاره به برنامه هسته ای 
ایران تاکید کرد که برنامه صلح آمیز هسته ای اعتراض هیچ 

کسی را به دنبال ندارد. 
برنامه  هر  با  "ما  اینکه  به  اشاره  با  حال  عین  در  وی 
غیرصلح آمیز در منطقه مخالف هستیم " گفت که این برنامه 
کننده  نگران  ما  برای  باشد  صلح آمیز  غیر  صورت  به  اگر 

است. 
زعم  به  ایران  هسته ای  برنامه  که  است  حالی  در  این 
اتمی و مدیر  انرژی  بین المللی  گزارش های مدیر کل آژانس 

کل اطالعات ملی آمریکا انحرافی به سوی فعالیت های نظامی 
ندارد و صلح آمیز است. 

شیخ خلیفه پیام "باراک اوباما " رئیس جمهور آمریکا برای 
را  فضا  می تواند  پیام  این  که  گفت  و  خواند  مثبت  را  ایران 
برای گفت وگوهای جدی برای پایان دادن حالت چالش میان 

دو طرف پایان دهد. 
وی گفت وگو را تنها راه خروج از بحران های بی فایده کنونی 
در منطقه خاورمیانه دانست و گفت که هر گونه نزدیکی در 
میان رهبران ایران و آمریکا این منطقه حیاتی و مهم را از 

جنگ ها، بحران ها و مشکالت خود رها می کند. 
جزایر  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  امارات  دولت  رئیس 
این کشور است، پیشنهاد  ایران و  سه گانه که محل مناقشه 
داد که "بشار اسد " رئیس جمهور سوریه یا یکی از رهبران 

عرب میانجی حل موضوع جزایر سه گانه شود. 
قائل  احترام  اسد  برای بشار  ما  تاکید کرد:  این باره  وی در 
هستیم و از میانجیگری وی یا هر واسطه عربی دیگری برای 

حل موضوع جزایر سه گانه استقبال می کنیم.   
    

  سفر كلينتون به مکزيک
  

چهارشنبه  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کلینتون  هیالری 
رهسپار مکزیک شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این سفر یک روز 
پس از آن صورت می گیرد که واشنگتن طرح های جدیدی را 

برای مبارزه با مواد مخدر از مکزیک ارائه کرد. 
سفر دو روزه هیالری کلینتون به مکزیکوسیتی و مونتری، 
در پی سفر اریک هولدر دادستان کل آمریکا و همچنین جانت 
ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی این کشور به مکزیک، صورت 

می گیرد.

ارزيابی كميسيون اروپا از 
بحران سياسی در جمهوری چک

  رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از مسئوالن جمهوری چک 
خواست از بحران به وجود آمده در کشورشان برای برخورد 

با پیمان لیسبون استفاده نکنند.
به  اعتماد  یورونیوز، رای عدم  تلویزیونی  به گزارش شبکه 
این  دوره ای  ریاست  آنکه  بر  عالوه  چک  جمهوری  دولت 
کشور را بر اتحادیه اروپا با مشکل مواجه ساخت، نمایندگان 
پارلمان اروپا را درخصوص تصویب پیمان لیسبون نگران 
اروپا  اتحادیه  کمیسیون  رئیس  باروسو  مانوئل  کرد.خوزه 
داخلی  مشکالت  گروگان  به  اکنون  لیسبون  پیمان  گفت: 
جمهوری چک درآمده و خواستاریم مسئولین از این بحران 

برای برخورد با این پیمان استفاده نکنند.
پیمان لیسبون به سختی در مجلس نمایندگان جمهوری چک 
رای اعتماد گرفت و با وجود بحران سیاسی کنونی، تصویب 

آن را در مجلس سنا مشکل می سازد. 
نمایندگان پارلمان اروپا پیش بینی کردند با این اوضاع میرک 
توپوالنک نخست وزیر جمهوری چک اقتدارش را برای کسب 
سه پنجم آرای مجلس سنا از دست بدهد و دیگر امیدی برای 

تصویب پیمان لیسبون وجود نداشته باشد. 
برای تصویب این پیمان در سنا رای مثبت سه پنج سناتورها 
الزم است. هنوز جمهوری چک، آلمان، لهستان و ایرلند پیمان 

لیسبون را تائید نکردند

انفجار بمب در پاكستان 30 
كشته و زخمی بر جا گذاشت

  انفجار بمب در شهر راولپندی پاکستان دست کم 3۰ کشته 
و زخمی بر جا گذاشت.انفجار بمب در شهر راولپندی واقع در 
1۰ کیلو متری اسالم آباد دست کم3۰ کشته و زخمی بر جا 
گذاشت. بر اساس این گزارش، تروریستهای ناشناس بمبی 
را در یک مینی بوس در منطقه "پیر ودهائی مور " در شهر 
راول پندی جا سازی کرده بودند. مسافران در حال سوار 
شدن بودند که، بمب منفجر شد و در نتیجه آن دست کم 1۰ 
نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند. پلیس پس از انفجار به محل 
را  و زخمی  افراد کشته  منطقه  با محاصره  و  حادثه رسید 
منتقل کرد. "ناصر درانی " رئیس پلیس راول پندی در گفتگو 
با خبرنگار فارس این انفجار را حمله انتحاری توصیف کرد 
و گفت: امکان دارد که تعداد کشته ها در این حمله انتحاری 

افزایش یابد.

حوادث تروريستی در انگليس 
به نوعی با پاكستان و افغانستان 

مرتبط است
وزیر خارجه انگلیس گفت: اکثر حوادث تروریستی که در انگلیس رخ می دهد به 

نوعی با پاکستان و مناطق مرزی پاکستان و افغانستان ارتباط پیدا می کنند. 
دیوید میلیبند در گفتگو با شبکه خبری 
اسکای نیوز در پاسخ به این سؤال که 
دولت انگلیس برای ردیابی ۲۰ نفر تبعه 
در  می شود  گفته  که  جوانی  انگلیسی 
تعلیم  پاکستان  نظامی  های  اردوگاه 
بازگشته  انگلیس  به  اکنون  و  اند  دیده 
اند چه نوع همکاری ای را با سرویس 
های اطالعاتی پاکستان در پیش گرفته 
است ، افزود: ما این نکته را می دانیم 
در  که  تروریستی  حوادث  اکثر  که 
تحقیقات  اکثر  و  دهند  می  رخ  انگلیس 
به  به پاکستان و  تروریستی به نوعی 
ویژه به مناطق مرزی بین پاکستان و 

افغانستان ارتباط پیدا می کند. 
درباره  اظهارنظر  در  میلیبند  دیوید 
است  قرار  اینکه  بر  مبنی  اخباری 

نیروهای اطالعاتی پاکستان اسامی اتباع 
اند  دیده  آموزش  پاکستان  های  اردوگاه  در  می شود  گفته  که  را  ای  انگلیسی 
 : گفت   ، دهند  تحویل  انگلیس  اطالعاتی  نیروهای  به  اند  بازگشته  انگلیس  به  و 
داشته  پاکستان وجود  و  انگلیس  بین  همواره  همکاری  از  ای  تاریخچه طوالنی 
است ، دهها هزار نفر از مردم انگلیس هر سال بین انگلیس و پاکستان سفر می 
کنند اما شماری از این افراد برای ما موجب نگرانی هستند و به همین علت است 
که نیروهای اطالعاتی ما و نیروهای پلیس ما به طور نزدیکی سرگرم همکاری با 

مقامات پاکستانی در این زمینه هستند. 
میلیبند خاطر نشان کرد : من فکر می کنم مهمترین تغییری که در پاکستان در 
حال حاضر در جریان است این است که یک درک و تشخیصی نه تنها در میان 
سیاستمداران غیر نظامی پاکستان بلکه در میان نظامیان پاکستان نیز به وجود 
آمده است مبنی بر اینکه خطری که پاکستان و همچنین کشورهایی مانند انگلیس 
این  باید  و  گیرد  می  منشاء  پاکستان  در  داخلی  تروریسم  از  کند  می  تهدید  را 
پاکستان عامل  باشیم که تروریسم موجود در داخل  یاد داشته  به  نیز  را  نکته 
که  است  پاکستان  در  موجود  تروریسم  این  و  بود  بوتو  نظیر  بی  کشته شدن 
جان بسیاری از پاکستانی ها را در ارتش و در نیروهای خط مقدم پاکستان و 
همچنین در سراسر کشور پاکستان در یک رشته از عملیات بمب گذاری های 

انتحاری گرفته است. 
وی همچنین در اظهار نظر در باره سخنان آصف علی زرداری رئیس جمهور 
پاکستان که خواستار ارائه کمک های بیشتری از سوی کشورهایی مانند انگلیس 
و امریکا برای مقابله با تروریسم شده است ، گفت : من معتقدم یک تغییر اساسی 
در حال شکل گیری است و دولت جدید امریکا نیز قرار است گزارشی را در باره 
بررسی اش در این زمینه در چند روز آینده منتشر کند و دولت جدید امریکا به 
دو کشور پاکستان و افغانستان به عنوان کشورهایی نگاه می کند که ثبات در هر 

یک از آنها به ثبات همدیگر مرتبط است. 
به  را  موضوع  این  امریکا  دولت  که  است  این  دیگر  نکته  افزود:  سپس  میلیبند 
وضوع بیان کرده است و گفته است که الزم است تا توازن دوباره ای در روابط 
بین امریکا با پاکستان به وجود آید و البته گفته است که ایجاد این توازن دوباره 
نه فقط در ارتباط های نظامی دو طرف بلکه در ارتباط های غیر نظامی دو طرف 
و همچنین در زمینه سرمایه گذاری در زیرساختار اجتماعی و آموزشی پاکستان 
نیز الزم است تا بدین ترتیب دختران و پسران جوان پاکستان به مدرسه بروند و 
در مدارس به روش مناسبی به آنها آموزش داده شود نه اینکه به سوی رادیکال 

گرایی و یا اینکه به سوی تروریسم سوق داده شوند. 
که  است  مهم  مسئله  این  معتقدم  همچنین  من  داد:  ادامه  انگلیس  خارجه  وزیر 
افغانستان مانند روسیه  از همسایگان نزدیک  از جمله برخی  کشورهای منطقه 
 / یکم مارس  و  تا در روز سی  اند  امریکا دعوت شده  از سوی  هند  و  ایران   ،
11 فروردین / در الهه در اجالس مهمی شرکت کنند و به بررسی این موضوع 
بپردازند که چگونه کشورها می توانند در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته 
باشند و به همین علت من معتقدم رئیس جمهور زرداری حرف درستی می زند 

که می گوید به حمایت بین المللی نیاز دارد. 
میلیبند همچنین گفت : البته بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که کشور پاکستان 
نیاز دارد توجه خود را به مقابله با شبه نظامیان و مقابله با خطرهایی که در 

داخل کشور پاکستان وجود دارند معطوف کند. 
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نوروز در 
هشت كشور 

جهان
فاطمه نفر 

نوروز شگفت انگیز است... آهسته آهسته از راه مي رسد و بي آن که 
خبر کند، جادو مي کند

استقبال مردم بسیاري  نوروز مورد  دلیل است که  به همین  شاید 

از سرزمین هاي دیگر قرار گرفته و هر چه که مي گذرد بر نفوذ و 
گستردگي آن افزوده مي شود، چنانکه امروز از آسیاي میانه گرفته 
و شکوه  با جالل  تانزانیا  تا  گرفته  پاکستان  از  مرکزي،  آسیاي  تا 
تمام گرامي داشته مي شود. اگرآشنایي با آداب و رسوم مردم این 
کشورها، براي شما جالب است خط هاي بعدي گزارش را به دقت 

بخوانید:

- نوروز در پاكستان 
کار  به  نوروز  مورد  در  را  افروز”  “عالم  غالبا صفت  پاکستان  در 
نوروز  به  کشور  این  مردم  عالقه مندي  از  حکایت  این  و  مي برند 
را گرامي  نوروز  پاکستاني مراسم  از خانواده هاي  دارد. بسیاري 
الوان  و  طالیي  تبریک  کارت  یکدیگر  براي  که  طوري  به  مي دارند، 
از نو شدن طبیعت دارد، مي فرستند  بلبل که نشان  به گل و  مزین 
که معموال بر آن عبارت عید مبارک نقش بسته است.آنها هم مانند 
بازدید  لباس نو مي پوشند، به دید و  ایراني ها خانه تکاني مي کنند، 
مي روند و سعي مي کنند کدورت و غم  را از دل ها بزدایند و زندگي 

را به شادي بگذرانند. 
رنگین  نوروزي  سفره  نوروز  هنگام  به  پاکستاني  هاي  خانواده 
و  مي چینند  آن  بر  را  ها  میوه  و  شیریني  انواع  و  مي گسترانند 

بزرگترها به کوچکترها هدیه مي دهند. 
از آداب و رسوم عید نوروز در میان مردم پاکستان تهیه نمودن 
انواع شیریني مثل »لدو«، »گالب حامن«، »رس مالئي«، »کیک برفي«، 
»شکرپاره«، »کریم رول«، »سوهن حلوا« و همچنین پختن غذاهاي 
معروف این ایام و عیدي دادن و گرفتن و دید و بازدید اقوام است.

-  نوروز در تاجيکستان
نوروز در تاجیکستان، به خصوص در “بدخشان” با شکوه بسیار 
برگزار مي شود. نوروز براي مردم تاجیک که روزگاري سرزمینشان 
بخشي از ایران بزرگ محسوب مي شده عید ملي اجدادي است و آن 

را غدیر ایام یعني عید بزرگ مي خوانند. 

کلمه ایام در بدخشان مرادف عید یا به جاي آن به کار مي رود. هر 
آماده  آن  برگزاري  براي  را  خود  عید  به  مانده  روز  چند  خانواده 
با  از کوچک و بزرگ  تکاني صورت مي گیرد. همه  مي سازد. خانه 

بي قراري منتظر رسیدن نوروز مي شوند. 

تاجیک ها در نخستین روز نوروز، صبحانه را با انواع غذاهاي شیرین 

صرف مي کنند که عبارت است از حلوا، شیربرنج، غوز حماچ ، به 
این امید که تا پایان سال زندگي شان شیرین باشد. پس از صرف 
صبحانه پارچه سرخي را باالي در ورودي خانه مي آویزند که آن را 
نشانه بهروزي و خوش بختي مي دانند. آنگاه اثاث خانه را که از قبل 
تمیز کرده اند به طرزي نیکو مي چینند، سپس پنجره ها را مي گشایند 

تا نسیم نوروزي در زوایاي خانه به گردش درآید. 

همه لباس تازه به تن مي کنند و کوچکترها در حالي که غنچه اي از 
گل سرخ در دست دارند نزد بزرگترها مي روند و با گفتن”شاگون 

بهار مبارک” سالي خوش برایشان آرزو مي کنند. 
وگندم  گوسفند  پاچه  و  کله  از  نو  سال  دوم  در شب  بدخشان  در 
غذاي مخصوصي تهیه مي کنند که به آن “باج” مي گویند. نوروز در 

بدخشان سه روز ادامه دارد.

- نوروز در جمهوري آذربايجان 
نوروز یکي از جشن هاي بزرگ در جمهوري آذربایجان است. این 
برابر  تقریبا  تا بیست و دوم مارس که  از بیستم  جشن همه ساله 
در  برگزار مي شود.  این کشور  در  است  فروردین  تا سوم  اول  با 
این  برگزاري  براي  نوروز مردم  به  مانده  هفته  از چند  آذربایجان 
عید خود را آماده مي کنند؛در شب چهارشنبه دختران نیتي در قلب 
خود مي کنند و در گذرگاه ها مي ایستند و اگر سخني موافق خواست 
از رهگذري بشنوند بسیار خوشحال مي شوند و مطمئن مي  خود 
شوند که حاجتشان برآورده خواهد شد . براین اساس مردم سعي 
مي کنند در ایام نوروز سخني نامناسب که از آن بوي یاس به مشام 
آید بر زبان نیاورند و از به کار بردن سخنان ناپسند و حزن آور 

بپرهیزند. 
نظیر  رسم هایي  آذربایجان،  جمهوري  نوروزي  مراسم  میان  در 
فرستادن سفره سمنو، انداختن کاله پوستین به درها، آویزان  کردن 
کیسه و توبره از سوراخ  بام در شب عید و درخواست هدیه نورزي 
از صاحبخانه بسیار قابل توجه اند که در مجموع عاملي براي ایجاد 
ازدیاد محبت و مودت در میان مردمند. در عید نوروز نمایش ها و 

بازي هاي مختلف که فزاینده شادي مي باشند در جمهوري آذربایجان 
رواج مي گیرد. در این میان مي توان از اسب سواري، شمشیربازي، 
اینها نام  کمنداندازي، ورزش هاي زورخانه اي، طناب  بازي و مانند 

برد که در همه آنها اصل بر شادي و نشاط است. 
- نوروز در قرقیزستان

کلمه نوروز در میان مردم قرقیزستان که به زبان قرقیزي صحبت 
مي کنند و به خط کریل مي نویسند، واژه اي آشنا است، آنها هم عید 
نوروزي  آیین هاي  و  است  اعیاد  مقد س ترین  از  آنان  براي  نوروز 
مراسم  از  یک  هیچ  که  طوري  مي کنند،  برگزار  تمام   شکوه  با  را 

این  . نوروز در  ملي و مذهبي آنان جلوه و جالل نوروز را ندارد 
سرزمین  تنها یک روز است که در بیست و یکم ماه مارس)اول تا 

دوم فروردین( برگزار مي شود .
خانه  از  عید  روز  نخستین ساعات صبح  از  قرقیزي  هاي  خانواده 
هایشان بیرون مي آیند و در میدان هاي بزرگ شهر جمع مي شوند. در 

این میدان ها بازارهاي موقت ایجاد مي شوند که در آن انواع اجناس، 
خوردني، پوشیدني ها  و اسباب بازي ها عرضه مي شوند.. این مراسم 
در شهرهاي بزرگ ساعت ها به طول مي انجامند و مراسمي از قبیل 
نمایش هاي سوارکاران با لباس هاي عشایري و جنگي در حالي که 
سالح هایي نظیر شمشیر، خنجر، نیزه، سپر، تیرو کمان با خود حمل 

مي کنند موجب مي شود تا مردم زمان را فراموش کنند. 

- نوروز در ازبکستان 
عید نوروز در ازبکستان تعطیل رسمي است. در ایام نوروز سراسر 
آنجا  از  مي کنند؛  تن  به  نو  لباس  مردم  مي شود  چراغاني  کشور 
اتحاد شوروي سابق، نوروز را جشني دیني  که دولت کمونیستي 
مي دانست از برگزاري آن جلوگیري مي کرد، در نتیجه مردم به نقاط 
از  بتوانند مراسم نوروزي را برپا دارند.  تا  دور از شهر مي رفتند 
همین رو بسیاري از این جاي ها با نام نوروز همراه شده است، نظیر 
نوروز بالق )چشمه نور(، نوروز ساي )جویبار نوروز( و نوروز تپه 

)فرازگاه نوروز(. 

در ازبکستان و نیز در تاجیکستان نوروز بدون سمنو، رنگ و بویي 
ندارد. سمنو براي آنان همانند ایرانیان، یادآور نوروز است. همچنین 
آیین چهارشنبه سوري همانند ایران در بسیاري از شهرها و نواحي 
گوناگون ازبکستان با شور و حال تمام برگزار مي شود و بخصوص 

در بخارا و سمرقند از شکوه و استقبال بسیار برخوردار است. 

- نوروز در افغانستان
نوروز در افغانستان یا به عبارتي در بلخ و مزار شریف هنوز به 
سال  اول  روزهاي  در  مي شود.  برگزار  پیشین  شکوه  و  فر  همان 
همه دشت هاي بلخ و دیوار و پشت بام هاي گلي آن پر از گل سرخ 
مي شود. بلخ سبدي از گل سرخ یا اجاق بزرگي مي شود که این الله 
ها در آن مي  سوزد. این گل فقط در بلخ به وفور مي  روید و از این رو 
جشن نوروز و جشن گل سرخ هر دو به یک معني به کار مي رود. 

به شستشوي  مي توان  بلخ  در سرزمین  نوروزي  و رسم  آیین  از 
فرش هاي خانه و زدودن گرد و غبار پیش از آمدن نوروز و انجام 
قوچ  جنگي، شتر سواري،  بزکشي، شتر  قبیل  از  مختلف  مسابقات 

جنگي و کشتي خاص این منطقه اشاره نمود.

- نوروز در قزاقستان
مردم قزاقستان نوروز را اعتدال بهاري مي  دانند و بر این باورند که 
در این روز ستاره هاي آسماني به نقطه ابتدایي مي  رسند و همه جا 
تازه مي شود و روي زمین شادماني بر قرارمي شود. به اعتقاد آنها 

نوروز روزي است که »سنگ نیلگون« سمرقند آب مي شود.
خانه اش  باالي  در  شمع  دو  هر صاحبخانه  تحویل   سال  در شب 
قزاق  مردم  تکاني مي  کند؛ چون  را خانه  و خانه اش  روشن مي کند 
باور بر این دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث مي شود 

افراد آن خانه دچار بیماري و بدبختي نشوند.
در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و عروسکي که 
ساخته دست خودشان است با آویز زنگوله اي به گردنش درساعت 
سه صبح که ساعتي معین از شب قزیر است رها نموده تا به این 
شکل مردم را بیدار کنند. عروسک در حقیقت نمادي از سال نو است 

که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعالم مي کند.
باران  روز  این  در  اگر  و  بوده  مقدس  بسیار  قزاق ها  براي  نوروز 
معتقدند سال خوبي  گیرند و  نیک مي  فال  به  را  آن  ببارد  یا برف 
لباس نو و سفید به  پیش رو خواهند داشت. در عید نوروز مردم 
تن مي کنند که نشانه شادماني است. دید و بازدید اقوام دراین ایام 
با زدن شانه ها به یکدیگر از آیین و رسوم مردم قزاق در ایام عید 
نوروز است، همچنین پختن غذایي به نام نوروز گوژه )آش نوروز( 
که تهیه آن به معني خداحافظي با زمستان و غذاهاي زمستاني است 
آیین و  ایام جزو  این  در  تهیه مي شود  ماده غذایي  نوع  از هفت  و 

رسوم این سرزمین است.
مسابقات معروفي نیز در ایام نوروز در قزاقستان برگزار مي شود 
از مهم ترین آنان مي توان به »قول توزاق« اشاره نمود که بین  که 
گروه هاي مرد و زن برگزار مي شود. اگر برنده زن ها باشند قزاق ها 
معتقدند آن سال خوب و پربرکتي است اگر مردها پیروز شوند آن 

سال نامساعد خواهد بود.

- نوروز در زنگبار )تانزانيا(
شاید تعجب کنید اما حتي در زنگبار هم مردم نوروز را جشن مي 
گیرند؛  چراکه در قرن هاي گذشته گروه بزرگي از مردم شیراز به 
آیین هاي  و  کردند  کوچ  افریقا  قاره  شرقي  هاي  کرانه  در  زنگبار 
در  نوروز  جشن  بردند.  خود  با  نیز  را  نوروز  مانند  خود  ایراني 
زنگبار »نوروزي« نامیده مي شود و هنوز یکي از جشن هایي است 
که با تغییر فصل در این کشور گرامي داشته مي شود و بین مردم 

رواج دارد.

شاید تعجب کنید اما حتي در زنگبار هم 
چراکه  گیرند؛   مي  جشن  را  نوروز  مردم 
در قرن هاي گذشته گروه بزرگي از مردم 
شرقي  هاي  کرانه  در  زنگبار  به  شیراز 
قاره افریقا کوچ کردند و آیین هاي ایراني 
بردند.  خود  با  نیز  را  نوروز  مانند  خود 
جشن نوروز در زنگبار »نوروزي« نامیده 
مي شود و هنوز یکي از جشن هایي است 
گرامي  کشور  این  در  فصل  تغییر  با  که 

داشته مي شود و بین مردم رواج دارد. 
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شما که هفته نامه پرشین را می خوانید، هیچ وقت به نظرتان رسیده که چه 
چیزهایی در آن باید کم یا زیاد شود؟ به هر حال این حق شما و وظیفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشیم. ما را در انجام وظیفه برای ادای 

حق شما با شرکت در این نظر سنجی همراهی فرمایید.
با تشکر
هفته نامه پرشین

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصیالت: ................................................................................

آدرس الکترونیکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

1( لوگو.......................................................................................................................... 
۲( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرایی ..........................................................................................................
۴( اخبار و گزارش ......................................................................................................
۵( مطالب تحلیلی .........................................................................................................
6( ادبیات ......................................................................................................................
۷( اندیشه .....................................................................................................................
۸( هنر و سینما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
1۰( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سیاست .................................................................................................................
1۲( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
1۴( ورزشی ................................................................................................................
1۵(  حوادث .................................................................................................................
16( خانه داری ............................................................................................................
1۷( سرگرمی ..............................................................................................................
1۸( آذری ....................................................................................................................
19( دیار آشنا ..............................................................................................................
۲۰( انگلیسی .................................................................................................................
۲1( آگهی .....................................................................................................................
۲۲( توزیع ....................................................................................................................
۲3( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طریق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

تبديل باغ منزل به سالن سينما
یک مرد بازنشسته در بیرمنگام انگلیس باغ منزلش را به سالن سینما تبدیل کرد.

آقای »دان پار« ۸1 ساله که عالقه زیادی به سینمای کالسیک دارد باغ منزلش را به سالن سینمای کوچکی به 
سبک معماری سال های 19۴۰ تبدیل کرد تا با دعوت از دوستان طرفدار سینمای کالسیک ، یاد روزهای جوانی 

و رفتن به سینما و تماشای فیلم های کالسیک را ، زنده کند.
به گفته او عالقه وی به سینما از وقتی شانزده ساله بود و به عنوان یک نقشه کش در پروژه سینمایی »آپولو«  

کار می کرده است، شکل گرفته است و از آن زمان رفتن به سینما تنها سرگرمی او بوده است. 

بروكسل ركورد طوالنی ترين صف توالت در جهان را شکست
بروکسل،  پایتخت بلژیک رکورد جهانی طوالنی ترین صف توالت را به خود اختصاص داد. 

به نقل از خبرگزاری رویترز، این صف طویل و بی سابقه در مقابل یک سرویس بهداشتی صحرایی در روز 
یکشنبه گذشته با حضور ۷۵6 نفر که در مراسم روز جهانی آب، شرکت کرده بودند،  تشکیل شد. 

به گفته کارشناسان یونیسف، تشکیل این صف طویل، افزایش نیاز به آب سالم و پاکیزه را نشان می دهد که در 
مراسم روز جهانی آب به آن اشاره شد. این مراسم با هماهنگی یونیسف برگزار شد و طی آن، یک مچ بند با 
شماره مشخصی هر فردی که در صف توالت صحرایی ایستاده بود و یک تی شرت با آرم مراسم به شرکت 

کنندگان اعطا شد. گفتنی است، این رکورد در کتاب گیتس به ثبت می رسد.

به هوش آمدن در تابوت
راننده ای درکرواسی که بعد از تصادف بی هوش شده 
بود وقتی چشم باز کرد خود را درون تابوتی که در آن 
باز بود یافت.به گزارش آنانووا ، رودوسالو پاکراجاک 
3۰ ساله بعد از یک تصادف رانندگی از شیشه جلوی 
اتومبیل به بیرون پرت شده بود و در اثر ضربه ای که 
به سرش وارد شد از هوش رفته بود ، دقیقا در زمان 
بود،  باز  تابوتش  در  وقتی  و  مراسم خاکسپاری خود 

به هوش آمد.
به گفته افراد در مراسم خاکسپاری، این مرد به زندگی 
شدت  به  خانه  سرد  در  ماندن  علت  به  که  بازگشته 
احساس سرما می کرد بعد از به هوش آمدن می لرزید 
و خیلی ترسیده بود و واقعا نمی دانست آیا مرده است 

یا زنده.

كوچک ترين كوسه جهان
این  ، کوچک ترین کوسه جهان را در آب های  فیلیپین موفق شدند  از محیط زیست دریایی در  فعاالن حفاظت 

کشور کشف کنند.  گروهی از محققان و پژوهشگران اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت IUCN و صندوق حفاظت از حیات 
وحش WWF در فیلیپین موفق شدند ، در آب های شرقی این 
کشور یک کوسه ۵۰ سانتی متر را بیابند و این جاندار دریایی 

را کوچک ترین ماهی آب های آزاد نام نهادند.
یکی از محققان این گروه تحقیقاتی درباره این کوسه می گوید: 
این کوسه به اندازه دست یک انسان بالغ است و تاکنون چنین 
موجودی در آب های آزاد کشف نشده،  به همین دلیل جزو 
نوادر تاریخ علوم زیستی در جهان به شمار می رود. از طرفی 
این نوع از کوسه های کوچک اندازه تا ۷۰ سال عمر می کنند.

 

كتاب 317 هزار دالری
 کپی نایاب نخستین داستان مصور »سوپرمن« در یک حراجی ، افزون بر 3۰۰هزار دالر فروخته شد. 

قدمت کپی ترمیم نشده نخستین داستان مصور »سوپرمن« به سال 193۸ برمی گردد. 
اثر نایاب را از دو هفته  Comic Connect این  اینترنتی  حراجی 
پیش به فروش گذاشته بود که نظر ۸9 عالقه مند را جلب کرد.نام 

فروشنده و خریدار این داستان مصور اعالم نشده است.
فروش  به  با شمارگان 1۰۰ جلد 1۰ سنت  پیش  اثر ۷1 سال  این 
 Comic اینترنتی  مدیر سایت حراجی  فیشلر«  می رسید.»استیفن 
Connect گفت : کپی نایاب نخستین داستان مصور »سوپرمن« تا 
1۲ سال پس از انتشار در اختیار یک مرد بود تا این که پسری در 

یکی از شهرهای ساحل غربی آمریکا آن را 3۵ سنت خرید.
وی ادامه داد : کتاب تاریخی تا سال 1966 در زیرزمین خانه مادر 
خریدار ، خاک می خورد که دوباره پیدا و 31۷ هزار دالر فروخته 

شد.»فیشلر« پیش از حراج پیش بینی کرده بود این داستان تا ۴۰۰ 
»جو  و  داستان  نویسنده  ویرانه »جری سیگل«  افزاید،خانه  می  ایسکانیوز  برسد.گزارش  فروش  به  دالر  هزار 
شوستر« تصویرگر داستان های مصور »سوپرمن« که در شهر »کلیولند« ایالت »اوهایو« قرار دارد اکتبر ۲۰۰۸ 

در یک حراج اینترنتی دیگر 1۰۰ هزار دالر به فروش رفت. 
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 گفت وگو با اولین زن ایراني گردشگر قطب جنوب 

رهاترين سرزمين 
مونا قاسمیان

هزاران کوه یخي. هر کدام به شکلي متفاوت. رنگ ها 
ترکیبي از ده ها رنگ سفید و آبي. گویي زمان در اینجا 
متوقف شده. هیچ صدایي نیست. سکوت تنها صدایي 
از  ببینید.  نزدیک  از  باید  کني.  باورش  باید  که  است 
نزدیک حس کنید. طبیعت و رنگ ها را. اینجا با همه 
جاي دنیا فرق دارد. شاید عکس ها و فیلم هاي مستندي 
دیده باشید؛ اما باز هم نمي توانید با زماني که خودتان 
مي بینید، مقایسه کنید. آن هم بدون هیچ واسطه یي. 
در سرزمیني که تنها نقطه یي در جهان است که هیچ 
دولتي ندارد. سرزمیني متعلق به همه مردم جهان با 
پرچمي به رنگ و شکل کوههاي یخي. جایي که فرقي 
و  قاره  سرزمین،  کشور،  کدام  به  متعلق  کند  نمي 
دیار باشید. همه در کنار هم مي توانید زندگي کوتاه 
جدیدي را تجربه کنید. کوتاه؛ اما تاثیرگذار. مردم شهر 
این سرزمین،  به  بار سفر  یک  فقط  معتقدند  اوشوایا 
دنیاي  کند؛  مي  جدیدي  دنیاي  وارد  را  آدمي  روح 
متفاوت از آنچه تاکنون داشته اند. اینجا قطب جنوب 
است. از ایران تاکنون شش نفر در سفرهاي تحقیقاتي 
به قطب جنوب سفر کرده اند. اما در بهمن ماه امسال 
براي اولین بار نه یک محقق بلکه یک گردشگر ایراني 
به قطب جنوب سفر کرد. برعکس دیگر افراد ایراني که 
به قطب جنوب رفتند و همگي جوان بودند، این بار یک 
زن 50 ساله ایراني همه خطرات احتمالي را پذیرفت تا 
از 15  باشد. طاهره جوهرچي  ایراني  اولین گردشگر 
تا 24 بهمن ماه امسال با یک تور امریکایي از ایران به 
قطب جنوب سفر کرد تا به گفته خودش متفاوت ترین 
سفر  با  برابر  گاه  که  یي  هزینه  با صرف  را  سفرش 

برخي ایرانیان به اروپا است، تجربه کند. 

- چرا قطب جنوب؟
اطالعاتي  دنبال  اینترنت  در  که  بار  یک  اهل سفر هستم.  من خیلي 
با تور قطب  اتفاقي  درباره سفر به برزیل بودم، به صورت خیلي 
جنوب آشنا شدم. تا قبل از آن حتي نمي دانستم چنین توري وجود 
دارد. وقتي به همسر و دوستانم گفتم، همه استقبال کردند و قرار 
شد 9 نفره به قطب سفر کنیم. اما در نهایت هر کدام از آنها به دالیلي 

منصرف شدند و فقط من باقي ماندم. 

- پس تنها به اين سفر رفتيد؟
بله. سفر سختي بود. خب براي همسفرهایم خیلي جالب بود که یک 
خانم ایراني تنها به این سفر آمده. هم اتاقي من یک دختر کانادایي 
به  را  این سفر  بودند  ترسیده  اش  خانواده  و چون  بود  ساله   3۰
تنهایي بیاید در نتیجه پدر و مادرش هم در این سفر همراهش آمده 

بودند. 

- برنامه سفرتان از ايران چطور بود؟
براي سفر به قطب جنوب سه منطقه در دنیا وجود دارد؛ یکي در 
شیلي، یکي در جزایر فاکلند و دیگري که معروف تر از همه است، 
اوشوایا، جنوبي ترین شهر آرژانتین. سفرم از ایران از 11 بهمن به 
مقصد فرانکفورت شروع شد. از آنجا به بوئنوس آیرس رفتم و بعد 
از یک فرودگاه محلي به سمت اوشوایا پرواز کردیم. پانزدهم بهمن 
تور ما حرکتش را به سمت قطب جنوب با کشتي آغاز کرد. در مدت 
دو روزي که در راه بودیم به ما آموزش هاي الزم داده شد تا در 
غروب روز دوم کوه هاي یخي را توانستیم از دور ببینیم. 9 روز 

سفرمان طول کشید و در نهایت ۲6 بهمن در ایران بودم. 

- مسافران اين تور از چه كشورهايي بودند؟
ما 11۷ نفر بودیم. حدود ۴۵ درصد از امریکا، ۲6 درصد ژاپني، 1۷ 

درصد اروپایي و 1۲ درصد هم از آسیا. 

- از چه رنج سني؟
بیشتر بین 3۰ تا ۴۰ سال بودند و همه به شدت عالقه مند به محیط 

زیست و طبیعت. 

- هزينه تور چقدر شد؟
هزینه این تور حدود ۸ هزار دالر. که با هزینه کل سفر به 11 میلیون 

تومان مي رسید. 

- مسير سفر چطور بود؟
این تورها معمواًل در مسیرهاي شناخته شده یي حرکت مي کنند که 
از قبل برنامه ریزي شده است. قبل از اینکه ما وارد منطقه شویم 
راهنماي ما منطقه را بازرسي مي کرد و بعد اجازه ورود ما را به 
منطقه مي داد. ما دو مرتبه در روز از کشتي سوار قایق هاي 1۰ 
نفره یي به نام زودیاک مي شدیم و براي گشت به منطقه مي رفتیم. 
معمواًل به دو دسته و گروه هاي کوچک تقسیم مي شدیم. هر بار 
دو مقصد داشتیم که بعد جاي دو گروه با هم عوض مي شد. یک 
مرتبه حدود ساعت ۸ صبح تا 1۲ و یک مرتبه دیگر هم حدود ۲ تا 
6 براي گشت مي رفتیم. روزانه حدود ۸ ساعت گشت و پیاده روي 
داشتیم. یک سیستم حضور و غیاب هم بود که کسي از گروه جا 
نماند چون الزامًا راهنمایي وجود نداشت. حتي یک بار هم این اتفاق 

براي من افتاد. 

- يعني گم شديد؟
چون کوهنوردم هر جایي که پیاده مي شدیم به سمت کوه ها یا تپه 
هاي یخي حرکت مي کردم و از آنها باال مي رفتم. نمي توانید تصور 
کنید چه منظره هاي بکر و زیبایي را از ارتفاع مي توانستم ببینم. 
براي همین هر جایي که امکانش بود از تپه ها باال مي رفتم. که در 
یکي از این دفعات به ما گفتند یک بناي یادبودي وجود دارد که به 
نوعي تنها بناي دست ساخت بشر است. تعدادي سنگ روي هم قرار 
قله ها یک  برنامه کوهنوردي در  دارند. یک جور سمبل است. در 
چنین چیزي درست مي کنند که بدانند قله است. براي همین تصمیم 
گرفتم به آن سمت حرکت کنم. از دور چهار نفري را مي دیدم که 
به آن سمت حرکت مي کنند. هر چي داد زدم کسي توجه نکرد. آنها 
این  شاید  کردم  فکر  دیگري سرازیر شدند.  از سمت  و  رفتند  باال 
مسیر بهتري است. بعد از حدود یک ساعت توانستم به آنها برسم. 
تازه متوجه شدم آنها از گروه من نیستند. به من گفتند نگران نباشم 
چون هم گروهي هاي من را دیده بودند. من برگشتم ولي گروه من 

به منطقه دیگري رفته بود و گروه دوم آمده بودند. 

- ترسيديد؟
خب، حسابي ترسیده بودم. اگر آنجا بمونید یا گم شوید امکان ندارد 
کسي بیاید سراغ تان. با خودم آن زمان تجزیه و تحلیل مي کردم که 

اگر اینجا تنها بمونم چه اتفاقي مي افتد. 

- و نتيجه تحليل ها چه شد؟
با خودم گفتم این هم یک طرز مردن است چون با آن سرماي هوا 

حتمًا تا شب یخ مي زدم. 

نامه  پيمان  با  مغايرتي  توريستي  اين گونه سفرهاي   -
هاي جنوبگان ندارد؟

داشتیم.  3 ساعت سخنراني  تا   ۲ روز حدود  در  ما  کنم.  نمي  فکر 
در کشتي دو گروه بودند؛ یکي خدمه و دیگري برنامه ریزان سفر 
که 9 نفر بودند. مثاًل یکي از آنها تاریخ شناس بود و درباره تاریخ 
قطب مي گفت. یکي پرنده شناس. یکي دیگر درباره جغرافیا و زمین 
تور  یک  تور  این  که  است  داد. درست  مي  اطالعات  قطب  شناسي 
متفاوت  تفریحي  تورهاي  با  کاماًل  تور  این  ماهیت  ولي  بود  گشت 

بود. 

- چه تفاوتي؟
مثاًل دوستانم از من پرسیدند شماها آنجا تفریح هم کردید. که من 
گفتم حتي یک بار. خب در ایران به دلیل مجموعه محدودیت ها و 
خواهند  مي  همه  روید  مي  که  تور ساده شمال  یک  ها  محرومیت 
تفریح کنند. ولي در این تور همه عالقه مند به محیط زیست بودند. 
اگر  از ما مي خواست  بود که  اتاق مان بروشوري  مثاًل در داخل 
لباس هاي مان واقعًا کثیف نشده آنها را نشوریم تا مواد شوینده 
کمتري مصرف شود. در تمام مدت به هر طریقي به ما آموزش داده 
مي شد. روز اولي که مي خواستیم وارد قطب شویم یکي از برنامه 
ریزان براي همه یک نمایش اجرا کرد که بطري آب یا دستمالش را 
مي انداخت زمین. آنجا بود که به ما گفتند در قطب هیچ چیزي از 
آلوده باشد.  نباید  به جا بگذارید. حتي کفش هایتان  نباید  خودتان 

مي  حتمًا  را  هایمان  کفش  قطب  به  ورود  موقع  ما  دلیل  همین  به 
شستیم. 

- چه حيواناتي ديديد؟
پنگوئن، شیر دریایي، وال و انواع پرنده هاي قطبي. در بعضي از این 
گشت ها با سیل عظیمي از پنگوئن ها روبه رو بودیم. روز اول به 
ما توصیه کردند به پنگوئن ها و شیر هاي دریایي نزدیک نشویم. 
ولي یک بار به قدري تعداد این حیوانات زیاد بود که اگر چند دقیقه 
بي حرکت مي نشستي پنگوئن ها به سمتت مي آمدند و به حاضران 

نوک مي زدند. 

- ويژگي هاي اين سفر برايتان چه چيزي بود؟
بکر و  تا ویژگي اصلي داشت؛ یکي طبیعت  براي من دو  این سفر 
سکوتش بود. به خیلي از کشورها سفر کردم. مثاًل حدود پنج سال 
جاي  هر  با  اینجا  طبیعت  ولي  داشتم.  کلیمانجارو صعود  به  پیش 
تجربه  دیگري  و  بود.  متفاوت  بودم،  رفته  حاال  تا  من  که  دیگري 
اجتماعي این سفر و ایجاد یک رابطه تنگاتنگ در 9 روز با افرادي از 

کشورهاي مختلف دنیا. 

چه  مشخص  طور  به  تنگاتنگ  رابطه  از  منظورتان   -
چيزي است؟

همه ما در تمام این مدت در یک سالن با همدیگر غذا خوردیم. من 
هر بار سعي مي کردم سر میز آدم هاي متفاوتي بنشینم و با آنها 

در مورد ایران و مسائلي از این قبیل صحبت کنم. 

- دوست داشتيد بيشتر مي توانستيد آنجا بمانيد؟
نه. من به شدت اجتماعي هستم و براي مدت طوالني نمي توانم از 
ایران بروم. در این مدت دلم بیشتر از همه براي این تنگ شده بود 
که بتوانم فارسي حرف بزنم. کساني هم که آنجا در مراکز تحقیقاتي 
بودند فقط بین یک سال تا 1۴ ماه آنجا اقامت داشتند و بعد باید با 

تیم جدید تعویض مي شدند. 

- آرژانتيني ها معتقدند سفر به قطب جنوب باعث يک 
تغيير و تحول خاص در آدم مي شود. شما اين تجربه 

را داشتيد؟
من اصواًل اهل طبیعت و ورزش هستم و نمي توانم بگویم این سفر 
من را دگرگون کرد ولي سفر متفاوتي بود.قطب یک روح خاصي 

دارد که با همه جاي دنیا متفاوتش مي کند. 

ايراني ها 11 ميليون تومان پول كمي نيست.  - براي 
اين سفر ارزش اين هزينه را دارد؟

اتاقي من مي گفت تمام پس  صددرصد. این یک سفر متفاوته. هم 
با هم  ببینید عالیق مردم  ام.  این سفر هزینه کرده  اندازم را براي 
متفاوت است. یکي از جواهرات خوشش مي آید و یکي دیگر از ملک 
و امالک. البته این سفر هم با سفرهاي تفریحي کاماًل متفاوت است 

و عالقه مندان خاص خودش را دارد. 

- فکر نمي كنيد هزينه اين سفر را اگر صرف كارهاي 
خير مي كرديد، بهتر بود؟

نمي دانم. ببینید من دو دغدغه دارم؛ یکي سفر در طبیعت و دیگري 
به  خصوص  به  کنم  کمک  خودم  پیرامون  و  خودم  حد  در  اینکه 
کودک  پنج  کودک  بنیاد  از  االن  من  شناسم.  مي  که  هایي  نزدیک 
داراي  همه  آیا  مرز کجاست؟  این  ندارد.  مرزي  کردن  دارم. کمک 

ات را باید بدهي. 

ايراني  توريست  زن  اولين  كرديد  مي  تصور  هرگز   -
باشيد كه به قطب جنوب مي رويد؟

نه، هیچ وقت فکر نمي کردم به اینجا برسم. جایگاه زن ها در جامعه 
به نوعي به خودشان وابسته است. در یک قضیه، دو طرف وجود 
دارد؛ یکي که ظالم است و دیگري کسي که ظلم را مي پذیرد. شاید 
جامعه مردساالر همچنان بخواهد زنان در همان جایي که هستند، 
باشند ولي خود زنان با تالش بیشتر مي توانند آن را تغییر دهند. به 
نظر من زنان نباید بپذیرند جایگاه شان توسط مردها تعیین شود. 
این میان مساله کار و استقالل مالي براي زنان مهم است. به  در 
در  من  کرد.  و شروع  پذیرفت  را  این خطرات  باید  زن  یک  عنوان 
تا کالس  این بود که  خانواده متوسطي بزرگ شدم. تفکر پدر من 
ششم درس بخوان و بعد ازدواج کن. اما من از همان کودکي با کمک 
مادرم همراه با برادرم هر هفته به کوه مي رفتیم. به درس خواندنم 
ادامه دادم و در دانشگاه تهران رشته جامعه شناسي قبول شدم که 
البته همه مخفیانه بود. در فوق لیسانس هم حسابداري. به نظرم با 

تالش مي توانیم شرایط را تغییر دهیم.
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فال هفته با فال فالی
شما به زودی درمجلس ختمی شرکت می کنید و هنوز اولین بستنی 
را نخورده اید که کفش هایتان به سرقت می رود ، ولی نگران نباشید 
چون یک جفت دمپایی کهنه دارید.همین روزها صاحب فرزندی می 
را  بیمارستانش  بتوانید هزینه  باید  اما  شوید که قدمش خوب است 
اینجوری  نه  گیرند،  می  را  حالتان  غیراینصورت  در  کنید  پرداخت 
توانید  می  و  شود  نمی  قطع  تان  خانه  برق  هفته  این  اینجوری!   ،
سریالهای تکراری را بازهم ببینید. سعی کنید کمتر به خیابان بروید 
و از پیاده روها استفاده نکنید ، چون ممکن است در خیابان اتومبیل 
بزنند در ضمن مواظب  را  پیاده روها موتورسوارها شما  ها و در 
این موضوع   ، نگیرید  قرار  قاپها  تا هدف کیف  باشید  نیز  کیفهایتان 
را یادتان باشد که حتما پیراهن آستین بلند در برداشته و یا خدای 
باکرام  که حسابتان   ، باشید  نپوشیده  شلوار  روی  از  چکمه  نکرده 
الکاتبین است . احتیاط کنید عیالوار نشوید چون آن وقت باید به جای 
مرغ شترمرغ به خانه بیاورید و این صورت خوشی ندارد. شترمرغ 

آوردن را عرض می کنم .
آقازاده ای دارید که عاشق مرغ تخم طالست تا می توانید به او تخم 
مرغ دوزرده بدهید تا رستگارشود، هرشب درخواب می بینید مرغ و 
گوشت می خورید و وضعتان روشن و سفره تان رنگین شده است ، 

ولی کور خوانده اید ، شتر درخواب بیند پنبه دانه.......
وحیران  هشت  زندگی  در  همین  برای  است  هشت  شما  عددشانس 
که  حدی  به  کنید  زیاد  را  تان  شیشه  خزده  کنید  سعی  اید،  مانده 
خودتان راهم ببرید و چون فردی شوخ و بانمک هستید ممکن است 

نمکی عاشقتان شود جواب زد ندهید تا خوشبخت شوید . 

طبيب خوش اشتها
چنین گفت اردبیلی با حکیمی  
   که بودش او زیاران قدیمی

حکیم دارم زتو امید درمان  
  مداورایم نما قربان تو جان 

گرفت نبضش بکوشیدش به درمان 
  که آالمش بکاهد سهل و آسان 

بگفتا بره ای الی پلو کن  
 و یا با زعفران مرغ و چلو کن 

همه را میل نما آن قوت شاهی   
و انگه قی بکن در یک سیاهی 

بگفت بیمارنداری دوست من هش 
   بده حاال درست حرف مرا گوش 

اگر فردی نماید این چنین رقی    
 خورم بنده قی اش را با دف ونی 

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات 
و  پيشنهادات خود با

 شماره تلفن 
020۸4537350

تماس حاصل نمائيد.

كتايون خسرويار؛ ماندن در ايران 
راحت نبود 

 
 کتایون خسرویار در امریکا به دنیا آمد و چند سالي در اسپانیا و اروپا زندگي کرد. او سه سال پیش براي 
تعطیالت تابستاني به ایران آمد اما اقامت در ایران براي او طوالني شد تا جایي که دیگر تصمیم گرفت در 

ایران بماند؛ »ماندن در یک کشور آن هم مثل ایران براي من به این راحتي ها نبود.

 من مثل مارکوپولو همه دنیا را گشتم و زندگي کردم اما هیچ جا مثل ایران نبود. از ایران و مردم و سیاست 
ایران خیلي خوشم آمد.« کتایون دوران کودکي اش را در امریکا گذرانده و از همان سال هاي کودکي ورزش 
به هایي نظیر ژیمناستیک و دو و میداني را به طور مداوم و حرفه یي دنبال مي کرده است اما کاشف عالقه او 

ورزش پدرش بوده است؛ »پدر من ورزشکار حرفه یي است. 

از همان پنج سالگي همراه پدرم مي دویدم و ورزش مي کردم. از همان زمان پدرم متوجه شد من به ورزش عالقه دارم. دلیل انتخاب 
فوتبال به عنوان رشته حرفه یي ام این بود که عموي من یک فوتبالیست ماهر است و فوتبال در امریکا یک ورزش عمومي است و براي 
کودکان هم تشکیل تیم مي دهند. هر چه زمان مي گذشت عالقه من به فوتبال بیشتر مي شد تا اینکه فهمیدم من واقعًا عاشق فوتبال هستم.« 

. او در مورد لباس هاي ورزشي با خنده مي گوید؛ اگر داخل لباس ها هواکش نصب کنند اوضاع خیلي بهتر مي شود. 

کتایون خسرویار دانشجوي دانشگاه امیرکبیر است و عالوه بر ورزش فعالیت هاي دیگري هم دارد. او در یکي از کانال هاي ماهواره 
یي وابسته به کشور مجري گري مي کند. او در کانال پرس تي وي )که انگلیسي زبان است و همه مجري هاي آن باحجاب هستند( به نقد 
و تفسیر فوتبال مي پردازد.کتایون معتقد است ورزش فوتبال در ایران براي بانوان، ورزش نوپایي است اما آنچه این رشته ورزشي را 
به این حد مطلوب رسانده عالقه بانوان به فوتبال است؛ »وقتي براي تیم فوتبال تیم تشکیل دادند، فدراسیون فوتبال بعد از دو سال تیم 
بانوان را به مسابقات آسیایي فرستاد. جالب اینجا بود که تیم ایران، هند را )که بیش از 1۰ سال است تیم فوتبال بانوان دارد( برد و به 

نظر من این عالقه خیلي مهم و تاثیرگذار است.« عضویت کتایون در تیم ملي فوتبال بانوان جالب است.

 او زماني که از امریکا براي تعطیالت به ایران مي آمد براي حفظ آمادگي خود با بچه هاي تیم ملي تمرین مي کرد تا هنگامي که به امریکا 
باز مي گردد بدنش آماده باشد اما هنگامي که تصمیم گرفت در ایران بماند، براي همیشه کنار تیم ملي فوتبال بانوان ماند. او در حال 

حاضر در کمپ تیم ملي )ورزشگاه آزادي( تمرین مي کند و آرزو دارد به جایي برسد که هنوز نرسیده است.

 کتایون از دوستان و هم تیمي هایش به عنوان مادران یاد مي کند و مي گوید ۲۰ مادر مواظب او هستند؛ »من وقتي آمدم ایران فارسي 
بلد نبودم، هم تیمي هایم من را بزرگ کردند، براي من تولد گرفتند... وقتي زانویم را عمل کردم خیلي سختي کشیدم اما هیچ وقت ناامید 
نشدم چون انگیزه ام را چند برابر کرد. با اینکه االن یک سال از بقیه عقب هستم اما تمام تالشم را براي رسیدن به بقیه مي کنم و آنها 

هم به من کمک مي کنند.«

النا تتارينکو؛ بايد برترين مربي ايران شوم 
 

النا تتارینکو با همسر ایراني اش در اوکراین ازدواج کرد و سپس تصمیم گرفت در کشور مادري همسرش زندگي کند.پینگ پنگ ورزش 
مورد عالقه اوست و موفقیت هاي زیادي در این رشته ورزشي کسب کرده است.النا 13 سال در تیم اودسا )اوکراین( بازي کرده است. 
اودسا یکي از تیم هاي لیگ برتر اوکراین است.النا وقتي به ایران آمد دو سه سالي بود که در تیم ملي پینگ پنگ جوانان اوکراین بازي 
نکرده بود به همین خاطر پس از اقامت در ایران مدارک و مدال هاي خود را به فدراسیون پینگ پنگ ایران برد. او در دو مسابقه شرکت 

کرد.

از  بسیاري  توجه  و  شد  اول  نفر  ایران  بانوان  قهرماني  مسابقات  در  او   
مسووالن فدراسیون را به خود جلب کرد. همچنین او در مسابقات منتخب تیم 
ملي شرکت کرد و پس از پیروزي در این مسابقه به عضویت تیم ملي درآمد.

النا عالوه بر پینگ پنگ در رشته هاي بوکس، شنا، ژیمناستیک و تنیس فعالیت 
داشته اما هر کدام را به دالیل گوناگوني رها کرده است.

ایران زندگي کرده فارسي را به خوبي متوجه مي  او طي سه سالي که در 
شود اما نمي تواند صحبت کند به همین خاطر همسرش به عنوان مترجم در 
مصاحبه هاي خبري کنار اوست.النا و همسرش در اوکراین در رشته تربیت 
بدني تحصیل کرده اند و همین مساله زمینه ساز آشنایي و ازدواج آنها شد. 
النا در حال حاضر در تیم دانشگاه آزاد تیم ملي ایران بازي مي کند و کار 
اصلي خود را همان پینگ پنگ قرار داده است و هیچ سرگرمي دیگري جز 

آن ندارد.

 تنها مساله یي که او را در ایران اذیت مي کند دوري از پدر و مادرش است. 
او بیشتر سال را در ایران مي گذراند و مشغول تمرین است اما سعي مي 
کند تابستان را کنار خانواده اوکرایني خود سپري کند. او وقت هاي دلتنگي 
موسیقي گوش مي دهد و فکر مي کند.او بیشتر شهرهاي شمالي و جنوبي 

ایران را سفر کرده اما کیش را از همه نقاط ایران بیشتر دوست دارد

.النا تتارینکو هم مانند سایر ورزشکاران خارجي- ایراني ابتدا با حجاب و پوشش اسالمي ورزشي راحت نبود اما او هم کم کم به آن 
عادت کرده است و اکنون با پوشش اسالمي تمرین مي کند و مسابقه مي دهد. او در مورد امکانات ورزشي در ایران مي گوید؛ »از لحاظ 
امکانات فیزیکي که در اختیارمان است همه چیز خوب و حتي در مواردي بهتر از اوکراین است اما از لحاظ مسابقات برون مرزي و 
خارج از کشور )مسابقات open( کمي دچار محدودیت هستیم چون بانوان ایراني به خاطر مساله حجاب نمي توانند در هر مسابقه یي 
به راحتي شرکت کنند و تعداد مسابقات برون مرزي که آنها مي توانند حضور داشته باشند، بسیار محدود است.«البته او خوشبین است 
که تا سال هاي آینده نزدیک حضور بانوان ایراني در مسابقات بین المللي بیشتر و پررنگ تر مي شود بزرگ ترین آرزوي او این است 

که در ایران برترین مربي پینگ پنگ شود. 
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ميانگين قيمت 
امالک دوبی 30 

درصد كاهش يافت
رییس موسسه تحقیقاتی گلف هاوسینگ تاکید کرد: قیمت متوسط 
امالک در شهر دوبی بیش از 3۰ درصد کاهش داشته و این روند 

طی سه سال آینده ادامه خواهد داشت. 
به نقل از گلف نیوز ، کریستوفر سیمس تصریح کرد: تا سه سال 
آینده پیمانکاران بار دیگر به فکر اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی 
و عمرانی در دوبی خواهند افتاد. کاهش قیمت مسکن و مستغالت 
در دوبی تاثیر زیادی در افت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
در پروژه های ساختمانی داشته است.کاهش قیمت مسکن در دوبی 
قیمت  کرد  می  فکر  کسی  کمتر  و  است  بوده  تصور  حد  از  فراتر 

مسکن در دوبی تا این حد کاهش یابد. 
سیمس افزود: چرخه بخش مسکن بیش از ۷ تا ۸ سال به طول می 
انجامد و این چرخه اکنون در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است 
. بیش از سه سال زمان نیاز است تا وضعیت بخش مسکن دوبی 
به حالت عادی باز گردد و سرمایه گذاران و پیمانکاران بار دیگر 

درباره پروژه های بزرگ ساختمانی تصمیم گیری کنند. 
مسکن  صنعت  از  زیادی  پیمانکاری  شرکتهای  اخیر  ماههای  طی 
خارج شده اند و بحران مالی و اقتصادای موجب خواهد شد تا طی 

ماههای آینده شرکتهای بیشتری از بازار مسکن خارج شوند. 
های ساختمانی  پروژه  درصد   ۵۰ کنون  تا  گزارش  این  اساس  بر 
دوبی که باید طی سالهای ۲۰۰9 تا ۲۰1۲ تکمیل می شد ، لغو یا با 
. این مساله موجب شده تا  تاخیرهای بلند مدت روبرو شده است 
بسیاری از کارگران خارجی از دوبی مهاجرت کنند و به کشورشان 

بازگردند. 
بخش  برای  گذار  ۲۰۰9 سال  می رسد سال  نظر  به  گفت:  سیمس 
مسکن دوبی خواهد بود . سال ۲۰1۰ نیز سال ثبات و سال ۲۰11 

نیز سال رونق بخش مسکن است.

آخرين نرخ های ارز بانک مركزی

اقتصاد

خبر بد انگليسی ها به اهالی دوبی
علی رغم گفته های امیر امارات مبنی بر عدم تاثیر پذیری منفی این کشور از بحران مالی بین المللی و ابراز اطمینان وزیر اقتصاد این 
کشور از آمادگی امارات برای رویارویی با هرگونه بحران، موج بحران جهانی کم کم به این شیخ نشین هم رسیده و آثار خود را نمایان 

میسازد.
با شنهای  با مبارزه  امارات متحده عربی که ساختمانهای خود را  به گزارش »شفاف« 
روان صحراهای این کشور ساخته است و برای مدتی از نظر شکوفایی و جذب سرمایه 

مثال زدنی بود اکنون باید برای بقای خود با این بحران مبارزه کند.
روزنامه گاردین در این خصوص درمقاله ای نوشت: دبی در حال تبدیل شدن به صحرایی 

خشک و خالی از سکنه است.
سایمون جنکینس نویسنده مقاله ادامه می دهد ساخت و ساز در نیمی از برجهای امارات 
یافته  کاهش   ۷۰%،  ۲۰۰۵ سال  با  مقایسه  در  هم  بورس  قیمتهای   ، است  شده  متوقف 

است.
%۸۰ ساکنان امارات رهگذرانی هستند که مانند جویندگان طال، تنها به خاطر پول ودرآمد 
در دبی زندگی می کنند. وقتی پول و درآمد برود این رهگذران هم ماشینهای خودرا در 

خیابان و فرودگاه رها کرده وخواهند رفت.
جنکینس سپس دبی را با شهر دیتروبت امریکا مقایسه می کند و می گوید: دیترویت در 
مقوا  با  ها  پنجره  دیترویت  در  اکنون  اوج شکوفایی صنعت خودروسازی ساخته شد. 
پوشانده شده است. سگ های ولگرد در همه جای شهر می گردند و باد در فروشگاههای 
خالی این شهر می وزد. شهری که نتیجه شکوفاترین صنعت بعد از جنگ جهانی دوم بود 
اکنون درآستانه مرگ است. دبی هم بر روی پایه های پولشویی درآمد نفت ،مواد مخدر، 

تجارت اسلحه وکمکهای مالی کشورهای غربی ساخته شده است.
بنابر نظر سنجی ها دست کم %۴6خارجیان ساکن دبی قصد ترک امارات را دارند .

نسبت  باالترین  نسبت  این  که  هستند.  خارجی  نفر   ۷ امارات  در  ۸نفر  ازهر  است  گفتنی 
درتمام دنیاست.نفت هم اکنون فقط%۷تولید ناخالص ملی امارات را تشکیل می دهد .

بحران بین المللی غرب آرزوهای بسیاری در امارات بر باد داده است.
بنابر گزارش های رسانه ای دولت امارات روزانه بیش از 1۵۰۰ روادید واجازه اقامت را باطل می کند.روادید در امارات تنها برای کسانی 
که در این کشور شاغل ویا سرمایه گذار هستند صادر می شود و اگر کسی شغل خود را از دست بدهد ونتواند شغل و یا کفیل دیگری 
برای خود پیدا کند باید ظرف یکماه امارات را ترک کند.در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش از بازار کار دبی نوشت: 
کارگران خارجی ساکن درامارات که %۸۵ ساکنان آن را تشکیل می دهند برای فرار از بدهی های فروان وبدلیل از دست دادن شغل خود 
امارات را ترک می کنند.در بسیاری از رسانه های اقتصادی جهان، گزارشهایی از کسانی منتشر شده است که برای فرار از طلبکار ها 
ماشین های خود را در فرود گاه رها کرده و از دبی فرار می کنند. نیویورک تایمز تعداد ماشین های رها شده در خیابان و فرودگاه ها 

را 3۰۰۰ عدد تخمین زده است!!

دوچرخه ها؛ 
اتومبيل ها را جا 

گذاشتند
صنعت  رونق  سبب  اقتصادی  بحران 
به طوریکه  است،  شده  سازی  دوچرخه 
از  بیشتر  درصد   3۰۰ دوچرخه  فروش 
خودرو است.به گزارش شبکه تلویزیونی 
مالی  بحران  باوجود  انگلیسی،  الجزیره 
این  از  دوچرخه  ساخت  صنعت  جهانی 

بحران در امان مانده است و رونق دارد.
میزان فروش دوچرخه در جهان در سال 
خودرو  فروش  میزان  برابر  سه  گذشته 
این  است.  بی سابقه  نسبت  این  که  بود 
وضعیت نشان دهنده رغبت بیشتر مردم 

به "دوچرخه" بجای "چهارچرخه" است.
ساخت  بزرگ  کارخانه های  از  شماری 
دوچرخه در جهان در تایوان قرار دارند. 

سیر  جهان  در  دوچرخه  از  استفاده 
از  نیز  تایوان  اقتصاد  دارد.  صعودی 
متاثرشده  جاری  اقتصادی  بحران 
سال  در  ان  صادرات  میزان  بطوریکه 
گذشته با کاهش چهل درصدی همراه بود 
اما صنعت ساخت دوچرخه رونق داشت.

افزایش قیمت سوخت در جهان و نگرانی 
اقبال  افزایش  سبب  کنندگان  مصرف 
بزرگ  است.شرکت  شده  دوچرخه  به 
دوچرخه سازی تایوان موسوم به جایِنت 
عملکرد  بهترین  گذشته  سال   )Giant(
بطوریکه  داشت  فعالیتش  سابقه  در  را 
افزایش  درصد  پنجاه  آن  فروش  میزان 
یافت. اقع بحران اقتصادی به نفع صنعت 

خودروسازی تایوان تمام شده است. 
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24 North Audley Street, London W1K 6WD
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Dubai:
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دفتر مركزی لندن:

صادرات ژاپن به نصف رسيد
وزارت دارایی ژاپن اعالم کرد:به دنبال تشدید رکود و بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا و کاهش تقاضا برای کاالهای 

ژاپنی ، میزان صادرات این کشور طی ماه فوریه، بیش از ۴/۴9 درصد کاهش یافت. 
داشته  کاهش  شدت  به  مدت  این  در  ژاپن  الکترونیکی  محصوالت  و  خودرو  صادرات  میزان   ، بلومبرگ  از  نقل  به 
است. صادرات ژاپن به آمریکا بزرگترین بازار صادراتی توکیو بیش از ۴/۵۸ درصد افت نشان می دهد . صادرات 

خودروهای ژاپنی به آمریکا بیش از 
9/۷۰ درصد کاهش داشته است. 

اقتصادی  کارشناسان  اعتقاد  به 
ماه  سه  طی  ژاپن  اقتصادی  رشد 
نخست ۲۰۰9 بیش از 1/1۲ درصد 
رقم  این  که  یافت  خواهد  کاهش 
سابقه  بی  میالدی   19۷۴ سال  از 
شرکتهای  که  حالی  در   . است 
بزرگ ژاپنی مثل تویوتا ، سونی و 
پاناسونیک هزاران نفر از کارمندان 
خود را اخراج کرده اند ، تارو آسو 
بسته  سومین  ژاپن  وزیر  نخست 
محرک اقتصادی را به پارلمان این 

کشور پیشنهاد داده است. 
و  کاال  صادرات  به  شدت  به  ژاپن 

وابسته  اروپا  و  آمریکا  به  خدمات 
است . افزایش ۲۲3 درصدی ارزش ین در برابر دالر نیز فشار زیادی را به شرکتهای ژاپنی وارد کرد. کاهش شدید 
صادرات ژاپن طی ماه فوریه از سال 19۸۰ میالدی بی سابقه است . صادرات تویوتا طی ماه گذشته بیش از 69 درصد 

کاهش یافت و این شرکت برای نخستین بار طی ۵9 سال اخیر با زیان و ضرر روبرو خواهد شد. 
صادرات ژاپن به اروپا نیز در این مدت ۷/۵۴ درصد کاهش یافت و صادرات به اسیا نیز با افت 3/۴6 درصدی روبرو 

شد . صادرات ژاپن به چین نیز بیش از ۷/39 درصد کاهش یافت. 
بر اساس این گزارش ، واردات ژاپن نیز ۴3 درصد کاهش یافت. رهبران گروه بیست قرار است در نشست دوم آوریل 

در شهر لندن در خصوص راهکارهای مقابله با بحران مالی و اقتصادی جهان رایزنی کنند. 
کائورو یوسانو وزیر دارایی ژاپن گفت: اقتصاد این کشور با شدیدترین بحران و رکود از سال 19۴۵ میالدی روبرو 
شده است . ژاپن نسبت به ده سال قبل بیشتر به صادرات وابسته شده است و این مساله موجب شده تا آسیب پذیری 
این کشور در برابر تحوالت اقتصادی جهان افزایش یابد. سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرد ، میزان مبادالت بین 
المللی امسال 9 درصد کاهش خواهد یافت . سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۴/1۰ درصد در سال ۲۰۰۲ 

به 6/1۵ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است.

قيمت جهانی 
نفت امسال به ۶0 
دالر در هر بشکه 

خواهد رسيد 

که  باورند  این  بر  لیبی  و  الجزایر  گرچه 
 ۲۰۰9 سال  پایان  تا  نفت  جهانی  قیمت 
رسید  خواهد  بشکه  هر  در  دالر   6۰ به 
ادامه  است  معتقد  اوپک  رییس  ولی 
نفتی  پروژه های  روند سرمایه گذاری در 
به  نفت  جهانی  قیمت  افزایش  نیازمند 

باالی ۷۵ دالر است.
اکثر  و  عربستان   ، رویترز  از  نقل  به 
قیمت  که  باورند  این  بر  اوپک  اعضای 
عادالنه و منطقی برای هر بشکه نفت ۷۵ 
دالر است و ادامه روند نزولی قیمت نفت 
موجب خواهد شد تا سرمایه گذاری در 

پروژه های انرژی متوقف شود. 
گفت:تقاضا  لیبی  نفت  غانم وزیر  شکری 
و قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۰9 افزایش 
مجدد  کاهش  به  نیازی  و  یافت  خواهد 
می   ۲۸ نشست  در  اوپک  تولید  سقف 
سال  پایان  تا  نفت  قیمت  بود.  نخواهد 

۲۰۰9 به بیش از 6۰ دالر خواهد رسید. 
الجزایر و رییس  شکیب خلیل وزیر نفت 
پیشین اوپک نیز با غانم موافق است. وی 
افزایش  امسال  پایان  تا  نفت  قیمت  گفت: 
به 6۰ دالر در هر بشکه  یافت و  خواهد 
خواهد رسید . کاهش ۲/۴ میلیون بشکه 
تا  گذشته  سپتامبر  از  اوپک  تولید  ای 
نفت  قیمت  بیشتر  کاهش  از  مانع  کنون 

شده است . 
نیز  اوپک  در  عراق  نماینده  االمری  فالح 
گفت:قیمت جهانی نفت طی سه ماه چهارم 
۲۰۰9 به 6۰ دالر خواهد رسید ولی این 
کشورهای  به  را  زیادی  فشار  نیز  رقم 
عضو اوپک وارد خواهد کرد.به دقت نمی 
توان پیش بینی کرد روند قیمت نفت طی 
ماههای آینده چگونه خواهد بود و میزان 
فشار مالی وارد شده بر کشورهای اوپک 

چه مقدار خواهد بود. 
این در حالی است که اوپک باید برای عمل 
نشستهای  در  تولید  کاهش  تعهدات  به 
قبلی ۸۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید خود 
را کاهش دهد. موسسه سوسایت جنرال 
 ۴۵ از  نفت  جهانی  قیمت  کرد:  اعالم  نیز 
دالر در سه ماه نخست ۲۰۰9 به 6۰ دالر 
خواهد  افزایش   ۲۰۰9 پایانی  ماه  نه  طی 

یافت. 
شکیب خلیل تصریح کرد: به نظر می رسد 
پس از برگزاری نشست گروه بیست در 

لندن ، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. 
را  ای  ویژه  تدابیر  بیست  گروه  رهبران 
برای حل بحران مالی و اقتصادی جهان 
جهانی  تقاضای  گرفت.  خواهند  نظر  در 
افزایش  امسال  سوم  ماه  سه  طی  نفت 
دهد  می  نشان  شواهد   . یافت  خواهد 
جهان  نفتی  بزرگ  شرکتهای  از  برخی 
مثل بریتیش پترولیوم ذخیره سازی نفت 

را متوقف کرده اند. 

فدرال رزرو آمريکا 2/1 
تريليون دالر به اقتصاد 
اين كشور تزريق می كند

 
دارد  قصد  کرد:  اعالم  آمریکا  رزرو  فدرال    
این  اقتصادی  رونق  و  رشد  به  کمک  برای 
کشور بیش از ۲/1 تریلیون دالر از بدهی های 

سیستم بانکی را خریداری کند. 
امیدوار  رزرو  فدرال   ، بی سی  بی  از  نقل  به 
بانکهای  دهی  وام  قدرت  اقدام  این  با  است 
رزرو  فدرال  اقدام  این  یابد.  افزایش  آمریکا 
را  آمریکا  مالی  بازارهای  گذاران  سرمایه 
شاخص  افزایش  موجب  و  کرد  زده  شگفت 

سهام در بازارهای آمریکا شد. 
مشابه  اقدامی  در  نیز  انگلیس  مرکزی  بانک 
آغاز به خرید بدهی های سیستم بانکی نموده 

است. 
اقدام  این  است  امیدوار  آمریکا  رزرو  فدرال 
افزایش تمایل بانکهای آمریکایی برای  موجب 
بی  بحران  به بخش مسکن و حل  وام  اعطای 
خانمانها شود . تعداد بی خانمانهای آمریکایی 
طی ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بیش از 3۰ درصد رشد داشته است. 
فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی این کشور 
را در حد صفر تا ۲۵/۰ درصد حفظ کرده است 
. آمریکا با شدیدترین رکود و بحران اقتصادی 
از زمان جنگ جهانی دوم روبرو شده است . 
این برای نخستین بار طی دهه های اخیر است 
با  به طور همزمان  ژاپن  اروپا و   ، آمریکا  که 

رکود و بحران اقتصادی روبرو شده اند. 
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پديده »بيگانگی«  
مهدی امام بخش

انسان و جهان می پردازد که  بیگانگی  به بررسی  بار توسط هگل مطرح شد،  »بیگانگی« که نخستین 
را مستقل  انسان دستاوردهایش  نیست.  انسان  بت پرستی  مفهوم  به  بی شباهت  بیگانگی  این  بررسی 
می پندارد، خود را در آنها تجربه می کند و به وسیله تسلیم در برابر دستاوردش با خود ارتباط برقرار 

می کند. 

Revelotionary road نوشته جاستین هایث براساس کتابی از ریچارد یاتز محصول  داستان فیلم 
۲۰۰9 از آشنایی و سپس زندگی مشترکی آغاز می شود که در آن آپریل، نقش زن داستان در سودای 
بازیگری است و فرانک در یک شرکت کار می کند. چیزی که بسیار ظریف و جالب است، این است که 
او در هیچ کدام از قسمت های عملی شرکت کاری نمی کند. نه در تولید،  نه در فروش و نه در تعمیر و 

خدمات، مستقیما موثر نیست. 
شغلی دارد که پیش از تقسیم کار صنعتی هرگز نمی توانست وجود داشته باشد. بیگانگی با کار نیز 
پدیده ای است که قبل از تقسیم کار و ناچاری فرد در قبال انتخاب هایی که جامعه صنعتی با تقسیم 
کار ایجاد کرده در اختیارش می گذارد،  وجود نداشته است؛ چراکه فرد در دنیایی که شغل به معنای 
امروزین معنا نداشته است، تنها کاری می کرده که ارادی در آن سهیم می شده و مطابق با نیازش بوده 

است. 
به عبارت دیگر تنها برای خودش کار می کرده است؛ اما او در دوره صنعتی چون فرانک برای دستگاه 
عریض و طویلی کار می کند که در فیلم عمرش و در اصل هستی اش را به او می فروشد. دستگاه آنچنان 
پیچیده است که شناختن مقصر، دردی را دوا نمی کند. مقصر هم در این سیستم پیچیده اسیر شده است 

و بین او و کارگرش، تفاوت در دستمزد یا درآمد است نه در بیگانگی. 
در واقع این بیگانگی در آینه دیگری روشن می شود و آن مفهوم فعالیت است. امروزه فعالیت در نظام 
صنعتی، تنها به کاری گفته می شود که به تولید و ثروت و در واقع به داشتن منجر شود، نه بودن؛ 
در حالی که فعالیت در بعد انسانی اش کاری است در جهت وجود. از این دیدگاه، معیار بیگانگی کامال 

روشن می شود. با این تعریف حتی با وجود تقسیم کار تحمیلی،  فعالیت و کاری که در این تقسیم کار 
نیز بگنجد و منجر به بیگانگی نشود نیز می تواند وجود داشته باشد. 

به شرط آن که فرد در کارش به بالندگی وجودی برسد بنابراین چه بسا کارگری که دچار بیگانگی 
نباشد و رئیسی که اسیر انفعال و تولید و داشتن است. انسان ابتدا با کارش از این جهت بیگانه می شود 
که کارش به صورت بتی ساخته خودش در مقابلش قد علم می کند با نتیجه کارش بیگانه می شود و 

وقتی هستی اش را در گرو کار بیگانه می نهد، با زندگیش و در نتیجه با خودش بیگانه می شود.
قهرمانان فیلم نیز هریک به گونه ای درگیر بیگانگی اند. فرانک کامال در کارش به دنیا آمده و حتی تا 3۰ 
سالگی وقت اندیشیدن به حجم نفرت از خود و کارش را نداشته و آپریل در آویختن به کاری که او را از 
بیگانگی و انفعال به فعالیت وجودی می کشانده، شکست خورده در هنرپیشگی است. این شرکت فرانک 

است که از او استفاده می کند و او را وادار به واکنش می کند و حرکاتش بر حرکات او تقدم دارد. 
نفس  که  است  زائده ای  فقط  او  و  است  مستقل  او  از  که  است  حاکم  بی روحی  مکانیسم  در شرکت، 
می کشد؛ اما باید دید در اوایل داستان، آپریل به چه کشفی نائل می شود. او به شکل فطری می داند که 
زندگی اش در سراشیبی زوال قرار گرفته و دنبال راه حل است که شهودی به او دست می دهد و می فهمد 
که سرنوشت زندگی اش به نوعی به همسرش گره خورده، به نوعی عجیب و متفاوت از سایر همسران. 
فرانک که با کارش بیگانه شده کم کم با خودش،  سپس با زندگیش و در نتیجه با او بیگانه شده است. 

پس برای نجات زندگی اول باید او را نجات داد. بنابراین طرحی می ریزد. یک نقشه انسانی برای خروج 
از این فلج روانی به وسیله فعالیت. می خواهد فرصتی برای رهایی همسرش به وجود بیاورد و او را 
به محلی ببرد که از نظرش مهد زندگی  است یعنی پاریس. غریبگی و غیرعاقالنه بودن طرح نسبت به 

سیستمی که بر زندگی صنعتی سایه انداخته، نقطه تاکید فیلم است که تا پایان ادامه می یابد.
در دنیایی که فعالیت تنها براساس تولید و ایجاد ثروت تعریف می شود، این گونه نقشه های انسانی 
دیوانگی محض به نظر می رسد؛ چرا که خالف جهت رودخانه است. بیگانگی همه ارزش های انسانی را 
در دنیای صنعتی به فساد کشانده است. وقتی فعالیت های اقتصادی و ارزش های آن چون سود،  عقل، 
از پرورش ارزش های اخالقی راستین چون شرافت،  معاش، بخل ارزش های برتر زندگی است، فرد 

بخشندگی،  وجدان و... بازمی ماند و بدین گونه اقتصاد و اخالق کامال از هم جدا می شوند.
اینجاست که نیازهای این خانواده عین ضعف است و نیازهای تازه آنها را به وابستگی بیشتری خواهد 
کشاند. در چنین دنیایی، نوزاد جدید در حکم فاجعه ای از نیازهای جدید منجر به بیگانگی عمیق تری 
است. ما در واقع در این زوج خوشبخت و نمونه آمریکایی با ۲ بیمار روانی روبه رو هستیم. مرد تحمل 
تنهایی و ناچیزی خود را ندارد و می کوشد فردیت خود را قربانی کند. رنج می کشد و لذت می برد؛ زیرا 

رنج کشیدن، هدف او نیست؛ هدفش فراموش کردن خودش است. 
برای غلبه بر احساس ناتوانی نفس فردیش را نابود می کند؛ اما جنبه دیگر خود آزادی او، آنجاست که 
می کوشد جزیی از کل نیرومندی باشد که در آن خویشتن را غرق می کند. وقتی جزیی از قدرت شرکت 
شریک  شرکت  شکوه  و  جالل  در  است.  فریبنده  و  تزلزل ناپذیر،  ابدی  می کند  احساس  شد،  کنوکس 
می شود و خود را به آن تقدیم می کند؛ اما در ازای سهیم شدن در قدرتی که او را به کام خود می کشد،  

ایمنی و غرور کاذبی کسب می کند.
به این ترتیب مسوول وجود خودش نیست؛ قطره ای از جریانی است که مسوولیتی در قبال حرکت آن 
ندارد. از تصمیم گرفتن و برگزیدن راه یگانه خود، راحت می شود و از قید آن که در معنای زندگی اش 

تردید کند و بداند که کیست، می رهد. وجود او را شرکت تعریف می کند.
این که از عالیق نخستین و خانواده اش رها شده و با  از  با این روش از آزادی فرار می کند. پس  او 
تنهایی فردی خود روبه رو شده است، با این روش می خواهد خود را ایمن و متعلق احساس کند؛ اما او 
و نیرویی که خود را در آن غرق می کند، هرگز یکی نمی شوند و همواره ضدیتی اساسی باقی می ماند. 
آنجا که آپریل در کنار دریا به او می گوید که با پول بیشتر، مساله اصلی همچنان باقی است، یعنی نفرت 
او از کارش از بین نمی رود؛ اما آپریل نیز دچار اختاللی است به نام انتقال؛ بیان دیگری از بیگانگی به 

وسیله توهم عشق.
او واقعا فکر می کند عاشق همسرش است؛ اما در واقع عاشق ویژگی هایی است که خود به او منتقل 
کرده و آنها را می ستاید. او را قادر به انجام هر کاری می بیند. عجیب ترین شخصیتی است که با او 
آشنا شده و هدیه ای است به نام »مرد.« فرد بیگانه با خود در جستجوی یک بت، همسرش را یافته و 

از او بتی از چیزهایی که به آن نائل شده می سازد.
موجودی بالقوه سرکش که تاکنون با جامعه به علت فداکاری پدرانه و مسوولیت پذیریش مدارا کرده 
است. او آرزوی سرکشی را به مرد انتقال داده و او را ستوده است و هرچه خود را به او منتقل می کند، 
نیز برایش ممکن  او  از دست دادن  بنابراین  او وابسته تر می شود.  به  از خود تهی می شود و  بیشتر 
نیست، چون از دست دادن او به معنی از دست دادن تمام نیروهای خودش است. اما ورود جان دیوانه، 

داستان را روشن می کند.
است؛  خودش  به  روانشناسی  خیانت  نتیجه  او  است.  صنعتی  اجتماع  در  دیوانگی  و  عقل  مرز  او 
روانشناسی که باید در خدمت ارزش های روحی و تعالی انسان باشد در خدمت نظام صنعتی سعی 

می کند یک انسان با انعطاف پذیری بی نهایت بسازد تا با تمام اهداف این نظام کنار بیاید.
او دیوانه خواهد بود. در واقع دیوانه در جمع بیماران احاطه شده است. اگر انسان سالم در جامعه ای 
بیمار اسیر شده باشد، جامعه معنای سالمت را تغییر داده و او را دیوانه می خواند. او تنها کسی است 
که می تواند حرف های این دو نفر، یعنی زوج ویلرها را بفهمد؛ چون خودش برای رهایی نهایت تالش را 
کرده است و تاکنون رام نشده است. در اینجا روانشناسی اصیل از روانشناسی در خدمت نظام بیمار 

صنعتی جدا می شود.
باید در  نیست.  راه گریزی  این است که  اینجا  دیالکتیکی در  ماتریالیسم  دیدگاه  نکته  پیچیده ترین  اما 
این مرحله گذار زندگی کرد و راه فراری وجود ندارد. وقتی فهمیدن این وضعیت و مطرح شدن این 
سواالت نقادانه نتیجه زیرساخت های صنعتی است، پس در صورت عدم وجود زیرساخت ها، این رشد 
خودآگاهی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین چیزی را به نقد می کشیم که از آن زاده شده ایم و راهی 

جز زیستن با آن نداریم. 
اینجاست که در فیلم نیز به بن بست می رسیم؛ تنها مرگ برای آپریل، راه رهایی است و راهی برای 
این دیدگاه جبری،  با مفهوم فعالیت وجودی نقض می شود. اگر فعالیت در  البته  فرانک وجود ندارد. 
نظامی منجر به رشد وجود می شود، یعنی به بروز استعدادهای انسان بینجامد و او را با هستی اش 

درگیر کند، بیگانگی برطرف می شود؛ اما به نوعی بیگانگی تجربه ای گریزناپذیر است.
او با مورد بیگانه،  ابتدا باید بیگانه شود، از آن جدا شود تا بتواند دوباره به طریقی جدید رشد کرده و با 
آن یکی شود. اینجاست که می توان به شکل نظری از دام بیگانگی رست؛ اما عقیده فیلم در عمل،  خالف 
آن است. او در عمل راهی برای نشان دادن این رهایی نظری نشان نداده یا به آن معتقد نبوده است، اما 
باید دانست در تمام برهه های تاریخی آزادگانی وجود داشته اند که بالیدن گرفته و به یگانگی دوباره با 

هستی دست یافته اند، بنابراین صرف عدم آگاهی ما از راز،  نمی توان گفت رازی وجود ندارد.
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30نما
"گران تورينو" ايستوود در 

گيشه های سينما پيروز شد
فیلم سینمایی "گران تورینو" ساخته کلینت ایستوود با ۷/9 میلیون دالر 
بازار بین المللی  فروش در ۲۵۰۰ سینما در 3۸ کشور در رده نخست 
این هفته  ایستوود  فیلم جدید  قرار گرفت. هالیوود ریپورتر اعالم کرد 
تنها با ۷6۰ هزار دالر اختالف فیلم کمدی "مارلی و من" با بازی اوئن 
به  موفق  نه چندان  هفته ای  در  و  زد  کنار  را  آنیستن  و جنیفر  ویلسن 
لحاظ فروش، صدرنشین بازار بین المللی شد."گران تورینو" در فرانسه 
ایتالیا فیلم دوم و در اسپانیا فیلم اول هفته بود و در برزیل نیز با  و 
۴۰9 هزار دالر کار خود را آغاز کرد. مجموع فروش این فیلم در سطح 
بین المللی 9/6۰ میلیون دالر شده است.ایستوود در پروژه 33 میلیون 
دالری "گران تورینو" نقش مردی بداخالق و سرباز قدیمی جنگ کره را 
بازی می کند که وقتی گروهی می کوشند خودرو فورد گران تورینو مدل 
19۷۲ او را بدزدند، برای پاک کردن محله خود از تبهکاران وارد عمل 
بازرس هری  به شخصیت  احترام  ادای  نوعی  تورینو"  می شود."گران 
دان  ساخته  کثیف"  "هری  کالسیک  فیلم  در  ایستوود  بازی  با  کاالهان 

سیگل است. این اولین فیلم او در مقام کارگردان و بازیگر پس از فیلم سال ۲۰۰۴ "عزیز میلیون دالری" است."مارلی 
و من" به کارگردانی دیوید فرانکل که هفته پیش پرفروشترین فیلم در سطح بین المللی بود، این هفته در 3۸ بازار و 

3۰11 سینما 9۴/۸ میلیون دالر فروخت و مجموع فروش خود را به 6۲ میلیون دالر رساند.
فیلم انیمیشن سه بعدی "هیوالها در برابر بیگانگان" دریم ورکس انیمیشن و پارامونت در اولین هفته اکران جهانی و 
یک هفته پیش از نمایش در آمریکا، در روسیه و اوکراین در 6۴۴ سینما ۲/6 میلیون دالر به دست آورد و در رده 

سوم قرار گرفت.
فیلم ابرقهرمانی "نگهبانان" به کارگردانی زاک اسنایدر نیز با 1/6 میلیون دالر فروش در ۴۴۵3 سینما و ۵۸ بازار فیلم 

چهارم شد و مجموع فروش بین المللی خود را به 1/6۰ میلیون دالر رساند.
رده پنجم فروش بین المللی از آن کمدی رومانتیک "اعترافات یک خوره خرید" ساخته پی. ج. هوگان شد که در 193۵ 

سینما و ۲6 بازار ۴/۴ میلیون دالر فروخت و مجموع فروش خود را به 3/3۸ میلیون دالر رساند.   

 سينمای ژاپن فاتح جوايز فيلم آسيا شد
، »قدم زنان« و »خروجی« چهار جایزه اصلی سومین  فیلم ژاپنی »سونات توکیو«    سه 
دوره جوایز فیلم آسیا را از آن خود کردند.به گزارش مهر ، درام »سونات توکیو« ساخته 

کیوشی کوروساوا از ژاپن، هلند و هنگ کنگ 
جوایز بهترین فیلم و فیلمنامه نویس را دریافت 
کرد و »هیروکازو کرهـ  ادا« نیز جایزه بهترین 
کارگردان را گرفت. »موتوکی ماساهیرو« نیز 
برای فیلم برنده اسکار »خروجی« برنده جایزه 
بهترین بازیگر مرد سومین دوره جوایز فیلم 
آسیا شد.ژو زان برای »معادله عشق و مرگ« 
برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و جایزه 
به یو شائوکان برای  تازه کار  بازیگر  بهترین 
رسید.  شیفته«  »همیشه  زندگینامه ای  فیلم 

»خوب ، بد ، عجیب« از کره جنوبی که با نامزدی در هشت رشته پیشتاز سومین دوره 
جوایز فیلم آسیا بود تنها توانست جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل )جانگ وو - سانگ( 
را از آن خود کند.جینا پارنو بازیگر فیلیپینی فیلم »سربیس« یا »سرویس« جایزه بهترین 
بازیگر زن مکمل را گرفت. جایزه بهترین فیلمبردار از آن »یوال دیلوسکا« برای »تولپان« 
شد. دانیل لی از هنگ کنگ نیز برای »سه پادشاهی: رستاخیز اژدها« جایزه بهترین طراح 
صحنه را برد.»کیم سان - مین« برای تریلر »تعقیب کننده« جایزه بهترین تدوینگر را از آن 
خود کرد و »کریگ هیز« برای »رد کلیف« جایزه بهترین جلوه های ویژه را برد. ژاپن در 
بخش های فنی نیز پیروز بود و »جو هیسایشی« برای انیمیشن موفق »پونیو روی صخره 

کنار دریا« ساخته »هایائو میازاکی« جایزه بهترین آهنگساز را دریافت کرد.
هر سه فیلم ژاپنی موفق سومین دوره جوایز فیلم آسیا در یکسال گذشته در دیگر جوایز 
و جشنواره های سینمایی نیز موفق بودند. »سونات توکیو« ماه مه پارسال جایزه هیئت 
داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن را برد.»قدم زنان« در جشنواره های »سن سباستین« 
و »ماردل پالتا« برنده جایزه شد و »خروجی« نیز به شکلی دور از انتظار اسکار بهترین 
فیلم غیرانگلیسی زبان را برد.»میشل یوه« بازیگر مالزیایی فیلم های اکشن و ستاره اسبق 
مجموعه جیمزباند رئیس هیئت داوران سومین دوره جوایز فیلم آسیا بود که دوشنبه سوم 
فروردین برگزار شد. 13 داور شامل نمایندگانی از جشنواره های تورنتو ، کن و برلین در 
هیئت داوران این دوره جوایز فیلم آسیا حضور داشتند.امسال سینمای ایران برخالف دو 
دوره قبلی در هیچ یک از بخش های جوایز فیلم آسیا نماینده نداشت. پارسال و در دومین 
دوره این جوایز »هومن بهمنش« برای فیلمبرداری »آن سه« و »بودا از شرم فروریخت« به 
کارگردانی »حنا مخملباف« نامزد دریافت جایزه بودند.دو سال پیش »مانی حقیقی« برای 
دوره  نخستین  فیلمنامه نویس  بهترین  جایزه  کارند«  مشغول  »کارگران  فیلمنامه  نوشتن 

جوایز فیلم آسیا را دریافت کرد.

"اخراجی ها 2" در چهار روز نيم ميليارد تومان فروخت
مسعود ده نمکی با اشاره به فروش نیم میلیارد تومانی فیلم سینمایی "اخراجی ها ۲" در چهار روز نمایش، این فیلم 

را پدیده اکران سال ۸۸ دانست. 
کارگردان "اخراجی ها ۲" درباره استقبال از این فیلم گفت: اکران عمومی فیلم به شکل رسمی از اول فروردین آغاز 
شد. با توجه به تاخیر در اعالم فیلم های نوروزی فرصت و زمان کافی برای شروع تبلیغات را از دست دادیم. حتی 

کپی های فیلم هم آماده نبود. اکران فیلم در تهران در ۲۸ 
سینما شروع شد و از سوم فروردین فیلم در ۵6 شهر 

همزمان روی پرده رفت.
وی افزود: با توجه به فروش قابل توجه "اخراجی ها" 
انتظار استقبال از این فیلم را داشتم. اما گمان نمی کردم 
فیلم  داریم  تبلیغات  بخش  در  که  ضعفی  به  توجه  با 
در روزهای اول نمایش با اقبال روبرو شود. استقبال 
مردم آنقدر بود که در سینما اریکه ایرانیان و استقالل 
فیلم  حتی  و  گذاشتند  نمایش  برای  اضافی  سانس  
ساعت سه بامداد روی پرده رفت. در شهرستان ها هم 

استقبال از فیلم به همین میزان است.
این کارگردان ادامه داد: خوشبختانه واکنش مخاطبان 

به این فیلم و پیام آن مثبت بوده است. در اغلب سینماها، 
پس از پایان فیلم تماشاگران با خواندن سرود ملی با شخصیت های فیلم همراه ودر حس میهن پرستی و فضای ملی 
فیلم شریک می شوند. زمان نمایش فیلم "اخراجی ها" با توجه به فرصت تبلیغاتی مناسب باالترین رقم فروش فیلم 
در یک روز 6۰ میلیون تومان بود. در حالی که "اخراجی ها۲" روز گذشته 11۰ میلیون تومان فروش داشته است.این 

نشان می دهد که مردم با فیلم ارتباط برقرار کرده اند.
ده نمکی گفت: فروش نیم میلیاردی این فیلم در چهار روز گذشته نشان می دهد فیلم قابلیت تبدیل شدن به یک پدیده 
نیفتد، می توان  اتفاق  فیلم  این  برای  آمد  به وجود  "اخراجی ها"  برای  که  را  اگر ماجراهایی  و  دارد  را  رکوردشکن 
امیدوار بود فیلم فصلی تازه در سینمای ایران باشد. فروش "اخراجی ها ۲" به نوعی رونق سینمای ایران کمک می کند 

و باید از استقبال از فیلمی از دل این سینما خوشحال باشیم.
وی درباره ادامه این استقبال گفت: گمان می کردم فروش فیلم پس از هفته دوم نمایش و از طریق تبلیغات دهان 
به دهان بیشتر شود، اما فیلم از همان ابتدا با استقبال مواجه شد و این امیدوارکننده است. اما نمی دانم این روند 
تا چه زمانی ادامه پیدا می کند. اگر این استقبال تا پایان تعطیالت ادامه پیدا کند می توان با قطعیت گفت که رکورد 

"اخراجی ها" شکسته می شود.
مسعود ده نمکی با اشاره به برنامه  ریزی برای تبلیغات فیلم گفت: بخش اداری سازمان صداو سیما در تعطیالت 
چندان فعال نیست و تعداد محدودی تیزر آماده، تایید و پخش شد. با پایان تعطیالت تیزرهای تازه ای روی آنتن 

می رود و تبلیغات میدانی فیلم بیشتر می شود.
ده نمکی درباره ساخت فیلم پشت صحنه "اخراجی ها۲" گفت: این روزها مشغول تدوین این فیلم هستم که اواسط 

فروردین به بازار می آید. این فیلم 1۲۰ دقیقه ای روند تولید "اخراجی ها۲" را به تصویر می کشد.
"اخراجی ها 3"  این کارگردان با اشاره به ساخت سومین قسمت از این سه گانه گفت: به زودی نگارش فیلمنامه 
را شروع می کنم، اما اگر شرایط برای ساخت این فیلم مهیا نشود. فیلمنامه "رسوایی" که مضمونی اجتماعی دارد، 

مقابل دوربین می برم.
"اخراجی ها۲" به کارگردانی مسعود ده نمکی با بازی امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، جواد رضویان، نگار فروزنده، 

مهراوه شریفی نیا، حسام نواب صفوی و... از اول فروردین اکران عمومی شده است. 
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یک سال با سرزمین هاي موسیقي ایران  
 

از ميان گفته ها 
در ميان نغمه ها 

 

آنچه مي خوانید گزیده یي است از گفت وگوهاي مطبوعات داخل ایران 
احوال  از  گزارشي  تواند  مي  خود  که   ۸۷ در سال  موسیقي  اهالي  با 

موسیقي ایران در این سال باشد.
--

محمدرضا شجريان
این  در  من  که  موضوعي 
کرده  برخورد  آن  با  ها  سال 
ام، تعصب بر سنت است. یک 
روشن  اینجا  باید  را  موضوع 
فرق  سنت  با  اصالت  کنم. 
ریشه  یعني  اصالت  کند.  مي 
در  فرهنگي.  پدیده  هر  داشتن 
باید  طور  همین  هم  موسیقي 
اصالت باشد اما سنت مطابق 
دهد.  تغییر شکل مي  با زمان 
سنت  خودش  براي  زمان  هر 
آورد.  مي  را  خودش  خاص 
اینکه ما بیاییم پایبند سنت هاي 

۲۰۰ ، 3۰۰ سال قبل باشیم، مورد پسند من نیست. ما احترام سنت ها 
را باید نگه داریم اما اینکه بر اساس آن سنت ها کار ارائه کنیم، من فکر 
مي کنم یک مقدار پس گرایي است. دنیا دارد جلو مي رود، ما هم باید 
جلو برویم. این به معناي از دست دادن اصالت نیست. باید اصالت را 
نگه داریم اما سنت هایمان را بر اساس زمان تغییر دهیم. نباید گرفتار 
سنت ها شویم. فرض کنیم یک ساز سال هاست که شناخته شده اما 
از نظر من که دستي در سازسازي دارم و سال ها با انواع سازها و 
نوازنده ها سر و کار داشته ام، ایرادهایي دارد. خب باید آن را برطرف 
کرد. شکل اولیه ساز را البته باید حفظ کرد اما قسمت هایي که ایراد 
دارد و دست و پاگیر است، باید اصالح شود. به عنوان مثال مي گویم 
از نظر شکل و قیافه و براي راحت سیم انداختن و راحت کوک شدن، 
سردسته تار امروزه دیگر قابل پذیرش نیست، همچنان که استاد نابغه 
افتخار شاگردي  من  که  هم  مهر  قنبري  ابراهیم  استاد  ما،  سازسازي 
ایشان را داشته ام، گفته اند این سردسته درست نیست. این سردسته 
عالوه بر اینکه از نظر فرم خوب نیست، سیم ها هر کدام با یک زاویه 
از شیطانک رد مي شوند که این زوایا روي سیم فشار زیادي مي آورد 
و باعث پاره کردن سیم مي شود یا براي کوک کردن مشکالت زیادي 
ایجاد مي کند. یکي از مشکالت تار ما این سردسته است که براي رفع 
آن باید کاري کرد. یک عده فکرهایي کرده اند و کارهایي دارند انجام 

مي دهند اما بعضي ها خودشان را در تعصب گرفتار کرده اند.
- جامعه ما این طور نیست که یک هنرمند براي همه نسخه بپیچد و 
کنیم،  پیشنهاد مي  ما  نیست.  این گونه  نه،  کند.  را روشن  تکلیف همه 
جامعه مي پذیرد یا نمي پذیرد. ما نمي توانیم نسخه بپیچیم. بچه هایي 
را مي بینم که سازهاي مختلف را در ارکسترهایشان آورده اند، حتي 
سازهاي کوبه یي غربي مي بینم و گوش مي کنم و خیلي لذت هم مي 
برم. تنبک و دهل و دف مان سر جایشان هستند، از آنها هم استفاده 
مي کنیم، ولي چه دلیلي دارد سازهاي دیگر را استفاده نکنیم و گوش 
نکنیم؟ مگر ما فقط چلوکباب و آبگوشت مي خوریم؟ همه جور غذایي 
تنوع  این خودش  کنیم.  مي خوریم. همه جور موسیقي هم گوش مي 
است. ما نمي گوییم که سازي را دور بریزیم. اصاًل چنین چیزي نمي 
گوییم. ما مي خواهیم براي اینها برادر و خواهرهاي دیگر بیاوریم. ما 
هاي  تکنیک  از  ما حتي  بیایند.  هم  دیگر  یي  کوبه  گوییم سازهاي  مي 
غربي هم استفاده مي کنیم. ما در همه زندگي مان از چیزهاي غربي 
استفاده مي کنیم. مگر این طور نیست؟ االن همین که ارکستر مي آید 
آیند  نیست. مي  ما  ها است؛ اصاًل مال  تنظیم مي شود، مال غربي  و 
مخالفت مي کنند که این کار غربي است، ما گوش نمي کنیم. خب، نکن. 

شما گوش نکن ولي مردم گوش مي کنند.
- بیاییم راهي را برویم که اگر جوان ها سنت ها را مي شکنند، اجازه 
دهیم بشکنند اما از اصالت ها دور نیفتند. ما روي این مساله فکر مي 
کنیم. در هر زمینه یي از شعر گفتن و آهنگ ساختن و تشکیل گروه و 
ارکستر و نوع سازهایمان تا هر چیز دیگري. دنیا دارد به شکل دیگري 
جلو مي رود. ما دیگر درها را نمي توانیم ببندیم. اینترنت و ماهواره 
و سینما در دنیاي جوان حضور دارد و جوان امروز با همه جاي دنیا 
ارتباط برقرار مي کند. او دیگر نمي خواهد تنها به ساز خودش اکتفا 
کند. چیزهاي دیگر هم گوش مي کند. االن به من مي گویند آقا شما چرا 
دیگر از ویولن استفاده نمي کنید؟ گفتم حقیقتش آن نوازنده قدري که 

از او در کنارم استفاده کنم و لذت ببرم، پیدا نمي کنم، وگرنه استفاده 
مي کنم. چرا نکنم؟ مردم ویولن را دوست دارند هرچند ویولن یک ساز 
غربي است. پیانویي که مرتضي محجوبي مي نواخت، ساز غربي بود 
ایراني  لهجه  مرد  این  ساز  بندي  جمله  و  نوازندگي  نوع  قدري  به  اما 
داشت که آدم از هر ساز ایراني، بیشتر با ساز او ارتباط برقرار مي 

کرد. بستگي دارد که نوازنده چه کار دارد مي کند.
)از گفت وگوي مهدي میرمحمدي با محمدرضا شجریان(

محمدرضا لطفي
سنت براي یک فرماسیون تعریف شده غیرقابل تغییر کاربرد دارد که 
طي یک زمان طوالني عملکردش اثبات شده است. مثاًل وقتي شما مي 
است، چون  درست  دارد  معماري سنتي  اهلل  لطف  گویید مسجد شیخ 
آنجا همیشه همین جوري است و کاربردش یا شکلش تغییر نمي کند. 
اینجا واژه سنت کارکرد دارد. اما وقتي ما در روزگاري زندگي مي کنیم 
که حداقل در طول 1۰۰ سال اخیر یک انقالب مشروطه، جنبش هاي بعد 
از مشروطه، جنبش هاي بعد و قبل از 3۲ را داشته و بعد انقالب ۵۷ و 
جنگ را داشته ایم، با توجه به این اتفاقات و تغییرات چطور مي توانیم 
بگوییم موسیقي ما سنتي است؟ موسیقي سنتي یعني موسیقي ساخته 
شده و مشخص مثاًل قرن 1۴ میالدي که با سازبندي و نوانس هاي 
ثابت اجرا مي شود. ولي وقتي موسیقي ما در همین 3۰ سال اخیر این 
همه تغییر کرده، نمي توان به آن لفظ سنتي اطالق کرد. ما اصاًل نمونه 
هاي این تغییرات را قبل از انقالب در خیلي از عرصه ها نداریم. وقتي 
موسیقي با مردم در حال حرکت و در آن بین هنر و هنرمند و مخاطب 
داد و ستد برقرار است، سنتي محسوب نمي شود. این موسیقي مرتب 
در حال تغییر است. بعضي وقت ها این تغییرات پلکاني است. من که در 
آن زندگي مي کنم متوجه آن نمي شوم ولي کسي که بیرون ایستاده 
متوجه آن مي شود. براي همین من شخصًا با استفاده از کلمه سنت در 
مورد هر هنري که پویا و در حال حرکت است، مخالفم.- االن دیگر با 
صفر و یک به همه دنیا دوخته شده ایم. دیگر نمي توانیم سوار شترمان 
باید بدانیم  اما  ایرادي ندارد،  شویم. شترسواري خیلي حال مي دهد، 
کارکرد شتر به اندازه شتر است. با سه تار نمي شود همه کار کرد. 
سه تار هواپیما نیست. نهایتش یک ماشین نرم و لطیف است که بعضي 

وقت ها مي تواند حرکت هاي نرمي از خودش بروز دهد. 
)از گفت وگوي علي رنجي پور با محمدرضا لطفي(

شهرام ناظري
سرعت  ما  امروز  دنیاي 
است  گرفته  خود  به  باالیي 
و زمان کمتري براي تمرکز 
روي یک موضوع در اختیار 
در  گیرد،  مي  قرار  ها  آدم 
پیدا  کاهش  ها  انگیزه  نتیجه 
مهم  دالیل  از  یکي  اما  کرده 
است.  آموزش  بحث  تقلید 
گونه  به  قدما  تدریس  روش 
انتقال  ضمن  که  بوده  یي 
به  الزم  اطالعات  و  دانش 
کردند  مي  سعي  شاگرد 
که  کنند  رفتار  یي  گونه  به 

شاگرد خود را پیدا کند نه اینکه استاد خود را به شاگرد تحمیل کند و 
این نکته خیلي مهمي است. اگر تاریخ صد و چندساله موسیقي سنتي 
در  چه  و  آواز  حوزه  در  تقلید،چه  از  چیزي  کنید،  بررسي  را  ایراني 
نوازندگي نمي بینیم، ولي متاسفانه در این ۲۰ سال اخیر شرایط فرق 
است.  محدود شده  و شبیه خواني  تقلید  در حوزه  چیز  همه  و  کرده 
فکر مي کنم اگر خود استادان به این مساله توجه مي کردند شاید مي 
توانستند جلوي بخش عمده یي از این انحراف و اشکال را بگیرند، ولي 
حاال این ویروس تقلید مثل یک غده سرطاني رشد کرده و پیکر هنر 

آواز ما را فرا گرفته است.
رپرتوار  است...  داشتن  اصالت  آن  و  هستم  معتقد  مبنا  یک  به  من   -
کالسیک موسیقي سنتي مربوط به دوران قاجار است. مقام ها و گوشه 
هاي موسیقي ما به این درجه حزن انگیز نبوده چون از ادبیات ما نمي 
توان دریافت که توسري خور باشد بلکه بسیار فاخر و شکوهمند و 
داراي روحیه حماسي است. اگر امروز فردوسي، حافظ، موالنا، بوعلي 
سینا، زکریاي رازي، ناصرخسرو، خیام و فارابي زنده مي شدند و به 

دیدن چنین کنسرتي مي رفتند آیا نفرین و لعنت نمي کردند؟ این رنگ 
و تصنیف ها در سطحي ساخته شده که سنخیت و رابطه یي با روح 
فردوسي، خیام و موالنا ندارد. من وقتي از نوآوري و تجربه هاي 
جدید صحبت مي کنم منظور گلبرگ هاي جدیدي است که در اطراف 
این تنه عظیم به وجود مي آید. درست است چیزي که این روزها من 
روي صحنه اجرا مي کنم بر اساس رپرتوار قدیمي موسیقي سنتي 

نیست، اما از دل موسیقي سنتي بیرون آمده است.
)از گفت وگوي باربد اعالیي با شهرام ناظري(

حسين عليزاده
قضیه به جریانات آموزشي ما برمي گردد. یک بخش این جریان مي 
خواهد دانشجو را متعصب بار بیاورد. از طرفي جواني مي خواهد 
ایده هاي امروزش را با موسیقي ایراني بیان کند، سریع به او دیکته 

مي شود تو اصاًل به غیر از این ردیف ها نباید به چیز دیگري گوش 
کنند،مي  کار مي  به کساني که موسیقي غیرایراني  از آن طرف  کني. 
گویند سمت موسیقي ایراني نروید که موسیقي فالش است. این زمینه 
آموزش به سمت رادیو و تلویزیون گسترش پیدا مي کند. نتیجه اینکه 
دانشگاه ها  نه در  نه در هنرستان ها مشخص است  تکلیف موسیقي 
و نه در رادیو و تلویزیون که این مرز شرق و غرب وجودش خوب 
است؟ بد است؟ اگر باید باشد چگونه باشد؟ تفکیک این موسیقي ها و 
ارزش گذاشتن و شناخت آنها مي تواند همه چیز را مشخص کند. اما 
در نهایت فکر مي کنم در حوزه موسیقي ترکیبي دیگر غرب و شرق 
نداریم، چنانچه این ممنوعیت براي یک آهنگساز غربي وجود ندارد. - 
اصاًل با موسیقي کار نداریم. به عنوان انساني که مي تواند گوش کند 
فرض  است؟ حاال  در جریان  پیرامون شما  در  متفاوت  چقدر صداي 
کنید بخواهید این صداها را به زبان موسیقي بازگو کنید. چرا فقط باید 
در سه گاه، چهارگاه و شور بگویید؟ اینها شعبه یي از موسیقي است 
که متعلق به فرهنگ ریشه دار ماست که اگر درست به آن نگاه شود 
سر جاي خود حفظ خواهد شد... تعصب همیشه یک ترمز مقابل ایده 
هاي نو بوده است. ما موسیقي سنتي مان را باید در گرانبهاترین جاي 
ممکن بگذاریم اما در همان بخش و حوزه به آن نگاه کنیم. تهران شهر 
بزرگي است، مثل نیویورک یا پاریس. ضوابط فکري شهرهاي بزرگ 
این شهرها صاحب  از  به هم نزدیک است. حاال شاید هر کدام  خیلي 
ریشه هاي خاص خود باشند. اتفاقًا به همین خاطر در هر شهري موزه 

آنها  دارد. کسي هم  هم وجود 
آموزنده  کند.  نمي  خراب  را 
توانیم برویم  هم هستند و مي 
پیدا  را  خودمان  هاي  ریشه 
که  است  غیرطبیعي  اما  کنیم. 
قالب  در  باشیم  داشته  انتظار 

موزه زندگي کنیم.
)از گفت وگوي باربد اعالیي با 
حسین علیزاده(

همايون شجريان
شرایط  فراخور  به  نسلي  هر 
و  اجتماعي  اتفاقات  فرهنگي، 

کشورهاي  با  فرهنگي  روابط 
دیگر، فرزند زمانه خود مي شود که حاال ممکن است کارشان هم با 
نوآوري  اصرار روي  کنم  مي  فکر  ولي  باشد  متفاوت  قبل  هاي  نسل 
به نتیجه جالبي ختم نمي شود. به نظرم این پافشاري براي نوآوري، 
هنرمند  در  باید  طبیعي  به شکل  نوآوري  و  است. خالقیت  غیرطبیعي 
بجوشد و پیش بیاید. این را هم در نظر بگیرید که نوآوري و ایده هاي 
جدید ممکن است در آغاز کساني را با خود همراه کند اما در درازمدت 
باید  یي  عده  که  تصور  این  اما  بالعکس.  البته  و  نباشد  آن  از  نشاني 
بنشینند کنار هم و بگویند حاال چگونه باید نوآوري کنیم را درک نمي 
کنم. نوآوري و ایده هاي جدید به شکل طبیعي در زندگي هنري بعضي 
از هنرمندان رخ مي دهد. ممکن هم است سالیان سال این اتفاق نیفتد. 

- اعتقاد دارم نوآوري و خالقیت در نتیجه تجربه و تسلط به دست مي 
آید. کمتر دیده ایم نابغه یي بیاید و در یک شب چیزي را ارائه بدهد که 
هم با تمام چیزهایي که دیگران خلق کرده اند متفاوت بوده و هم بر 
فرهنگ این سرزمین منطبق باشد. قبول دارم که هنرمند باید به مرزهاي 
جدید و خلق آثار متفاوت فکر کند. این درست است که باید دریچه هاي 
ذهن هنرمند روي تجربه نشده ها باز باشد اما اصرار کردن روي این 
مساله را غیرطبیعي مي دانم. فکر مي کنم همین که هنرمند در پي این 
باشد که درجا نزند و خود را تکرار نکند، باعث خواهد شد آثار متفاوت 
نام  به  یي  خواننده  بیفتد.-  اتفاق  طبیعي  شکل  به  او  کارنامه  در  نیز 
محمدرضا شجریان شیوه یي را در آوازخواني ارائه کرده است و عده 
یي دوست دارند آن را دنبال کنند. این سلیقه و انتخاب آنهاست و نمي 
توان آنها را از این کار منع کرد. اما خود من اعتقاد دارم جامعه آواز 
بهتر مي  از سبک و شیوه هاي مختلفي تشکیل شده است. چقدر  ما، 
شود، وقتي صداي خواننده یي که با یک سبک و شیوه دیگر سازگار 
است، آن سبک و شیوه را احیا کند و ادامه دهنده آن باشد. گاهي مي 
بینیم صداي خواننده یي سازگار با سبک محمدرضا شجریان نیست 
اما اصرار دارد در این سبک بخواند. این اصرار، هنرمند را عقب مي 
اندازد. هیچ اشکالي ندارد این سبک را هم تجربه کند اما اصرار روي 
آن باعث عقب افتادن آن هنرمند مي شود.            )از گفت وگوي باربد 
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اعالیي با همایون شجریان(

محمدرضا درويشي
به اعتبار شناخت محدودي که در ۲۰ ، 3۰ سال سفر به مناطق ایران به دست آورده ام، با بخشي از این فرهنگ ها آشنا شده ام. ادعا نمي 
کنم با همه این موسیقي یا فرهنگ ها آشنا شده ام و هرکسي هم که چنین ادعایي کند، از سر ناداني و جهالت است. من به اعتبار عمري 
که در این سفر ها گذاشتم با بخش محدودي از این فرهنگ ها آشنا شدم و زیبایي شناسي این فرهنگ ها را در حد توانم درک کردم و با 
موسیقي دستگاهي خودمان هم همیشه ارتباط داشتم. موسیقي غرب هم که دوره یي اساس کار من بود آن را هم تا یک حد قابل قبولي 
فهمیدم و امروز هم مي فهممش. خودم نمي فهمم که مجموعه اینها، امروز در چه نسبتي با هم قرار گرفته اند. موسیقي »کلیدر« را که 
ساختم، بسیاري از دوستان من که از موسیقیدانان حرفه یي این کشور هستند، گفتند این موسیقي به شدت ایراني است، در حالي که این 
موسیقي براي ارکستر زهي نوشته شده و ارکستر ناسیونال اوکراین آن را ضبط کرده است. این ذهنیت من است که توانسته این عناصر 
و تکنیک موسیقي غرب را با انواع زیبایي شناسي صوتي موسیقي ایران در نسبتي قرار دهد. من خودم نمي توانم این نکته را باز کنم اما 
مي دانم نه به الیه هاي بیروني موسیقي بلوچي، آذري یا کردي، بلکه به بن مایه اینها - نه خیلي... تا حدي- نزدیک مي شوم و درکش مي 

کنم و این به شکلي در آثار من چرخش پیدا مي کند.
)از گفت وگوي مریم منصوري با محمدرضا درویشي(

محسن نامجو
ما وقتي مي خواهیم به تلفیق بپردازیم، نباید به همان وجوه ساده و دم دستي فکر کنیم. فرکانس یک مقوله جهاني است، یک موج صوتي 
است که در همه جاي جهان وجود دارد. وقتي صحبت از ساز مي کنیم، مي توانیم شرقي یا غربي اش کنیم. شعر، فیلم و... هم همین طور 
ولي فرکانس نه. هیچ وقت کسي نمي گوید انرژي مکانیکي یک مقوله شرقي است یا نور که با سرعت 3۰۰ هزار کیلومتر در ساعت حرکت 
مي کند، از غرب آمده است. مي خواهم به این وجوه ازلي و ابتدایي بپردازم. از این زاویه شرق و غرب از بین مي رود. اتفاقًا در مورد 
مقوله تلفیق من معتقد به این نیستم که ما این دو پارامتر را جدا و بعد به نزدیکي آنها فکر کنیم. من مي گویم تلفیق را به نحوي به کار ببریم 
که شرق و غربي وجود نداشته باشد یعني ما در موسیقي به چیزهایي اشاره کنیم که در اصل یکي هستند. درست است که زندگي فالن 
نوازنده روستایي ما با فالن نوازنده بلوز روستایي تفاوت دارد، اما یک اتفاق در خلق موسیقایي آنها مي افتد. مي خواهم مخاطب را سوق 
بدهم به این سمت که اینها در نهایت یکي هستند. این نت همان نت است، همان تغییر نت. اتفاقًا این عجیب است که ما بنشینیم و به این فکر 
کنیم که این موسیقي از آن طرف به اینجا آمده یا از اینجا به آنجا رفته است. این سوال ها ما را به جایي نمي رساند، در نهایت ختم مي 
شود به اینکه بیرق هوا کنیم که باخ و بتهوون در نهایت از ریشه هاي موسیقي ما آمده اند یا آنها بگویند که ما هر چه داریم از آنهاست. 
این بحث ها بي فایده است. وقتي ما به ذات موسیقي فکر مي کنیم فرکانس نت »ال« روي دیاپازن، ۴۴۰ هرتز است. در قوچان هم این نت 
همین فرکانس را دارد، در شیلي هم همین طور، در ژاپن و... هم همین طور.- من به طور شخصي به این نتیجه رسیدم که شاید یکي از 
راه هاي برون رفت از این بن بست بررسي رابطه موسیقي سنتي با شعر باشد. موسیقي ایراني به عنوان امري انتزاعي فقط نت است و 
شکل تجریدي دارد. اگر معنایي را انتقال مي دهد توسط شعر این اتفاق مي افتد، باالخص شعر کالسیک. با در نظر گرفتن این مسائل من 
به چند راه فکر کردم؛ یکي اینکه ما رابطه معنایي موسیقي ایراني و شعر را از بین ببریم و این رابطه را فرمال کنیم یعني هر هجا و هر واج 
در مقابل یک نت.به این طریق سه کار انجام مي دهیم؛ یکي اینکه در اشعار کالسیک مان جست وجو و از اشعاري که بیشتر وجوه فرمال 
دارند تا وجوه معنایي استفاده مي کنیم. این پروسه مرا به سبک خراساني رساند. در این سبک و در واقع در اشعار رودکي، ناصرخسرو 
و... مشاهده مي کنیم فرم نمود بیشتري دارد تا معنا. یعني در بعد مفهومي آنها خیلي پیچیدگي و تغزل هاي عاشقانه و عارفانه یي که ما 
در سبک عراقي مي بینیم، وجود ندارد. در مقابل، سعدي و حافظ در ریتم یکنواخت هستند و به اندازه آنها در فرم پیش نرفته اند. خیلي ها 
وقتي براي اولین بار »زلف برباد« را مي شنوند، نمي فهمند شعر حافظ است. من هدفم این بود شنونده یکسري کالم بشنود که در کنار 
یک ملودي زیبا قرار گرفته است. این تجربه ها درون خود دچار تضاد هم هستند. ما در ظاهر مي گوییم خواستیم شعر حافظ را از معنا 

تهي و فقط به فرمش فکر کنیم. با این اتفاق شعر حافظ معناي دیگري هم پیدا مي کند.
)از گفت وگوي امیر بهاري با محسن نامجو(

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشین رسانه ای توانا برای تبلیغات شما 

02084537350

بنياد فر ايران 
به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمين ميرسانيم كه بنياد فر ايران درراستای پاسداری و گسترش هر 

چه بيشتر اين فرهنگ كهن و زيبا برآن شده تا جشن نوروز و جشن زادروز اشو زرتشت پيامبر بزرگ ايران 
زمين را هر چه با شکوه تر در لندن برگزار نمايد. 

جشن و شادی ريشه در فرهنگ كهن ايرانيان داشته پس ما نيز به همراهی شما ياران ازجمند با شادمانی 
اين جشن ملی ميهنی را ارج نهاده و با سرود ايران و يادمانی از روزگار با شکوه و پر افتخار ايران زمين 

به پيشواز سال نو ميرويم . 
هنگام : شنبه )كيوان شيد ( برابر با 2009/03/2۸

آغاز برنامه از ساعت 7:30 تا 12 نيمه شب 

پذيرائی از ميهمانان ارجمند با شيرينی ايرانی ، شام گرم و ساالد و 
نوشيدنی های گرم و سرد ، آجيل و ميوه . 

با دست افشانی و پايکوبی همراه با موسيقی سنتی و گروه موزيک شاد 
۸&۶ و دی جی اين شب فرخنده را جشن ميگيريم .

STMICHAEL S HCCHUR,EEN RGOLDERS GROAD 
LONDON NW11 8DA

 . ورودیه : 1۵ پوند و برای خردساالن زیر ۵ سال رایگان می باشد
برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیط  با شماره ۰۷9۵69133۰۷کدیان نادر و یا با ایمیل 

 info@fariran.org و یا تارنمای فرایران 
  پیوند بگیرید . 

www.fariran.org . همچنین بلیط خود را میتوانید از سوپر بیژن و رستوران هیزم و فرهنگ سرای لندن تهیه نمائید
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گزارش رخدادهاي ادبي ایران در سال 13۸۷ 
 

يک سال مرخصي 
براي ادبيات 

 
امیرحسین خورشیدفر

داستان نویس و منتقد دبیر گروه ادبیات

-1 جوايز ادبي 
هرچه جایزه هاي ادبي خصوصي در طول یک دهه بافتند، در سال 
۸۷ پنبه شد. تعداد اندک رمان ها و مجموعه داستان هاي منتشر شده 
در سال ۸6، گرفتاري هاي مالي، دردسر حیرت انگیز، باورنکردني 
ولي واقعي هر سال برگزارکنندگان جایزه ها براي برگزاري مراسم 

رده  مدیران  سابقه  بي  هاي  گیري  موضع  و  جایي  بي  و  پایاني 
باعث شد  ادبي  نهادهاي خصوصي  قبال  در  ارشاد  وزارت  باالي 
امیدواري در فضاي رخوت زده  ایجاد نشاط و  تنها فرصت هاي 
ادبیات از دست برود. از میان چهار جایزه اصلي خصوصي ادبي 
ایران، روزي روزگاري، مهرگان، گلشیري و منتقدان و نویسندگان 
مطبوعات فقط اولي، آن همه نصفه و نیمه و بدون بخش رمان برگزار 
دادند  مي  خبر  یک  به  یک  جوایز خصوصي  که  در شرایطي  شد. 
امسال هیچ برنده یي نخواهند داشت، محسن پرویز معاون فرهنگي 
تامین شدن  و  بیگانگان  با  ارتباط  به  را  این جوایز  ارشاد  وزارت 
از منابع نامعلوم متهم کرد و وزیر ارشاد برگزارنشدن  هزینه ها 
شان را طبیعي دانست. از این رو مي توان با اطمینان گفت انتظار 
غلطي بود که از طریق برگزار نکردن جایزه و برنده نداشتن پیام 
انتقادي آمیزي به دستگاه هاي تصمیم گیرنده منتقل شود. حذف 
و  را هم برطرف کرد  نگراني مسووالن  این جایزه همان مختصر 
همه از اینکه بخش خصوصي و سلیقه نخبه گراي مستقل از سهمش 
در انتخاب آثار برتر داستاني چشم بپوشد، راضي بودند. فراموش 
تئاتر، هنرهاي  نکنیم در دیگر حوزه هاي تولید هنري مثل سینما، 
به  توجه  با   ( ساالنه  هاي  انتخاب  ترین  مهم  موسیقي  و  تجسمي 
وابستگي اقتصادي این حوزه ها به دولت( هر ساله از طریق مراجع 
تنها  داستاني  ادبیات  و  دولتي معرفي مي شوند  و جشنواره هاي 
حوزه یي است که انتخاب هاي معتبر تر و مورد قبول مردم، انتخاب 
نهادهاي خصوصي است. طبیعتًا در چنین وضعیتي حفظ این تنها 

امکان موجود از کار دیگري مهم تر است. 

روزي روزگاري 
سالن  در  تاخیر  هفته  چند  با  ماه  اردیبهشت  هشتم  و  بیست  روز 
پایاني  مراسم  تهران  شرق  شمال  در  کتاب  شهر  کوچک  بسیار 
برخالف  جایزه  این  شد.  برگزار  روزگاري«  »روزي  ادبي  جایزه 
در  چون  شود  مي  برگزار  سال  اول  ماه  سه  در  ها  جایزه  دیگر 
هدف گذاري اولیه جایزه آمده است که برنده هایش در نمایشگاه 
کتاب به خوانندگان معرفي شود تا سهمي در افزایش عالقه مردم 
به ادبیات داشته باشد. دبیرخانه یک ماه زودتر خبر داد به علت به 
حد نصاب نرسیدن رمان هاي قابل بررسي، تندیس رمان به هیچ 

اول  اما  شد  انتقادهایي  بیش  و  کم  شد.  نخواهد  اهدا  یي  نویسنده 
سال بود و هنوز برآورد دقیق و درستي از میزان و کیفیت آثار 
منتشر شده در دست نبود. چند ماه بعد هم معترف شدند که سال 
بدي است. روز بیست و هفتم شایعه سفر خالد حسیني نویسنده 
سرشناس افغان براي شرکت در جایزه »روزي روزگاري« در شهر 
پیچید اما روز شنبه همه کساني که وضعیت سالن را دیدند، مطمئن 
شدند خبري از نویسنده جهاني نخواهد بود. حافظ خیاوي به خاطر 
مجموعه داستان »مردي که گورش گم شد« تنها تندیس جوایز ادبي 
به عنوان نویسنده در سال ۸۷ دریافت کرد. و »ها  خصوصي را 
از  برگزیده  داستاني  اثر  عنوان  به  هم  هوشمندزاده  پیمان  کردن« 
طرف نخبگان غیرنویسنده انتخاب شد. در بخش بهترین اثر ترجمه، 
بارت  جان  نوشته  شناور«  اپراي   « ترجمه  خاطر  به  سمي  سهیل 
نویسنده برجسته امریکایي تقدیر شد. پیام این نویسنده امریکایي 
به جایزه »روزي روزگاري« قرائت شد که شامل تشکر و گالیه از 
پایاني جایزه  بود. در بخش  ایران  در  کتابش  بدون مجوز  انتشار 
هم تندیس ویژه یي به بهرام بیضایي اهدا شد. نمایشنامه نویس و 
کارگردان باسابقه که روي سن آمد، برق سالن قطع شد و او در 
تاریکي با حاضراني که موبایل هاي روشن شان را باالي سر گرفته 

بودند تا چهره بیضایي پیدا باشد، سخن گفت. 

مهرگان ادب 
جایزه ادبي مهرگان در مهرماه سال ۸۷ اعالم کرد کیفیت و تعداد 
آثار منتشر شده در سال گذشته کفاف برگزاري یک جایزه ادبي 
به سخت  تلویحي  به طور  این جایزه  برگزارکنندگان  نمي دهد.  را 
گیري هاي نهادهاي دولتي روي این جایزه خبر دادند که با توجه به 
سخنراني تند و انتقادآمیز علي اشرف درویشیان در مراسم پایاني 
جایزه مهرگان سال ۸6 بیراه به نظر نمي رسید. همچنین در بخش 
این جایزه ادبي وعده داده شد به منظور رعایت  بیانیه  از  دیگري 
یي خلق کردند، جایزه مهرگان  آثار شایسته  که  نویسندگاني  حق 
ادب در سال ۸۸ مجموع کتاب هاي دو سال را بررسي و داوري 
خواهد کرد. جامعه ادبي واکنش چنداني به این تصمیم نشان نداد 
اما پیدا بود هیچ کس موضع خوبي نسبت به لغو جایزه ها ندارد. 
هنوز پنج ماه به پایان سال مانده بود و این امیدواري وجود داشت 

که حواشي معمول به دو جایزه دیگر محول شود. 

گلشيري
کرد.  وارد  ادبي  جامعه  به  گلشیري  ادبي  جایزه  را  اصلي  شوک 
نامزدهاي این جایزه اعالم شدند و گفته شد حتي در صورتي که 
بنیاد نتواند سالن مناسبي اجاره کند، مراسم به صورت خصوصي 
اختیار رسانه  نام برندگان در  اینکه دست کم  یا  برگزار مي شود 
بلند  داستان  رفتن«  یاد  »از  رسید  مي  نظر  به  گیرد.  مي  قرار  ها 
محمدحسین محمدي نویسنده افغان ساکن ایران که نظرهاي مثبت 
و منفي را به خود جلب کرده بود، در این جایزه به عنوان برگزیده 
معرفي شود و در میان مجموعه داستان ها هم گمانه زني ها شانس 
دو سه نویسنده را بسیار بیشتر نشان مي داد. اما بنیاد گلشیري که 
انتخاب هاي سال هاي گذشته اش بیشترین واکنش ها را برانگیخت 
و بیشترین توجه را جلب کرد، این بار بیانیه جنجالي منتشر کرد 
که اهل ادبیات به ندرت با آن موافقتي داشتند به ویژه بندي که آثار 
منتشر شده را واجد کیفیت نازل مي دانست. شاید سایه سنگین نام 
گلشیري بر چنین موضع گیري هایي بي تاثیر نباشد. اما از فهرست 
داوران این دوره برمي آمد که نگاه واقع گرایانه به وضعیت امروز 
داستان نویسي فارسي داشته باشند یا دست کم بیانیه منتشر کنند 
که به رنجش نویسندگان جوان تر نینجامد. هرچه بود تصمیم به 
در  را  واکنش  بیشترین  انتظار  مطابق  گلشیري  بنیاد  ندادن  جایزه 
پي داشت. حسین سناپور برنده دو جایزه گلشیري و عضو هیات 
کتابي  هیچ  به  توان  »نمي  نوشت؛  اعتماد  روزنامه  در  بنیاد  امناي 
بضاعت  همین  میان  از  باید  و  ماند،  منتظر شاهکار  و  نداد  جایزه 
معرفي  و  انتخاب  تر  کارهاي شایسته  همان  مان،  نویسي  داستان 
شوند. به گمان من غرض از این کار هم فقط تشویق آن نویسنده ها 
نبود، بلکه بیشتر معرفي چند کتاب خوب هر سال به خوانندگان بود، 
تا آنهایي که کمتر در جریان داستان هاي منتشر شده هستند، بدانند 
احیانًا چه کتاب هایي را مي توانند براي خواندن انتخاب کنند. زیاد 
شدن تعداد جایزه ها و همین طور توجه بیشتر به ادبیات داستاني 
هاي  کتاب  تیراژ  نسبي  افزایش  نتیجه  در  و  ها،  کتابخوان  بین  در 
مطرح شده، درستي آن نظر را هم اثبات کرد.« در روزنامه دیگري 
نویسندگان قدیمي تر مثل محمود دولت آبادي از این تصمیم حمایت 
را  آبادي گفت؛ من سه سال پیش گفته بودم جایزه  کردند. دولت 
اثر شایسته و درخوري منتشر شد، جایزه یي  اگر  تعطیل کنید و 

به او بدهید، 

واو 
اختصاص  داستاني  ادبیات  تجربي  آثار  به  که  واو«   « ادبي  جایزه 
دارد هم امسال موفق به برگزاري مراسم پایاني نشد اما رمان » 

بوي خوش تاریکي« نوشته قاسم شکري را به عنوان برنده نهایي 
خود معرفي کرد. شاید با توجه به حواشي مراسم سال گذشته این 
بود.  واو«   « براي  اجباري  توفیق  مراسمش  نشدن  برگزار  جایزه، 
پیدا کند، مي  براي برگزاري مراسم  نتوانست جایي  وقتي واو هم 
توان ادعاي برگزارکنندگان جایزه هاي بزرگ تر مبني بر اینکه روي 
اسم جایزه آنها حساسیت وجود دارد را به این شکل تصحیح کرد 
که هرگونه تجمع جامعه ادبي به هر اسم و عنواني و به هر بهانه 

یي فعاًل ممنوع است. 

منتقدان و نويسندگان مطبوعات
نیمه اسفندماه است و جایزه منتقدان که دردسرها و مشکالت کمتري 
نشده.  برگزار  هنوز  دارد،  ادبي خصوصي  جوایز  دیگر  به  نسبت 
حال آنکه دبیر آن بارها بر سیاست جایزه مبني بر اعالم برنده ها 
تحت هر شرایطي تاکید کرده است. هیچ خبر دیگري منعکس نشده 
آن هم براي جایزه یي که بیشترین برد رسانه یي را در اختیار دارد 
و نماینده جدي ترین منتقدان برگزار نکردن جایزه هاي دیگر است. 
هنوز امیدواریم جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات برگزار شود 

و سال ۸۷ برنده هاي دیگري هم داشته باشد. 

جايزه هاي دولتي 
از  پایان دوره کاري اش گزارشي  اگر وزیر ارشاد دولت نهم در 
فعالیت ها و دستاوردهایش ارائه دهد، حتمًا به سبک دیگر مدیران 
دولتي آمار ها و اعداد و ارقامي را خواهد خواند تا افزایش کمي 
جایزه هاي ادبي دولتي را به طور مستند به استحضار مردم برساند 
اما بعید است پاسخ مناسبي به جز جواب هاي عصبي براي منتقدان 
بي شمار کیفیت این جوایز داشته باشد. جوایز دولتي از قبیل جالل 
آل احمد، پروین و... با تبلیغات و بودجه هاي کالن راه اندازي شد 
اما جالب اینجاست که حتي رسانه ها و مطبوعات اصولگرا استقبال 
دولتي  هاي  سیاستگذاري  جنس  نکردند.  ها  جایزه  این  از  چنداني 
به شکلي بود که نقد بسیاري از نویسندگان متعهد را هم به همراه 
داد  نشان  ادبي  هاي  جایزه  برگزاري  در  ها  دولتي  تجربه  داشت. 
و  کیفیت  در  چنداني  نقش  ها  تعداد سکه  و  جایزه  مبلغ  رفتن  باال 
اعتبار یک جایزه نخواهد داشت. معلوم نیست در حالي که  کسب 
خصوصي سازي و توجه به نهادهاي خصوصي جزء شعارها و 
اهداف کالن کشور است، چرا نهادهاي دولتي به خصوص وزارت 
حال  دارند.  اصرار  دولتي  ادبي  جوایز  برگزاري  در  اینقدر  ارشاد 
آنکه سالیق و گروه هاي فکري مختلف در صورتي که با کارشکني 
مواجه نشوند و از حمایت هاي شفاف و عادالنه دولتي برخوردار 

باشند، مي توانند جوایز ادبي مختلفي را برگزار کنند.
تجربه دیگر کشورها نشان داده است اصواًل جوایز ادبي دولتي هیچ 
گاه معتبرترین نهاد داوري محسوب نمي شوند چه برسد به ایران 
که نفوذ و اولویت معیارهاي غیرادبي بر معیارهاي ادبي در بیشتر 

این گونه جوایز آشکار است. 

جايزه ادبي اصفهان 
نهم  نیمه دولتي در دوره دولت  این جایزه  برگزارکنندگان  هرچند 
اما  ندارند  نقشي  آن  در  دیگر  جایزه  این  بانیان  و  کرد  پیدا  تغییر 
انتخاب هاي نهایي جایزه اصفهان در فضاي تفکر رسمي و دولتي 
صورت نگرفت. رمان مرتضي کربالیي لو » مفید آقا« و مجموعه 
داستان »گوساله سرگردان« مجید قیصري برترین هاي این جایزه 
ادبي بودند. این انتخاب ها خبر از مشي میانه جایزه مي دهد. آثار 
انتخاب شده نسبت به فضاي موجود انتقادي محسوب نمي شوند 
ادبي مشخصي  هاي  ارزش  و  نیستند  هم  آثار سفارشي  اما جزء 
امسال(  مثل   ( ها  سال  بعضي  است  ممکن  سیاستي  چنین  دارند. 
از  بود  امیدوار  توان  نمي  اما  باشد  دربرداشته  قبولي  قابل  نتیجه 
میان نویسنده هاي میاني طیف متعهد و مستقل هر سال آثار قابل 
قبولي منتشر شده باشد بنابراین جایزه ادبي اصفهان براي تداوم 
این سیاست در سال هاي بعد به مشکل برخواهد خورد. در میان 
ترین  موفق  جزء  توان  مي  را  قیصري  مجید  جایزه  این  برندگان 
نویسندگان سال هاي اخیر به شمار آورد که میزان موافقتي را از 

دو طیف نویسندگان ایران به دست آورده است. 

جالل آل احمد 
پنج  به  بار  اولین  براي  امسال  احمد  آل  جالل  جایزه  هاي  سکه 
نویسنده اهدا شد. فیروز زنوزي جاللي براي رمان »قاعده بازي« و 
یوسف علیخاني براي مجموعه داستان » اژدهاکشان« برنده جایزه 
انتخاب »قاعده بازي« حاشیه  11۰ سکه یي جالل آل احمد شدند. 
چنداني به دنبال نداشت چون مخاطبان واقعي ادبیات از این جایزه 
انتظار انتخاب دقیق و درست را نداشتند یا اینکه وجود جایزه بخش 
مجموعه داستان انتقادهایي را به همراه داشت. صریح ترین نقدها 
در اینترنت منعکس شد و یک روزنامه پرتیراژ در گزارشي به این 

موضوع پرداخت. 
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 با »محاكمه« آغاز شد و... )1(
 

علي شروقي

محاكمه
آغاز  »محاکمه«  با  در سال ۸۷  رمان 
شد. با این جمله ثبت شده در حافظه 
تاریخ رمان؛ »بي شک کسي به یوزف 
کا. تهمت زده بود، زیرا بي آنکه از او 
خطایي سر زده باشد، یک روز صبح 
یکي  اکنون  جمله  این  شد.«  بازداشت 
از مشهور ترین و به یادماندني ترین 
امسال  است.  رمان  تاریخ  در  آغازها 
اولین  کافکا  »محاکمه«  جدید  ترجمه 
رمان کالسیکي بود که منتشر شد و 
»محاکمه«  رسید.  کتاب  نمایشگاه  به 
یک بار سال ها پیش توسط حسینقلي 
شده  ترجمه  فارسي  به  جواهرچي 
بود. بعدها بار دیگر امیر جالل الدین 

اعلم این رمان را ترجمه کرد. اما ترجمه علي اصغر حداد از »محاکمه« 
اولین ترجمه از متن آلماني این رمان بود. این ترجمه را امسال نشر 
هاي  داستان  از  حداد  ترجمه  هم  این  از  پیش  که  کرد  منتشر  ماهي 
که  است  بود. »محاکمه«، رماني  منتشر کرده  را  کافکا  فرانتس  کوتاه 
مثل خیلي از رمان هاي کالسیک بر آن تفسیرهاي گوناگوني نوشته 
شده است. برخي آن را به صورت نقدي بر سیستم بوروکراتیک دیده 
یهودي  به  گروهي  اند.  نوشته  فلسفي  تفسیرهاي  آن  بر  گروهي  اند. 
هاي  گیري حکومت  گروهي هم شکل  و  اند  داده  ربطش  کافکا  بودن 
توتالیتر را در آینده )البته آینده کافکا نه آینده منتقدان و مفسران این 
رمان(در این رمان و دیگر آثار کافکا دیده اند و گروهي هم آن را بیش 
از حد شخصي کرده و صرفًا به مسائلي چون فسخ نامزدي کافکا با 
با  به قول کوندرا  قبیل تفسیرها  این  با  اند و  بائر ربطش داده  فلیسه 
زمینه  پس  درون  به  را  »او  کافکا  براي  زمینه  یک  تنها  گذاشتن  باقي 
تاریخ  از  دور  کنند،  مي  پرتاب  اش  زندگینامه  کوچک  کوچک  کوچک 
کاوه  ترجمه  شده،  تحریف  وصایاي  )از  هنر.«  از  دور  بسیار  رمان، 

باسمنجي( 

سرخ و سياه
بعد از محاکمه »سرخ و سیاه« استاندال دومین و البته آخرین رمان 
و  »سرخ  شد.  منتشر  جدید  یي  ترجمه  با  امسال  که  بود  کالسیکي 
امسال  بود.  شده  منتشر  توکل  عبداهلل  ترجمه  با  این  از  پیش  سیاه« 
این رمان را منتشر کرد. »سرخ  از  نشر مرکز ترجمه مهدي سحابي 
دن  همچون  ژولین سورل  یعني  آن  قهرمان  که  است  و سیاه«رماني 
کیشوت، راسکولنیکوف، اما بواري و راستینیاک یکي از مشهورترین 
و به یادماندني ترین شخصیت هاي تاریخ رمان است. شخصیتي که 
مي توان بحق او را الگوي برخي از شخصیت هایي که بعدها در تاریخ 
رمان اروپایي ظاهر شدند به شمار آورد. او پدر معنوي بسیاري از 
معنوي  پدر  نحوي  به  شاید  حتي  است؛  خود  از  پس  هاي  شخصیت 
بسیاري از شخصیت هایي که در تضاد و تقابل با او در رمان اروپایي 
ظاهر شدند. استاندال »سرخ و سیاه« را با الهام از حادثه یي که شرح 
یک  معشوقه  قتل  حادثه  است.  نوشته  بوده  آمده  روزنامه  در  اش 
روستازاده به دست او. اما این حادثه در رمان استاندال به جنگ طبقات 
اجتماعي پیوند خورده است. ژولین سورل ناخوانده طرد شده یي است 
که وارد طبقه مسلط شده و در نهایت بنا به حکم همین طبقه مسلط به 
اعدام محکوم مي شود. او مزاحمي است که باید هرچه زود تر نابود 
و به فراموشي سپرده شود. استاندال با تبدیل کردن روستازاده یي 
از آن روستازاده صفحه حوادث  آدمي چون ژولین سورل،  به  قاتل 
دیگر چهره  که  لوکاچ، چهره مرکزي مي سازد  قول  به  یک  روزنامه 
ها حول محور او بازنمایي و سازماندهي مي شوند و خود را با تمام 
ظرفیت هایشان افشا مي کنند؛اتفاقي که شاید اگر قهرمان رماني چون 
»سرخ و سیاه« هر کسي به جز ژولین سورل بود، نمي افتاد. شبحي 
از چهره ژولین سورل را پشت چهره بسیاري از شخصیت هاي رمان 
هاي بعدي از راسکولنیکوف »جنایت و مکافات« تا مورسوي »بیگانه« 
و حتي شخصیتي چون قهرمان رمان تونل ارنستو ساباتو جست وجو 
به  یک  هر  رمان  تاریخ  بزرگ  مهاجمان  از  بسیاري  بدون شک  کرد. 

نحوي مهر »ژولین سورل« را بر پیشاني دارند. 

ادامه دارد

كتاب هاي لغو مجوز شده در سال ۸7  

و باد آنها را 
برد... 

 
مریم مهتدي

و  ها  رمان  از  زیادي  تعداد   ۸۷ سال  در 
مجموعه داستان ها لغو مجوز شدند؛ آثاري 
پر مخاطب که برخي از آنها جوایز معتبر ادبي 
استقبال  بتوان  شاید  که  آوردند  دست  به  را 
وسیع از این آثار را یکي از دالیل اداره کتاب 
براي بررسي مجدد آنها دانست. عالوه بر این 
نکته، به نظر مي رسد اداره کتاب تصمیم دارد 
اغلب کتاب هاي پر مخاطبي که در دولت پیش 
چاپ  براي  مجدداً  اند،  گرفته  انتشار  مجوز 
کند. »ده جستار داستان  بعدي بررسي  هاي 
هاي  پله  روي  »عقرب  »سالمرگي«،  نویسي«، 
راه آهن اندیمشک...«، »خاطره دلبرکان غمگین 
من«، »اتاقي از آن خود« و »دل تاریکي« برخي 

از این کتاب ها هستند.

»ده جستار داستان نويسي«،
 حسين سناپور

در »ده جستار داستان نویسي« بحث هایي مثل داستان گوتیک، 
چگونگي شيء شدن اجزا و خود داستان، برعکس بودن شیوه 
روایت با موضوع آن، تعریف نکته هایي مثل گره افکن و گره 
گشا و نسبت میان آنها، شیوه همینگوي و مقایسه آن با شیوه 
اند. ده  بیان شده  با زبان ساده  نگر و  نگاهي جزیي  با  کارور 
سال  در  چشمه  نشر  بار  نخستین  را  نویسي  داستان  جستار 
۸3 چاپ کرد. حسین سناپور درباره لغو مجوز این کتاب مي 
گوید؛ بعد از تمام شدن چاپ دوم این کتاب، ارشاد مجوز چاپ 
آن را گرفت و درخواست ناشر براي مجوز چاپ سوم آن تا 
االن بي جواب مانده. به نظر من این کتاب چون مجموعه مقاالت 
داشته  مشکلي  نباید  ست،  ا  نویسي  داستان  درباره  آموزشي 
باشد و فکر مي کنم چون اجازه چاپ نخست آن در این دولت 
داده نشده، مجوز را لغو کرده اند که دوباره بررسي کنند. این 
کار بیهوده یي است و قاعدتًا باید بنا را بر اعتماد به همکاران 
شان در دوره قبلي بگذارند اما ظاهراً بنا بر بي اعتمادي است 
و جز اینکه هزینه یي براي خودشان، ناشر و نویسنده داشته 

باشد، سودي نخواهد داشت، 

»سالمرگي«، اصغر الهي
سالمرگي روایت خاصي از زندگي و مرگ است که شیوه روایي 
مي  روایت  شخصي  اول  راوي  را  داستان  تمام  دارد.  خاصي 
کند اما این راوي اول شخص مرتب تغییر مي کند و هرکدام از 
شخصیت هاي داستان، ماجرا را از چشم خود مي بینند و به 
خواننده منتقل مي کنند. سالمرگي با مرگ شروع مي شود و در 
یک برش زماني به گذشته و زندگي مي رسد تا دوباره مرگ 
تکرار مي شود. مجوز  بار  دایره هر  این  و  آغاز شود  دیگري 
انتشار این کتاب نیز در اواخر سال ۸6 لغو شد که خبر آن در 

زمان نمایشگاه کتاب سال ۸۷ اعالم شد. 

»عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشک «
از  بسیاري  هاي...«  پله  روي  »عقرب  رمان  انتشار  مجوز  لغو 
مخاطبان را شگفت زده کرد. این رمان روایت شخصي نویسنده 
و  گلشیري  جایزه  اول  رمان  بهترین  جایزه  که  است  جنگ  از 
ورد.  آ  دست  به   ۸6 سال  در  را  )واو(  متفاوت  ادبیات  جایزه 
آبکنار در گفت و گوي چندین ماه پیشش با »کارگزاران« در این 
باره گفت؛ من شاکي ام. من به عنوان سرباز در دوران خدمت، 
اجباري به جنگ رفتم و نه داوطلبانه، اما حاال که رفته ام و جنگ 
را تجربه کرده ام از آنها مي پرسم چرا نمي گذارند روایت فردي 
روایت  ندارید  تحمل  چرا  را.  ملموسم  تجربه  بگویم؟  را  خودم 
شخصي من را بشنوید؟ »عقرب...« نگاه من است به جنگ. باید 
حذف شود؟ من در موقعیتي قرار گرفته ام و چیزهایي را دیده 
دیگران مي  که  ام  دیده  را  هایي  همان  کنم  وانمود  باید  آیا  ام، 

گویند یا دیده اند؟ من نمي توانم دروغ بگویم، 

»خاطره دلبركان غمگين من«،
 گابريل گارسيا ماركز 

خاطره دلبرکان غمگین من شرح ماجراهاي یک سالي است که 
طي آن روزنامه نگار سالخورده تلخ ترین عذاب ها را تاب مي 
آورد تا به دلپذیرترین شادکامي ها برسد و عشق ناب و پاک و 
بي چشمداشت را به مثابه واالترین موهبت کهنسالي از آن خود 
کند. مارکز نوشتن این کتاب را در مه ۲۰۰۴ به پایان رسانده 
که نشر نیلوفر آن را با ترجمه کاوه میر عباسي منتشر کرد و 
از آن به حدي بود که در چند هفته نزدیک پنج هزار  استقبال 
نسخه از آن فروش رفت. آخرین رمان مارکز به فاصله کوتاهي 
از انتشار نخستین چاپش، لغو مجوز شد و همین اتفاق در آن 

زمان حاشیه هاي زیادي به دنبال داشت. 

»اتاقي از آن خود«،
 ويرجينيا وولف، ترجمه صفورا نور بخش

آن  از  »اتاقي  داستاني  مقاله  نوشتن  به خاطر  وولف  ویرجینیا 
خود« تبدیل به یکي از مهم ترین فمینیست هاي قرن بیستم شد. 
و ۵۰۰  اتاق  یک  به  احتیاج  نوشتن  براي  زن  هر  بود  معتقد  او 
پوند درآمد ماهانه دارد تا بتواند با خیال راحت بنویسد. وولف 
در این کتاب زندگي خود را از گذشته تا حال روایت مي کند و 
حقوق زن هاي امروزي را به آنها یادآوري مي کند؛ حقوق ساده 
ادبیات  تاریخ  کتاب  این  در  او  مي شوند.  فراموش  گاه  که  یي 
زنان، تاثیر و سبک ارزش هاي مردانه در نوشته هاي زنان و 
خشم و نفرت و مخاطرات آن را بررسي مي کند. اتاقي از آن 
خود، با نثري مدرن با محوریت زن و تبعیض جنسیتي روایت 
مي شود. این کتاب که نشر نیلوفر آن را منتشر کرده، بعد از به 

پایان رسیدن چاپ سومش، مجوز انتشارش لغو شد. 

»دل تاريکي«، جوزف كنراد، 
ترجمه صالح حسيني

پدر  منتقدان  برخي  اعتقاد  به  لهستاني  نویسنده  کنراد  جوزف 
دل  آید.  مي  به حساب  انگلستان  در  بیستم  قرن  نویسي  رمان 
تاریکي رماني ماندگار است که در تمام این سال ها کارگردان 
هاي بسیاري در فکر اقتباس از آن بوده اند. این رمان سرشار 
از توصیف هاي زیباست که در کنار احساس هاي ناب انساني 
که در آن وجود دارد، خواننده را با خود همراه مي کند. مجوز 
انتشار این کتاب نیز همزمان با اتمام چاپ سوم آن باطل شد. 

مروري بر مهم ترين آثار
 داستاني منتشر شده در سال ۸7  
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 نحس نيست

عبدالعظیم رضایی

نحوست داشته یا نه فراهم آورم...
نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایران، هیچ  یک 
از روزهای سال نحس شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک 
از روزهای هفته و ماه نام ه ایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر 
طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند ، و روز سیزدهم هر 
ماه خورشیدی در گاه  شماری ایرانی تیر روز )در زبان اوستایی 
و پهلوی تشتر یا تیشتر( نام دارد که از آن ِ ایزد تیشتر، ایزد پدید 
آورنده ی باران می باشد و نیاکان فرهیخته  ی ما از روی خجستگی، 
دانشمندی  هیچ  کرده اند. همچنین  انتخاب  برای جشن  را  این روز 
یا هیچ  یک از متون کهن از این روز به بدی یاد نکرده اند بلکه در 
بیشتر مقاالت مکتوب و کتاب ها، از سیزدهم نوروز با عنوان روزی 

فرخنده و خجسته نام برده اند.
بودن  نحس  و  برای سعد  الباقیه« جدولی  »آثار  کتاب  نمونه  برای 
روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه 
از  پس  اما  است،  شده  آورده  فرخنده  و  نیک  مانک  به  »سعد«   ی 
حمله  ی تازیان و ورود اسالم به ایران از این رو که اعراب هفت 
روز در هر ماه را نحس می دانستند و سیزدهم هم جز این روزها 
بوده، روز سیزدهم فروردین را هم به اشتباه نحس خواندند برای 
مثال دو بیتی ای از ابونصر فراهی هست که نحوست روزهای ماه 

را بیان می کند:

هـفـت  روزی  نحس  بـاشـد  در  مهی 
زان  حذر  کـن  تـا  نـیـابـی  هیـچ  رنج

سـه  و  پـنج  و  سیزد ه بــا  شانزده     
  بیست ویک و بیست وچهار و بیست وپنج

زمان  در  دیگر  سویی  از 
این  صفویان  حکومت 
وارد  اروپایی  فرهنگ  بار 
که شوربختانه  ایران شد 
آنان نیز عدد 13 را نحس 
هم  هنوز  و  می دانستند، 
و  علمی  پیشرفت های  با 
این  به  عمیقا  تکنولوژیکی 
دارند،  اعتقاد  موضوع 
ختم  این  به  تنها  البته  که 
نمی شود و مثال های بسیار 

دیگری مانند دیدن گربه ی سیاه، رد شدن از زیر نردبام یا گذاشتن 
که  دارند  وجود  دیگر  خرافی  موارد  بسیاری  و  میز  روی  کلید 

خوشبختانه تا کنون وارد فرهنگ ما نشده اند.
تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی در مورد عدد سیزده وجود دارد 

»بد قلق« بودن عدد 13 به خاطر خاصیت بخش ناپذیری آن است.
اما وقتی درباره ی نیکویی و فرخندگی این روز بیشتر دقت می کنیم 
منابع معقول و مستند به سوابق تاریخی زیادی را می  یابیم همان-

طور که گفته شد سیزدهم فرودین ماه که تیر روز نام دارد و متعلق 
به فرشته یا امشاسپند یا ایزد مقدس و بزرگواری در آیین زرتشتی 
است که در متون پهلوی و در اوستا تیشتر نام دارد و جشن بزرگ 

تیر روز از تیر ماه که جشن تیرگان است به نام او می باشد.
فرودین ماه نیز که هنگام جشن و سرور و شادمانی و زمان فرود 
آمدن فروهرها است و تیر روز از این ماه نخستین تیر روز از سال 
از  پس  و  بوده  گرامی  بسیار  باستان  ایرانیان  میان  در  باشد  می 
دوازده روز جشن که یاد آور دوازده ماه سال است ، روز سیزدهم  
کنار  به  رفتن  با  و  دانستند  می  نوروز  ی  دوره  رسمی  پایان  را 
جویبارها و باغ و صحرا و شادی کردن در واقع جشن نوروز را با 
شادی به پایان می رساندند و به قول امروزی ها حسن ختامی بود 

بر بزرگترین جشن سال.

در کتاب » المحاسن و االضداد « گفته شده : 
» در صحن کاخ سلطنتی دوازده ستون از خشت خام برپا می کردند 
که در هریک از آنها یکی از حبوبات دوازده گانه را می کاشتند و 
ُکـشتی که از پشم گوسفند بافته می شود، شش قسمت است که هر 
قسمت دوازده رشته می شود که بطور مجموع هفتاد و دو نخ می 
به شش گاههنبار وعدد  اشاره است  ، می بستند. عدد شش  شود 

دوازده به یاد دوازده ماه است و هفتادودو هم به هفتادودو فصل 
یسنا اشاره است.

تاریخچه ی سیزده بدر
میدانند  جمشید  زمان  از  را  نوروز  جشن  ی  پیشینه  که  همانطور 

درباره ی سیزده به در هم روایت هست که :
در صحرای سبز  را  نوروز  پیشدادی روز سیزده  » جمشید شاه 
دهد و چندین  بارعام می  و  کند  پا می  بر  و خرم خیمه و خرگاه 
سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در 
ایران زمین به صورت سنت و آیین درمی آید و ایرانیان از آن پس 
سیزده بدر را بیرون ازخانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت 
در  به  دیرینگی جشن سیزده  بررسی  برای  اما  کردند  برگزار می 
می  قاجار  دوران  به  مربوط  منابع  تمامی   ، مکتوب  منابع  روی  از 
یا صفر  فروردین  در  در  به  برگزاری سیزده  به  باشند و گزارش 
داده اند ، از همین رو برخی پژوهشگران پنداشته اند که این جشن 
بیش از یکی دو سده دیرینگی ندارد اما با دقت بیشتر در می یابیم 
که شواهدی برای دیرینگی این جشن وجود دارد دکتر غیاث آبادی 
پژوهشگرتاریخ وفرهنگ ایران باستان و باستان ستاره شناس در 
این باره به گسترش بسیار، تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری 
این جشن اشاره می کند که بر پایه ی قواعد مردم شناسی و فرهنگ 
های  شیوه  و  تر  فراخ  باوری  گسترش  ی  دامنه  چقدر  هر   ، عامه 
برگزاری آن متفاوت تر باشد ، نشان دهنده ی دیرینگی بیشتر آن 

است.
همچنین مراسم مشابه ای که به موجب کتیبه های سومری و بابلی 
از آن آگاهی داریم، آیین های سال نو در سومر با نام » زگموگ « 
و در بابل با نام » آکیتو« دوازده روز به درازا می کشیده و در روز 
ترتیب  بدین  شده.  می  برگزار  طبیعت  آغوش  در  جشنی  سیزدهم 
چهار  کم  دست  ای  سابقه  دارای  بدر  سیزده  که  می شود  تصور 

هزار ساله است.

شیوه های برگزاری و مراسم سیزده بدر
همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری این جشن و همچنین 
مراسم و آداب این روز بسیار متفاوت و گسترده می باشد که در 
اینجا به تفصیل نمی توان به آنها پرداخت ، اما همانطور که میدانیم 
سیزدهم فروردین تیشتر روز می باشد و آغاز نیم سال دوم زراعی 
باران  ایزد  تیشتر،  گرامیداشت  و  نیایش  برای  ایرانی  مردمان  و   ،
آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و مزارع خود می رفتند 
و در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان 
صحرایی به شادی و ترانه سرایی و پایکوبی می پرداختند و از گرد 
آوری سبزه های صحرایی و پختن آش و خوراکی های ویژه غافل 
نمی شدند بخشی دیگر از آیین های سیزده به در را هم باورهایی 

تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و سر نوشت در پیوند است.

برای نمونه فال گوش ایستادن ، فال گیری ) به ویژه فال کوزه (
گره زدن سبزی و گشودن آن ، بخت گشایی )که درسمرقند و بخارا 

رایج است(
ونمونه های پرشماردیگر...

این ها آیین های سیزده به در مانند چهارشنبه سوری و  عالوه بر 
نوروز پر شمار زیبا و دوست داشتنی است؛ بازی های گروهی ، 
ترانه ها و رقص های دسته جمعی ، گرد آوری گیاهان صحرایی 
، نمایش  ، خوراک پزی های عمومی، بادبادک پرانی ، سوارکاری 
های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی بخشی از 
این آیین هاست که ریشه در باورها و فرهنگ اساطیری دارند از 
جمله شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن اندیشه های پلید 
ی  سفره  ی  سبزه  سپردن  آب  به  آشتی،  نماد  روبوسی  تیره،  و 
و گره زدن   » آناهیتا   « ایزد آب  به  دادن  هدیه  نشانه ی  نوروزی 
علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند میان زن و مرد 
، ایجاد مسابقه های اسب دوانی که یاد آور کشمکش ایزد باران و 

دیو خشک سالی است.

علف گره زدن
و  بشر  نخستین  موضوع  و  باستان  ایران  در  آفرینش  ی  افسانه 
حائز   » کـیـومـرث   « ی  درباره  روایاتی  دانستن  و  شاه  نخستین 
کیومرث سخن  از  بار  چندین   » اوستا   « در   ، است  زیادی  اهمیت 
به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده 

است.
و  االرض  ملوک  »ِسـنی  کتاب  در  اصفهانی«  ی  »حمزه  های  گفته 
کتاب  در  »مسعودی«  های  گفته  و   ۲9 تا   ۲3 های  االنبیاء« صفحه 
الذهب« جلد دوم صفحه های 11۰ و 111 و »بیرونی« در  »مروج 
کتاب »آثار الباقیه« بر پایه ی همان آگاهی است که در منبع پهلوی 

وجود دارد که :
» َمـشـیـه « و » َمـشـیـانـه « که دختر و پسر دو قلوی کیومرث 
بودند ، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم 
ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود! 
آن دو به وسیله ی گره زدن دو شاخه ی » مُورد « ، پایه ی ازدواج 
خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی 
داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت انجام می 
دادند امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت 

می کنند و علف گره می زنند...
 « زمان  در  و  شد  متروک  تقریبا   » کیانیان   « زمان  از  رسم  این 
هخامنشیان « دوباره شروع شد و تا امروز باقی مانده است. در 
کتاب »ُمجمل التواریخ« چنین آمده است:اول مردی که به زمین ظاهر 
شد، پارسیان آن را » گـل شاه « نامیدند، زیرا که پادشاهی او اال 
بر گــل نبود، پس پسر و دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام 
گرفتند و روز سیزده نوروز با هم ازدواج کردند و در مدت پنجاه 
سال هیجده فرزند بوجود آوردند و چون مردند جهان نود و چهار 

سال بی پادشاه بماند....
همانگونه که شباهتی بین چارشنبه سوری و نوروز امروزی متداول 
در تهران و شهرهای بزرگ، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود 
ندارد، سیزده  بدر امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را برخود 

داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد.
ایرانی،  آیین های  دیگر  از  بسیاری  مانند  جشن،  این  اجراي  نحوه 
به شکل  باستانی خود دور شده است و  و  از شیوه اصیل  عمیقًا 

فعلی آن، دارای سابقه تاریخی در ایران نیست.
اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه های نوروزی خود را در 
این روز به صحرا می برده و برای احترام به زمین و گیاه، آنرا در 
پرتاب  یکدیگر  بسوی  آنرا  ما  امروزه  کاشته اند،  می  زمین  آغوش 

می کنیم و تکه تکه اش می کنیم
طلب  برای  تیشتر،  ستایش  برای  روزی  ما،  پیشینیان  سیزده بدِر 
باران فراوان در سال پیش رو، برای گرامیداشت و پاکیزگی طبیعت 
و مظاهر آن، و زیست بوم مقدس آنان بوده است. در حالیکه امروزه 
روز ویرانی و تباهی طبیعت است. بر این باورم که برای سپندارمذ 
ایران، ایزدبانوی زمین سرسبز، هیچ روزی غم انگیزتر از سیزده بدر 

امروزی ما نیست.

 بن نوشت ها:
تاریخ نوروز و گاه شماری ایران - عبدالعظیم رضایی

اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان - عبدالعظیم رضایی
راهنمای زمان جشن ها و گردهمایی های ملی ایران باستان - رضا 

مرادی غیاث آبادی
سخنرانی  استاد غیاث آبادی در بنیاد جمشید پیرامون جشن های ملی 

ایران و سیزده بدر
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

تاکسی صدازد و آدرس لیماس را به راننده داد. هنگامیکه به باالی پلکان 
کثیف رسید، دگمه زنگ آپارتمان لیماس را فشار داد. ولی صدائی بگوش 
نرسید. حتما زنگ از کار افتاده بود.درکنار درچشمش به 3 بطری شیر و 
یک نامه از سازمان برق افتاد. لحظه ای مکث کرد و سپس مشت چند ضربه 
به در نواخت. ناله ای از آنطرف در بگوشش رسید ناکهان بسرعت از پله ها 
پائین رفت و خود را در یک دکان بقالی یافت زن پیری در یکی از گوشه های 
دکان روی مبله کهنه ای نشسته بود و خود را تاب میداد. لیز فریاد زد: آن 
بال کسی خیلی مریض است ! آیا کلید آنجا را دارید؟ زن پیر با صدای بلند 
گفت : آرتور. بیا اینجا آرتور یک دختر جوان اینجا آمده و کاری دارد. مردی 
که یک پالتوی پاره قهوه ای بتن و یک کاله خاکستری بسر داشت در آستانه 
در بقالی ظاهر شد و پرسید: یک دختر جوان ! لیز بدون اینکه بگذارد پیرزن 
جواب مرد را بدهد دوباره فریاد زد : در طبقه آخر کسی خیلی مریض است. 
او حتی نمی تواند در آپارتمان خود را باز کند. آیا شما کلید آنجا رادارید؟ 
مرد جواب داد: کلید ندارم ولی چکش دارم . لیزو مرد بقال بسرعت از پله 
ها باال رفتند. مردیک چکش ویک آچار دردست داشت. او ضربه شدیدی 
به در آپارتمان لیماس وارد کرد و گوشهای خود را تیز نمود. صدائی بلند 
نشد. لیز بالحن تضرع آمیزی گفت : قسم میخورم که همین چند لحظه پیش 
صدائی شنیدم . مرد بقال نگاهی باوانداخت و پرسید: اگر در را بشکنم پول 
آنرا خواهید پرداخت ؟ )بله( چکش مرد بکار افتاد مرد بقال باسه ضربه در 
را از جا کند لیز بالفاصله وارد اطاق شد. اطاق سرد و تاریک بود. با وجود 
تاریکی اطاق لیز هیکل مردی را دید که روی تخت افتاده لیز بخود گفت : 
خدایا! اگر او مرده باشد جرات نخواهم کرد باو نزدیک شوم او با ترس و 
لرز خود را به تخت نزدیک کرد. لیماس زنده بود لیز در حالیکه کنار تخت 
پیدا کردم صدایتان میکنم  احتیاج  اگر بشما   : بقال گفت  به مرد  زانو میزد 
. بقال سرخود را تکان داد و از پله ها پائین رفت. چه خبر شده آلک چه 
چیزباعث کسالت تو شده ؟ لیماس سرخود را روی بالش تکان داد چشمان 
او گود رفته و پلکهایش بسته بود. ته ریش سیاهی صورت رنگ  پریده او را 
پوشانده بود. آلک خواهش میکنم بمن بگو چه خبر شده ! او دستهای لیماس 
را در دستهای خود گرفت و در حالیکه از فرط ناراحتی اشک میریخت از 
در  و  برخاست  خود  جای  از  ناگهان  او  بکنم!  میتوانم  چکار  پرسید  خود 
و  دوید  کوچک  آشپزخانه  بطرف  میکند  چکار  که  نمیدانست  اصال  حالیکه 
آب گرم کن برقی را بکار انداخت . او نمیدانست که چه استفاده ای از آب 
بعد  لحظه  چند  میکرد.  گرم  را  فعال سرش  اینکار  ولی  کرد.  خواهد  جوش 
او کیف دستی خود و کلید آپارتمان را که روی میز کنار تخت قرارداشت 
برداشت از پله ها پائین رفت و وارد خواروبار فروشی آقای اسلیمن شد. او 
کمی گوشت گاو کنسروشده یک لوله آسپرین و یک بسته سوخاری خرید. 
صورتحساب خواربار فروشی 16 شیلینگ شده بود و بدین تربیب بیش از 
البته 1۲ لیر در حساب پس انداز خود  ۴ شیلینگ برایش باقی نمانده بود. 
داشت . ولی نمیتوانست قبل از پس فردا بان دسترسی پیدا کند. درست در 
لحظه ایکه وارد آپارتمان شد آب جوش آمد. او مقداری از گوشت گاو را در 
آب ریخت تاکمی سوپ درست کند و در حالیکه با قاشقی آنرا هم میزد به 
لیماس خیره شده بود. گوئی میترسید که لیماس ناگهان بمیرد. سوپ حاضر 
شده بود. لیز پس از بازدید مختصری از وسائل لیماس متوجه شد که فقط 
یک بالش دارد  الزم بود که بهر ترتیبی که شده زیر سر او را بلند ترکند  
باالخره بارانی خود را از تن در آورد . آنرا گلوله کرد و زیر بالش لیماس 
دیگر  با دست  میکرد  بلند  را  بادستی سرلیماس  حالیکه  در  آنگاه  قرارداد. 
چندقاشق سوپ در گلوی او ریخت و دو قرص آسپرین را در سوپ حل 
کرد و باو خوراند میترسید به لیماس دست بزند. لیماس عرق کرده بود و 
موهای کوتهاش مرطوب و چرب شده بود پس از مدتی ظرف سوپ را کنار 
گذاشت و نزدیک تخت نشست و در حالیکه موهای لیماس را نوازش میکرد 
باو گفت ))آلک، آلک(( کم کم تنفس لیماس منظم تر شد و بنظر میرسید که 
تبش پائین آمده است . باالخره پس ازمدتی بخواب عمیقی فرورفت. لیز که 
با دقت باو مینگریست متوجه شد که خطر رفع شده است. او نگاهی به خارج 
باشپرخانه  و  برخاست  جا  از  مدتی  از  پس  بود.  فرا رسیده  انداخت. شب 
رفت. و در حالیکه قاب دستمال را برداشته بود شروع به نظافت اطاق کردو 
او سفره تمیزی پیدا کرد و آنرا روی میز آشپزخانه پهن نمود و فنجانها 
و نلبکیهارا شست. هنگامیکه کارها را تمام کرد نظری به ساعت مچی خود 
انداخت. ساعت ۵/۸ شب بود. او آب گرم کن را دوباره روشن کرد و بطرف 

تخت برگشت . لیماس چشمان خود را باز کرده بود و باو نگاه میکرد.

    ادامه دارد

داستان )7(

گروه خدمات كامپيوتركيان
لندن-بیرمنگام-منچستر

باکادری مجرب از دانشجویان دکترا
عیب یابی،ویروس یابی، آموزش و فروش کلیه نرم افزارها،طراحی سایت ،لوگو،چاپ کارت 

ویزیت و کلیه امورتبلیغاتی....
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دروغ اول آوريل
اسماعیل پوروالي 

 در ایران، اولین نشریه اي که »دروغ اول آوریل« را، »دروغ سیزده نوروز« کرد، روزنامه ي »نبرد« خسرو اقبال بود که »محمود 
تفضلي«،  »جهانگیر  ارسنجاني«،  »حسن  فاضل«،  »جواد  تفضلي«، 
بودند که شماره ي سیزده  تن دیگر  پوروالي« و سه چهار  »اسماعیل 
به  پارچه  یک  را  »نبرد«  روزنامه ي  خورشیدي   13۲۲ سال  فروردین 
صورت دروغ درآوردند. مطلبي بسیار خواندني از ماهنامه ي »روزگار 

نو« اردیبهشت 13۷۰
پوروالي« سردبیر  »اسماعیل  یاد  زنده  نوشته ي  آغازین مطلب،  بخش 
فیاض«، صاحب  مجید  »عبدالمجید  را  مطلب  بقیه  و  است.  نشریه  این 
همکاري  یکدیگر  با  زماني  که  کرده،  نقل  »هیرمند«  روزنامه ي  امتیاز 

داشته اند.  
قضیه ي شوخي یا دروغ اول آوریل که در فرانسه به آن »ماهي آوریل« 
Poisson d’avril  مي گویند و اول آوریل با یک روز اختالف، مصادف 
با سیزده نوروز ما است، ماجرایي است که ریشه ي آن از فرماني آب 

مي خورد که در حدود نیم قرن پیش، از طرف »شارل نهم«، پادشاه فرانسه صادر شده است. در واقع این پادشاه که فرزند »هانري 
دوم« و »کاترین دومدیسي« است، با آن که چهارده سال به ظاهر سلطنت کرده ولي معروف است که جز اجراي اوامر مادر، به کار 
دیگري نپرداخته است. یکي از این اوامر، موضوع تغییر آغاز سال بوده، از اول آوریل به اول ژانویه. یعني از ماهي که مقارن عید 
پاک است – روز رستاخیز عیسي پس از به صلیب کشیدنش – به ماهي که متعاقب میالد مسیح مي آید و اگر روز نوئل یا کریسمس 
که براي تولد عیسي در نظر گرفته شده، در ۲۵ دسامبر، ثابت است، روز عید پاک که اولین یک شنبه اي است که از آغاز بهار متعاقب 

بدر کامل ماه )شب چهارده( فرا مي رسد، ثابت نیست و بین ۲۲ ماه مارس تا ۲۵ آوریل جا بجا مي شود.
این تغییر آغاز سال که عمأل ارج و منزلت روز اول  آوریل را به روز اول ژانویه منتقل کرده بود، آن چه براي روز اول آوریل، 
در مقابل آن همه بزن و بکوب ها و عیدیها و هدایایي که قبأل در چنین روزي رد و بدل مي شد، بجا نهاد، چیزي درحد شوخي و 
مسخرگي و دست انداختن این روزي شد که با یک فرمان از اعتبار افتاده بود. ادامه ي این شوخي ها به تدریج تبدیل به این راه و 

رسم شد که مردم در چنین روزي با دروغ هایي سر به سر هم بگذارند و به این دروغ ها نیز نام »ماهي آوریل« بدهند.

 چرا ماهي آوريل؟!
از دید مردم زمین، در ماه آوریل، خورشید در منطقة البروج )مسیر بیضي شکل حرکت انتقالي زمین که به دوازده قسمت شده است( 

از برج معروف به برج »حوت« به معني »ماهي« درمي آید و وارد برج »حمل« به معني »بّره« مي شود. 
دنبال  اخیر که  تلویزیون هاي سالهاي  بعد و رادیو و  براي روزنامه هاي قرون  پاگرفته، در میان مردم سابقه اي شد  این رسم 
این سنت را بگیرند و گاهي این دروغگویي ها تا جایي پیش بروند که کفر همه را دربیاورند. چنان که رادیوي »فرانس انتر« در 
پاریس در دهه ي شصت در اوایل آوریل به شنوندگان خود خبر داده بود که یک هواپیماي »گاالکسي« که گنجایش هزارمسافر را 
دارد، قرار است در روز اول آوریل جماعتي را مجاني براي دو روز به نیویورک ببرد و برگرداند. کساني که مایل به شرکت در 

قرعه کشي این مسافرت بي خرج هستند، باید از ساعت یازده صبح روز اول آوریل در زیر برج ایفل اجتماع کنند.
 در آن روز چند هزار نفري به عشق سفر به آمریکا در آنجا گرد آمدند. وقتي در هواي توفاني آن روز، همه از دم مثل موش 

آب کشیده شدند، تازه فهمیدند که با دروغ اول آوریل سر و کار داشته اند.

ارتباط دروغ سيزده با دروغ اول آوريل
در ایران، اولین نشریه اي که دروغ اول آوریل را دروغ سیزده نوروز کرد – که یک روز با اول آوریل فاصله دارد – روزنامه ي 
»نبرد« خسرو اقبال یود که محمود تفضلي، جواد فاضل، حسن ارسنجاني، جهانگیر تفضلي و من )اسماعیل پوروالي( و سه، چهار 

تن دیگر در آن قلم مي زدیم. 
ما شماره ي سیزده فروردین سال 13۲۲ شمسي روزنامه ي »نبرد« را یک پارچه به صورت دروغ درآوردیم. یکي از این دروغ ها، 
نطقي بود از هیتلر که در آن بحبوحه ي جنگ، دستور آتش بس مي داد و این مژده اي بود که همه ي مردم از پیر و جوان ، زن و مرد 
و بزرگ و کوچک را خوشحال مي کرد. در کنار این دروغ شادي دهنده، دروغ آزار دهنده اي که در آن روز بساط سیزده نوروز 
خیلي ها را به هم ریخت، خبر فوت »حاج محتشم السلطنه« رئیس مجلس وقت بود که چون در بین مردم تهران بخصوص بازاریها 

وجهه و احترام و اعتباري خاص داشت. هزارها نفر راه خانه ي او را درپیش گرفتند تا در مراسم تشییع جنازه اش شرکت کنند.
دروغ بدعاقبتي که بعد ها به گرفتاري »خسرو اقبال« و »جهانگیر تفضلي« انجامید، خبر پیمان سّري تقسیم ایران، بین انگلیس و 
شوروي بود که متفقین زمان جنگ که ایران در اشغال آنها بود، آن را یک عمل تحریک آمیز علیه دولت هاي شوروي و انگلیس و 

به نفع آلمان هیتلري تشخیص دادند.
دروغ اول و دوم، کار من بود و دروغ سوم، کار »حسن ارسنجاني«، که دولت، آن را بهانه ي مناسبي براي توقیف دراز مدت 

روزنامه ي »نبرد« تشخیص داد. ما به ناچار به دنبال گرفتن امتیاز دیگري رفتیم که »ایران ما« نام گرفت.
با این که در روزنامه ي »ایران ما«، دیگر ما به دنبال دروغ سیزده نرفتیم، ولي این کار ما سرمشقي شد براي بسیاري از روزنامه 
هاي تهران و شهرستان ها که مدت ها دست از سر دروغ سیزده بر نمي داشتند و آقاي »مجید فیاض« که چندي پا به پاي ما، در 
تهران در روزنامه هاي »نبرد« و »ایران ما« قلم زده بود، وقتي تصمیم گرفت که در مشهد روزنامه ي »هیرمند« را به راه بیندازد، 

این سوقات را با خود به قلمرو امام رضا هم برد. که شرح آن را از لندن براي ما فرستاده است.
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روانشناسی

انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
اگر احتیاج به کمک جهت تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی ، معلولیت و 

دیگر فرمها دارید
رایگان  پارکینگ  کارت  و  شهری  ترانسپورت  هزینه  کمک  دریافت  اگربرای 

احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل كمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW
Sort Code          Account No.
20-90-56            90260878

حق طبيعی كمک كنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

قدرت درک خانمها
مهران آرزومند

خانم ها پیام های نامحسوس را قوی تر از آقایان می گیرند و به نکات ناگفته بهتر پی  می برند
نیاز داریم دانش و مهارت های  باشیم،  این که زندگی شاد و موفقی داشته  برای  باشیم،  در هر سنی که 
زندگی خود را افزایش دهیم. به عبارت دیگر، هر زن و مردی، وقتی آگاهی های خود را باال برند، می توانند 
بر ذهن خود مدیریت کنند، خود را تغییر داده و انرژی، احساس ها و عواطف خود را در جهت مثبت به کار 
گیرند و زندگی خود و زندگی مشترک را در هر سنی که باشند، بهبود بخشند و حتی آن را  به بهشت تبدیل 
نمایند. در این راستا، سلسله نوشتاری را تحت عنوان کلی »زندگی زمانی زیباست که زیبا زندگی کردن را 

آموخته باشیم.« شروع کرده ام: 
خانم ها چگونه تشخیص می دهند که همسرشان به آنان دروغ می گوید؟ چرا خانم ها  روابط، احساس ها، 
عالئم کالمی و غیرکالمی، پیام های محسوس و نامحسوس دیگران را قوی تر از آقایان می گیرند و به نکات 

ناگفته بهتر پی می برند. لطفًا موضوع را پی گیری فرمایید: 
ـ آقایان توجه کنند که: 

خانم ها عالئم شنیداری، دیداری، کالمی و غیر کالمی را به سرعت می گیرند و هماهنگی یا عدم هماهنگی بین 
آن ها را به راحتی در افراد تشخیص می دهند. درنتیجه در گفت وگوهای رو در رو: 

و  ایما  و  بدن  و حرکت های  می کند  طبقه بندی  و  تفکیک  به سرعت  را  زن، صداها  مغز  این که  به  توجه  با 
اشاره ی طرف مقابل را زیر نظر می گیرد: 

هماهنگی بین گفتار و عالئم دیداری و غیرکالمی نهفته در کالم را به راحتی تشخیص می دهد و می فهمد که 
شوهر یا طرف مقابل به او راست یا دروغ می گوید! 

بهتر پی می برند.  ناگفته،  نکات  به  آقایان می گیرند و  از  نامحسوس را قوی تر  پیام های  به طور کلی، زنان 
به راحتی  مادر  یا  همسر  کند،  مخفی  را  چیزی  مادر  از  فرزندی  و  همسر  از  مردی  وقتی  مثال،  به عنوان 

می فهمد که چه اتفاقی افتاده است. به عبارتی حس ششم در زنان قوی تر از مردان است. 
ـ به آقایان توصیه می شود: 

به همسرتان دروغ نگویید، به ویژه موقعی که روبه روی آنان قرار دارید! تا راز و دروغ تان فاش نشود، 
چرا که برای پنهان ساختن دروغ گویی، از چهره بیش از سایر قسمت های بدن استفاده می شود. هر کسی 
به صورت ناخودآگاه از تبسم، سر تکان  دادن، حالت های چشم و چشمک زدن، برای پنهان ساختن دروغ 
را  پنهان کاری  این  ُتن صدا،  و  نشانه های صورت  و  بدن  بین حرکت های  استفاده می کند. عدم هماهنگی 
آشکار می سازد. خانم ها با توجه به نوع روابط زوج های دیگر و تغییرهای جسمی و روانی آنان، به راحتی 

و  می باشند  ناراحت  و  هم خشمگین  از  کدام یک  هم صمیمی هستند،  با  آنان  از  کدام یک  که  پی می برند 
و...  برتری جو هستند  کدام یک  کدام یک حسود هستند،  به دوستی و صمیمیت می کنند،  تظاهر  کدام یک 
به طور کلی، خانم ها  از طریق احساس قوی خود، دگرگونی یا تغییرها را در دیگران به سرعت  متوجه 

می شوند و... درحالی که  مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و سعی دارند بر اوضاع مسلط باشند 
و چهره شان دچار تغییر نشود، در این حالت، حتی ممکن است مردان بی احساس جلوه کنند. در حالی که، 
چهره ی زنان هنگام حرف زدن و گوش دادن، حالت های خاصی به خود می گیرن د  و حالت های ناراحتی، 

ترس، خشم، تعجب و لذت در چهر ه ی آنان قابل مشاهده است. 
عواطف مرد در نیمکره ی راست مغز ولی عواطف زن در دو نیمکره ی مغز قرار دارد؛ این امر به زن کمک 
می کند که از قدرت عواطف و احساس قوی تری برخوردار شود و به مرد نیز کمک می کند که از احساسات 
با  با خویشتن داری در برخورد  را  به طوری که مرد، عواطف خود  کند،  استفاده  به صورت مستقل  خود 
مشکل ها، مشاجره ها، خوشحالی ها، سخن گفتن ها و... به طور معمول کم تر دخالت   می دهد؛ در حالی که زن، 

هم زمان با دیگر فعالیت ها، حتی در مسائل بسیار جدی، احساس های خود را دخالت می دهد. 
دو  از  شنیدن،  برای  زنان  حالی که  در  قرار دارد،  مغز  چپ  نیمکره ی  در  فقط  مردان  در  شنیداری  مرکز 

نیمکره ی مغز بهره می گیرند. قدرت شنوایی همانند قدرت گویش در زنان، قوی تر از مردان است. 
مادران با صدای کوچک و یا  صدای گریه ی کودک، به سرعت از خواب بیدار می شوند و حتی اگر کودک 
در دوردست باشد، از گریه ی کودک متوجه حال او می شوند؛ در حالی که وقتی پدر در خواب باشد، صدای 

گریه ی کودک را نمی شنود مگر این که صدای گریه، خیلی بلند باشد. 
نیمکره ی مغز در زنان، حدود 1۵درصد بیش تر  از مردان است .  به عالوه استقرار مراکز    بین دو  ارتباط 
عواطف، گویایی و  شنیداری برای زنان در دو نیمکره ی مغز،  باعث شده که زنان هم زمان هم می توانند 
صحبت کنند و هم قادرند به صحبت های دیگران گوش فرادهند، احساس های خود را به راحتی نشان دهند 
و چند کار دیگر را هم زمان  انجام دهند! تجسم کنید خانمی در آشپزخانه در حالی که مشغول آشپزی است، 

با تلفن هم صحبت می کند، جواب همسر یا فرزندش را هم می دهد که فالن چیز در کجا ست و... 
برای مردان حیرت انگیز است که می بینند در یک جمع 1۰ - ۲۰ نفری خانم ها، همگی می توانند با هم صحبت 
کنند و به صحبت های یکدیگر گوش داده، جواب پرسش های همدیگر را نیز بدهند. در حالی که مردان در 
جمع چندنفره، اگر دو یا سه نفر هم زمان صحبت کنند، نمی توانند روی صحبت های چند نفر یک جا تمرکز 
کنند. مردان هنگام صحبت و انجام هر کار دیگر نیاز به تمرکز دارند و مغز آنان طوری طراحی شده که هر 
لحظه می توانند فقط بر یک موضوع تمرکز پیدا کنند. چنان چه وقتی مردی می خواهد کاری انجام دهد برای 
نمونه با تلفن صحبت کند، افراد خانواده را به سکوت دعوت می کند و از آنان می خواهد صدای تلویزیون 
و رادیو را کم کنند تا بتواند روی صحبت تلفنی، تمرکز پیدا کند و یا وقتی مردی مطالعه می کند یا مشغول 
یا  و  مطالعه  روی  تمرکزش  چون  نشنود  را  همسرش  صدای  است  ممکن  تلویزیون  می باشد،  تماشای 
تماشای تلویزیون است!    به طور کلی، زنان نسبت به توانمندی های زبانی، مهارت های کالمی، غیرکالمی و 
در بروز و بیان عواطف خویش، عنایت بیشتری از خود نشان می دهند و در این راستا بهتر از مردان عمل 
می کنند.   به طور کلی، مرد ان به مسائل استداللی و تخصص های فنی، فضایی و سه بعدی بیشتر ابراز عالقه 

می کنند و در این راه، مهارت های بیشتری از خود نشان می دهند و از زنان، قوی تر عمل می کنند. 
مراتب باال، نشان   دهنده ی گوشه ای از تفاوت  برنامه ریزی مغزی زنان و مردان  است. زن و مرد با ازدواج و 
در کنار هم قرارگرفتن، می توانند نقاط قوت خود را به یکدیگر منتقل نموده و هر یک برطرف کننده ی نیازها 

و کمبودهای دیگری  باشند.
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ُلرستان، 
تاريخی نهفته در 

دل كوهستان
ایران  غرب  در  مربع  کیلومتر   ۲۸۵۵9 حدود  وسعت  با  لرستان،  استان 

قرار گرفته است.
این استان، ازشمال به استان های مرکزی و همدان؛ از جنوب به استان 
خوزستان؛ از شرق به استان اصفهان واز غرب به استان های کرمانشاه 

و ایالم محدود است. اشترانکوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاع بلندترین 
نقطه استان لرستان است. 

پست ترین نقطه آن در جنوبی ترین ناحیه استان واقع شده و حدود پانصد 
متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 
در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج، استان لرستان دارای نه شهرستان، 
و  هزار و هشتصد  دو  و  یک دهستان  و  بیست بخش، هشتاد  ده شهر، 
است.  خرم آباد  شهر  آن  مرکز  و  بوده  سکنه  دارای  آبادی  دو  و  چهل 
دورود،  الیگودرز،  بروجرد،  از: خرم آباد،  عبارتند  استان  شهرستان های 

ازنا، کوهدشت، دلفان، سلسله و پل دختر.
جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به  جز تعدادی دره آبرفتی و 
چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری ها که دارای سنگ های 
دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با گنبدهای خارایی )درونی( الوند و 
)ارتفاعات  سربند )شازند( پدید آمده اند. در ناهمواری های اصلی استان 
جنوب  سوی  به  غربی  شمال  از  منظم  به طور  ها  کوه  زاگرس(،  اصلی 

کشیده شده اند. 
این ناهمواری ها که معموال با دره های عمیق همراهند، اغلب فشرده، بلند 
و ناصاف هستند؛ در حالی  که ناهمواری پیشکوه های داخلی به صورت 
بلند  نقاط  و  می کنند  خودنمایی  کم ارتفاع  و  شکل  گنبدی  تپه ماهورهای 
هوای  و  آب  دارای  لرستان  استان  مربوطند.  خارایی  گنبدهای  به  آنها، 
و کوالک  برف  لرستان  در شمال  که  هنگامی  در زمستان،  است.  متنوع 
از هوای مطبوع و  و سرمای شدید جریان دارد، قسمت های جنوبی آن 

بارانی برخوردار است. 
و  معتدل  زمستانی  دارای  خرم آباد  می دهند،  نشان  اقلیمی  بررسی های 
تابستانی گرم است و بروجرد زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد. 

الیگودرز نیز زمستانی بسیار سرد و تابستانی معتدل دارد.
جغرافیای تاریخی استان

کوهساران  در  میالد  از  پیش  چهارم  و  سوم  هزاره  در  مهاجر،  اقوام 
رود(  دو  )میان  بین النهرین  و سرانجام، سرزمین  یافتند  اسکان  زاگرس 
را تصرف کردند. نام طایفه هایی که در زاگرس سکونت داشتند، در آٍثار 
برجای مانده از سارگن پادشاه مقتدر اکد )دو هزار و بیست و هشت تا 

دو هزار و سی قبل از  میالد( آمده است. 

های  دامنه  ساکنان  ایالمی،  و  آشوری  بابلی،  های  کتیبه  استناد  به 
گوتی،  کاسی،  مانایی،  لولوبی،  مانند  هایی  طایفه  زاگرس  کوهساران 
نایدی، آمادا و پارسوا بوده اند. تاریخ نگاران، در آریایی بودن لولوبی ها و 
مانایی ها تردید دارند؛ اما شواهد تاریخی نشان می دهند، کاسی ها در سال 
هزار و ششصد قبل از میالد در لرستان کنونی می زیستند و حکومت آنها 

از شمال و شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه داشت. 
این قوم، در هزاره دوم پیش از میالد در بابل نفوذ کردند، از حمورابی 
شکست خوردند؛ اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومین سلسله شاهان 
بابل را تأسیس کردند. انقراض کاسیان در هزاره دوم پیش از میالد، با 
یورش دولت مقتدر ایالم صورت گرفت. در نتیجه، کاسی ها به زاگرس 
توسعه طلبی  برابر  در  آنها  و  شدند  ایالم  خراجگزار  و  نشستند  عقب 

آشوری ها، در مناطق شرقی، مانند سدی مقاومت کردند. 
هخامنشی  سلسله  شاهان  که  رسید  حدی  به  کوه نشین  قوم  این  قدرت 
هدیه  می گذشتند،  اکباتان  به  بابل  از  یا  شوش  به  فارس  از  که  هنگامی 
امن  را  آنها  تا مسیر  راه می فرستادند  بین  ایالت کوهستانی  برای  هایی 
نگاه دارند. در دوره های بعدی ساکنان این نواحی به  طور موقت مغلوب 

اسکندر مقدونی شدند. 
از خاندان معروف  در دوره ساسانیان، پشتکوه و پیشکوه را شخصی 
هرمزان اداره می کرد. آخرین فرمانروای این خاندان، همان هرمزان بود 

که به اسارت سپاهیان عرب درآمد. عرب ها در سال شانزده هجری قمری 
پس از فتح حلوان، نواحی شمالی لرستان را گرفتند و در سال بیست و 
یک هجری قمری، نهاوند و قسمت جنوبی لرستان را نیز به تصرف خود 

درآوردند. 
در سال بیست ودو هجری قمری، هنگامی که »عمر« سرزمین های گرفته 
شده را در میان لشکریان کوفه و بصره تقسیم می کرد، لرستان ضمیمه 
حوزه کوفه شد و از آن پس جزو ایالت جبال )عراق عجم( درآمد و تا 
میانه سده چهارم هجری، حکمران این منطقه یا از بغداد یا از کوفه تعیین 
می شد. در همین قرن، حسنویه کرد این منطقه را به تصرف خود درآورد.و 

خاندان او تا سال پانصد هجری  قمری بر لرستان تسلط داشتند.
لر   و  بزرگ  لر  قسمت  دو  به  لرستان  ایران،  بر  مغول   استیالی  مقارن 
کوچک تقسیم شد. هر یک از این دو قسمت از پیش از استیالی مغول تا 
مدت زمانی پس از انقراض ایلخانان، امرای نیمه مستقل داشتند. اتابکان 
لر بزرگ اصاًل  از کردان شام بودند که از حدود نیمه قرن ششم هجری 
جلگه  و  اشترانکوه  حدود  در  و  شدند  ایران  رهسپار  آذربایجان  راه  از 
های شمالی آن اسکان گزیدند پایتخت اتابکان لرستان در شهر ایذج )مال 

امیر( بود. 
دوره  به  آنها  بیشتر  که  مانده  باقی  دوره  آن  از  فراوانی  های  خرابه 
لر  اتابکان  این محل دیده می شوند.  ساسانیان مربوط است و هنوز در 
هشتصد   – )پانصد  نهم هجری حکومت  کردند  اول قرن  نیمه  تا  بزرگ 
و بیست و هفت هجری قمری( و آخرین آنها که غیاث الدین کاووس نام 
داشت، به دست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری بر افتاد و سلسله  او 
هـ.ق(  هزار وشش  )پانصد وهشتاد-  لر کوچک  اتابکان  منقرض شد.اما 
که چندین امیر معتبر داشتند و حکومتشان نیز طوالنی تر بود، هیچ وقت 

اهمیت و اعتبار لر بزرگ را پیدا نکردند. 
تا زمان صفویه حفظ کردند و حتی  لر کوچک موقعیت خود را  اتابکان 
فرد  آخرین  دادند.  توسعه  پشتکوه  های  کوه  غرب  تا  را  خود  حکومت 
این سلسله شاهوری نام داشت که در سال هزار و شش  هجری قمری 
به فرمان شاه عباس اول کشته شد و سلسله او نیز بر افتاد بدین گونه 
حکومت لرستان به حسین نامی محول شد و خاندان این والی تا اوایل 
پس  آن  از  کردند.  حکومت  لرستان  بر  قاجار،  سلسله  آمدن  کار  روی 
حکومت پشتکوه را گاه حکام بروجرد و زمانی حکام شوشتری به عهده 

داشته اند.
شهرخرم آباد

این شهر تاریخ چند هزار ساله دارد و یکی از شهرهای قدیمی ایران است 
جمله  از  متعددی،  و  مختلف  تمدنهای  تاکنون،  خود  پیدایش  آغاز  از  که 
ایالمی ها، ساسانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و  بابلی ها،  کاسی ها، 
... را تجربه کرده است. در پیرامون این شهر آثار متعددی از ادوار فوق 

باقی مانده است.
خرم آباد در میان دره ای قیفی شکل و پر آب جای گرفته است و قلعه های 
تاریخی و قدیمی آن، محلی امن و سنگری محکم برای حاکمان زمان در 
تجارتی،  است  است.خرم آباد شهری  بوده  و شورشیان  مهاجمان  برابر 
توسعه  کنار  در  لرستان،  استان  مرکز  عنوان  به  که  نظامی  و  خدماتی 
آورده  فراهم  را  و روستایی  مهاجران شهری  موجبات جذب  ناموزون، 

است. 
شکل و ترکیب شهر خرم آباد بیشتر تابع عوامل جغرافیایی آن است، به 
طوری که فشار جمعیت، خانه های شهری را تا کمرکش کوه پیش برده 

است. خرم آباد دارای معبر و مسیرهای قدیمی و طبیعی است.
جاذبه های دیدنی

 گرداب سنگی  / منار خرم آباد / مقبره فلک الدین / مقبره بابا طاهر / 
مقبره جالله / مقبره میر سید علی / مقبره حیات الغیب / بقعه جابر / بقعه 
امیر سیف/ بقعه شهنشاه / قلعه فلک اال فالک / قلعه رکی / قلعه زاخه / 
قلعه منگره /  قلعه سرقال/ قلعه رزه / قلعه بهرام / قلعه شهنشاه / قلعه 
چشمک / قلعه قال جق / دژ / گریت / مقبره زید بن علی / بقعه شاه زاده 

احمد
جاذبه های طبیعی 

 دره خرم آباد /  دره محمل کوه / دره گوشه /  دره پیر جید / دره بابا 
عباس / دره حوض موسی / تپه های باباخانی / تپه سراب / پل شاهپوری 
/  پل خرم آباد/ پل کشکان / پل کرو دختر / پل گاومیشان / پل کاکارضا 

/ پل خرم آبادی / غار قمری /غار یافته 
غار کنجی / غار ارجنه / غار قاژه / غار دوشه / غار کوگان

شهر ازنا
این شهر در سی و شش کیلومتری شرق شهرستان دورود و بیست و 
چهار کیلومتری غرب شهرستان الیگودرز واقع شده و گذشته تاریخی آن 
با تاریخ منطقه دورود و عجین شده است. شهر ازنا قباًل جزو محدوده 
سیاسی شهرستان اراک از استان مرکزی بود و در حال حاضر یکی از 
به  جاده ای  با  این شهر  می رود.  به شمار  لرستان  استان  شهرستانهای 

اصفهان مرتبط است و خط لوله سرتاسری نفت از آن می گذرد.
شهر الیگودرز

فعلی  شهر  شکل گیری  از  پیش  می دهند،  نشان  تاریخی  بررسی های 
به  که  داشته  وجود  نام  همین  با  شهری  آن  کنونی  محل  در  الیگودرز، 
علل نامعلوم از بین رفته است. مردم این دیار، مذهب شیعه قدیم )علوی( 
داشته اند و خانقاه آن، مرکز تعلیمات دینی قزلباشان و درویشان بوده 

است. 
شاه اسماعیل صفوی در یکی از سفرهای خود از این خانقاه دیدن کرده 
مکعب  آجرهای  قبیل  از  آثاری  الیگودرز،  های  تپه  و  ها  کوه  در  است. 
مستطیل و ظروف سفالی  و فلزی مربوط به قرن هفتم هجری به دست 
آمده است.هسته اولیه شهر الیگودرز در درجه اول در اثر رودخانه ها، 

قناتها و  چشمه ها پدید آمده است. 
موقعیت ارتباطی از عوامل مهم دیگر در ایجاد و گسترش این شهر بوده 
است. به طوری که یکی از راه های مهم اصفهان به غرب کشور از فریدن، 
الیگودرز، گاپله و بروجرد می گذشت. همچنین این منطقه، نواحی بختیاری 
را به فالت مرکزی ایران )اراک، خمین، گلپایگان، خوانسار( متصل کرده 

است.
جاذبه های دیدنی

اشتران کوه / غالیه کوه / کوه تمندر
شهر بروجرد

لری  گویش  در  که  بروجرد  شهر  اسالم  از  پیش  تاریخ  و  پیشینه  از 
»وروگرد«  و در لهجه محلی بروجردی »ورویرد« نامیده می شود، مدارک 
کافی به دست نیامده است. گروهی بروجرد را از بناهای فیروز ساسانی 
می دانند و عده ای دیگر آن را محل گرد آمدن دوباره سپاهیان شکست 

خورده یزد گرد سوم می شناسند. 
لرستان،  و  خوزستان  حاکم  حسام السلطنه  قاجار،  حکومت  زمان  در 
بروجرد  را مقر حکومت خود قرار داد و با تعمیر قلعه های آن، خندقی 
دور شهر ایجاد کرد. عوامل مؤثر از قبیل آب و هوای معتدل کوهستانی، 
مراتع  دائمی،  روان  آبهای  شبکه  سیالخور،  رسوبی  حاصل خیز  دشت 
شبکه  گسترش  و  سیاسی  و  جغرافیایی  استراتژیک  موقعیت  طبیعی، 

ارتباطی و تجاری باعث جذب جمعیت و توسعه آن بوده اند.
جاذبه های دیدنی

 قبر واعظ اصفهانی/  تپه قرق/  جاذبه های طبیعی / رود سزار
 مراکز مذهبی /  مسجد جامع بروجرد /  مسجد سلطانی بروجرد 
 مقبره شاهزاده  ابوالحسن /  امام زاده جعفر/  گورستان رازان   

 گورستان میر احمدی
شهر کوهدشت

تحقیق و جستجوی باستانشاسان  در کانون های »سرخدم لری همیان« و 
»سرطراحان«  نشانگر این مطلب است که کوهدشت از مراکز شهر نشینی 
دوران قدیم می باشد. کشف معبد آشوری بیانگر آن است که مردمانی 
قبل از هزاره اول پیش از میالد در این نواحی می زیستند و آیین های دینی 
خود را به جای می آوردند. حمداهلل مستوفی درتاریخ گزیده، از کوهدشت 

و طراحان نام برده که قرنها قبل از ورود عرب ها از بین رفته بودند.
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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 بگیرید

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زیاد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهیانه اصل وام،  هزینه ای هم بابت  
باز پرداخت بیمه شما در مواقع بیکاری و یا بیماری از 

شما دریافت نموده است .
ما می توانیم تمام این هزینه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگیریم.
پس با ما تماس بگیرید و از این فرصت استثنایی

بهره مند شوید

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

No Win No Fee
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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 بگیرید

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زیاد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهیانه اصل وام،  هزینه ای هم بابت  
باز پرداخت بیمه شما در مواقع بیکاری و یا بیماری از 

شما دریافت نموده است .
ما می توانیم تمام این هزینه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگیریم.
پس با ما تماس بگیرید و از این فرصت استثنایی

بهره مند شوید

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

No Win No Fee
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سالمت
سالمتی و عمر طوالنی با

 پياده روی منظم
پژوهش ها نشان می دهد پیاده روی به میزان سه هزار گام در 

سی دقیقه به مدت پنج بار در هفته فواید بسیاری دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شماره امروز روزنامه 
روزانه  روی  پیاده  معتقدند  پزشکان  اینترنت،  در  لوفیگارو 
بیماری های  زودهنگام،  مرگ  خطر  که  است  دارویی  همچون 
دو،  نوع  خون،  دیابت  پرفشاری  مغزی،  سکته  عروقی،  قلبی 
را  چاقی  مسلما  و  افسردگی  سینه،  بزرگ،  روده  سرطان 

می کاهد. 
بدنی  فعالیت  نیم  و  باورند که دو ساعت  این  بر  کارشناسان 
متوسط در هفته معادل با سی دقیقه در روز به مدت پنج بار 

در هفته، فواید بسیاری برای سالمت انسان دارد. 
پژوهشی که به تازگی در نشریه آمریکایی پریونتیو مدیسین 
پیاده  می دهد  نشان  است  گرفته  صورت  روی  پیاده  درباره 
روی بر دستگاه تردمیل )دستگاه پیاده روی ثابت( به میزان 
سی دقیقه در روز اثر مفیدی بر سالمت بدن دارد؛ نشانه های 

مثبت بویژه پس از 1۰۰۰ گام ظاهر می شود. 
پژوهش دیگری که در آمریکا انجام شده نشان می دهد فعالیت 
بدنی مانع از وزن گرفتن مجدد پس از یک رژیم غذایی می شود 
پنج روز در  پنج دقیقه و  پنجاه و  البته به شرطی که روزانه 
هفته پیاده روی صورت گیرد در غیراینصورت حدود %1۰ از 

وزن از دست رفته، دوباره باز می گردد. 
پژوهش وسیعی که در موسسه ملی آمار و تحقیقات پزشکی 
تحرکی  بی  ناگوار  پیامدهای  از  است  گرفته  صورت  فرانسه 
به  افراد  اینگونه  دارد.  ثروتمند حکایت  در جوامع کشورهای 
ترتیب  این  به  نمی سوزانندو  را  مصرفی  کالری  کافی  اندازه 

بیماری های مزمن شیوع پیدا می کند. 
به  منجر  منظم  بدنی  فعالیت  که  باورند  این  بر  پژوهشگران 
کاهش خطر کلی مرگ و میر به میزان %3۰ می شود و این اثر 

در بیماری های قلبی عروقی ثابت شده است. 

30 درصد دختران كم تحرک 
دچار پوكی استخوان می شوند

تحقیقات نشان می دهد 3۰ درصد از دختران نوجوان کم تحرک 
در آینده دچار پوکی استخوان می شوند، در حالی که این رقم 

ورزشکار  دختران  در 
درصد   16 به  حداکثر 

می رسد. 
به نقل از پایگاه اینترنتی 
عدم  دیلی،  ساینس 
در  کافی  بدنی  فعالیت 
دوران نوجوانی، دختران 
به  ابتال  معرض  در  را 
از  گوناگون  بیماریهای 
استخوان  پوکی  جمله 

قرار می دهد.
که  دریافتند  محققان 
دختران  از  بسیاری 

کمبود  و  انرژی  پایین  سطح  فاکتورهایی  دارای  دبیرستانی 
اما گروهی از دختران که  مواد معدنی در استخوانها هستند. 
ورزش می کنند با تقویت وضعیت بدنی خود می توانند بر این 

فاکتورها غالب شوند. 
که  دبیرستانی  دختران  که  بود  این  تحقیقات  در  دیگر  نکته 
در  دارند  خود  از  که  ذهنی  تصویر  نظر  از  کنند  می  ورزش 
شرایطی به مراتب بهتر از دیگران هستند و از اعتماد به نفس 

باالتری نیز برخوردارند. 
نیز موجب  بهتر  باال و وضعیت روحی  به نفس  اعتماد  همین 
خود داری نوجوانان از پرخوری و افزایش وزن و در پی آن 
ابتال به انواع بیماریها نظیر بیماریهای قلبی و دیابت و ... می 

شود. 
دختران  مشابه  تقریبا  ای  تغذیه  شرایط  در  شده  مشخص 
دارای  موارد  درصد   93 در  کنند  نمی  ورزش  که  نوجوانی 
پر  و  ورزشکار  گروه  که  صورتی  در  هستند  کلسیم  کمبود 

تحرک نهایتًا تا ۷۴ درصد دچار کمبود کلسیم هستند. 
در مجموع تحقیقات نشان می دهد 3۰ درصد از دختران کم 
تحرک دچار پوکی استخوان می شوند در صورتی که این رقم 

در دختران ورزشکار حداکثر به 16 درصد می رسد.

“سالمت”
 مهم ترين”سين” 

هفت سين
برلیانت بزرگمهر-مشاور تغذیه و رژیم درمانی

در ایام نوروز، یک سری آداب و سنن در کشور ما 
تاثیر  افراد  غذایی  الگوی  و  تغذیه  بر  که  است  رایج 

زیادی دارد. 
بازدید  و  دید  و  میهمانی  بازار  نوروز،  تعطیالت  در 
بسیار گرم است و مردم به دیدار فامیل، دوستان و 
آشنایان خود میروند. برخی از افراد نیز ایام تعطیل 

را در سفر میگذرانند. 
و  دید  علت  به  چه  زندگی،  برنامه  در  تغییر  این 
سفر،  علت  به  چه  و  فامیلی  و  دوستانه  بازدیدهای 
دگرگونیهای مهمی در برنامه غذایی اشخاص ایجاد 

مینماید. 
در دید و بازدیدهای ایام عید، مصرف تنقالت مختلف 
انواع  تنقالت، آجیل است.  این  از  مرسوم است. یکی 
مغزها از قبیل پسته، بادام، فندق، تخمه، بادامزمینی، 
بادام هندی و... از تنقالتی هستند که از زمانهای قدیم 
استفاده از آنها در میهمانیها شایع بوده و هنوز هم 

رایج است. 

 مغزها یا آجیل: 
“مغزها” که اصطالحا آنها را “آجیل” مینامند، مواد غذایی مفیدی 
هستند که حاوی مواد مغذی ضروری برای سالمت انسان بوده 
نمایند.  برآورده  را  افراد  تغذیهای  نیازهای  از  قسمتی  میتوانند  و 
مغزها از منابع غنی پروتئین گیاهی هستند. چنانچه مغزها را با یکی 
دیگر از پروتئینهای گیاهی مانند حبوبات یا غالت مصرف نماییم، 
برخوردار  باالیی  تغدیهای  ارزش  از  و  شده  کامل  آنها  پروتئین 
خواهند شد؛ مثال استفاده از آجیل با گندم یا نخود بو داده موجب 

افزایش کیفیت پروتئین آنها میشود. 
انواع مغزها از منابع خوب ویتامینهای گروه B محسوب میشوند 
و با مصرف آنها میتوانیم قسمتی از نیازهای خود را به این دسته 
از ویتامینها برآورده سازیم. ویتامین های گروه B در فعالیت و 
سالمت سیستم عصبی و نیز در سالمت، طراوت و شادابی پوست 

موثر است. 
امالحی  از  “روی”  هستند.  “روی”  مناسبی  مقادیر  حاوی  مغزها 
نوجوانان،  جنسی  بلوغ  نوجوانان،  و  کودکان  رشد  در  که  است 
و  موها  پوست،  شادابی  و  سالمت  و  بدن  ایمنی  قدرت  افزایش 

ناخنها تاثیر مهمی دارد. 
دارد  وجود  مناسب  میزان  به  مغزها  در  که  دیگری  معدنی  ماده 
دخالت  سلولی  تنفس  در  که  است  امالحی  از  آهن  است.  “آهن” 
دارد و در کمبود آن، اکسیژن به میزان کافی به سلولها نمیرسد. 
این ماده مغذی همچنین در خونسازی موثر است و چنان چه به 
میزان کافی در غذا موجود نباشد، شخص دچار کمخونی خواهد 
موجب  آن  کمبود  و  است  موثر  ایمنی  قدرت  در  آهن  شد. ضمنا 
آسیبپذیری در برابر بیماریها میشود. الزم به ذکر است که جذب 
آهن موجود در مغزها)آهن گیاهی( کمتر از جذب آهن موجود در 
منابع حیوانی) شامل انواع گوشت، تخم مرغ و جگر و قلوه( است. 
بنابراین چنان چه انواع آجیل همراه یک منبع غنی ویتامین C مانند 
مرکبات استفاده شود، جذب آهن موجود در آن افزایش مییابد. به 
این ترتیب مصرف آجیل برای انسان مفید است)البته میزان آهن 

آن از گوشت بسیار کمتر است(. 

حال این سوال پیش میآید که آیا ما میتوانیم در ایام نوروز به هر 
میزانی که تمایل داریم آجیل میل کنیم؟ 

مغزها چنان چه به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرند، میتوانند 
برای انسان مضر بوده و به سالمت شخص لطمه بزنند. 

افراط در مصرف مغزها موجب افزایش وزن و چاقی میشود. با 
آنکه چربی موجود در مغزها جزء چربیهای مفید است، ولی افراط 
در مصرف آن باعث چاقی میشود. هم چنین باعث کور شدن اشتها 
و احساس سیری شده و مانع مصرف غذای اصلی به میزان کافی 
میشود. در حالی که آجیل جزء تنقالت محسوب میگردد و نمیتواند 
جانشین غذای اصلی شود. هم چنین چنان چه آجیل حاوی نمک 
باشد، برای سالمت انسان مفید نیست و موجب افزایش فشار خون 
و اختالالت قلبی- عروقی میشود. افراط در مصرف آجیل به علت 
دارا بودن چربی زیاد، میتواند موجب اختالالت گوارشی و احساس 
سنگینی در دستگاه گوارش نیز شود. هم چنین مصرف مقدار زیاد 
آجیل در بعضی افراد باعث ایجاد جوش در پوست میشود. پس 
چنان چه مواد غذایی به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرند 
و یا در مصرف آنها رعایت اعتدال نشود، میتوانند موجب بروز 

اختالالت مختلف در انسان شوند. 

میوه ها: 
متداول  نوروز  ایام  در  آن  که مصرف  غذایی  مواد  از  دیگر  یکی 
میباشد، میوه است. در میهمانیها و دید و بازدیدهای عید، مصرف 
لیموشیرین،  نارنگی،  مرکبات)پرتقال،  انواع  خصوص  به  میوه 
گریپ فروت( رواج زیادی دارد. خوشبختانه میوه های زمستانی 
مانند مرکبات و کیوی از منابع غنی ویتامین C محسوب میشوند. 
ویتامین C در افزایش قدرت ایمنی بدن و ترمیم زخمها موثر است، 
همچنین در سالمت لثه ها و استحکام دندانها و استخوانها و سالمت 
ها  میوه  قبیل  این  بنابراین مصرف  دارد.  تاثیر  پوست  و شادابی 
میتواند به حفظ سالمت انسان کمک نماید، بهخصوص چون این 
میوه ها دارای پوست هستند و به هنگام مصرف، پوست آنها را 
جدا میکنیم، احتمال آلودگی ناشی از عدم شستوشو و ضدعفونی 
را کاهش میدهد. البته باید توجه داشته باشیم که چنانچه این قبیل 
میوه ها به خوبی شسته نشوند آلودگی میتواند به هنگام جدا کردن 
پوست، توسط کارد به داخل میوه نفوذ نموده و آن را آلوده کند. 

ضمنا میوه ها، حاوی مقداری ویتامینهای گروه B نیز هستند. 
و  مانند سیب  هایی  میوه  از  عید  بازدیدهای  و  دید  در  چه  چنان 

شود،  استفاده  میشوند  مصرف  پوست  با  که  آن  امثال  و  انگور 
بایستی از شستوشو و ضدعفونی کردن کامل و دقیق آنها اطمینان 
این صورت بهتر است پوست آنها را جدا  داشته باشیم، در غیر 
کنیم. البته قسمتی از مواد مغذی موجود در میوه در زیر پوست 
آن وجود دارد و ضمنا پوست میوه حاوی مقدار قابل توجهی فیبر 
غذایی است که در سالمت انسان تاثیر مهمی دارد، ولی در هر حال 
برای پیشگیری از بیماری، باید از شستوشو و ضدعفونی کردن 
داشته  کامل  اطمینان  میشوند،  مصرف  پوست  با  که  هایی  میوه 
باشیم و به یاد داشته باشیم که زیاده روی در مصرف میوه هم 

میتواند باعث چاقی شود. 
این موضوع در مورد سبزی و ساالد نیز صدق مینماید. 

یا  میهمانی  در  مثال  خانه،  از  خارج  در  نوروز  ایام  در  چنانچه 
آن  بودن  بهداشتی  و  تمیز  به  باید  خوریم  می  غذا  رستوران، 
از  است  بهتر  صورت  این  غیر  در  باشیم.  داشته  کامل  اطمینان 

مصرف سبزی و ساالد در خارج از خانه پرهیز نماییم. .
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نگاهي به دستاورد هاي نامرئي سازي در سال گذشته 
 

شنل هري پاتر بر 
شانه دانشمندان 

 
نسترن صائبي

مجله ها و خبرگزاري هاي مختلف با نزدیک شدن 
به پایان هر سال، به بررسي مهم ترین رویدادهاي 
ترین  مهم  بندي  رتبه  با  و  پرداخته  گذشته  سال 
سال  یک  دستاوردهاي  کنند  مي  سعي  آنها  هاي 
دیگر از زندگي بشر را بررسي کنند. مجله تایم که 
به دلیل رتبه بندي هاي جهاني از شهرت و اعتبار 
بازبیني  با  نیز  امسال  است،  برخوردار  باالیي 
سال  برتر  کشف   10 علمي،  کشفیات  از  فهرستي 
گذشته میالدي را اعالم کرد. یکي از کشفیاتي که 
از نظر این مجله به عنوان مهم ترین رویداد علمي 
سال گذشته لقب گرفته است، ناپدید ساختن اشیا 
یا ساخت شنل نامرئي کننده است. در این مقاله 
به بررسي مباني نظري این فناوري مي پردازیم.

با مفهوم  پاتر« باشید، حتمًا  از طرفداران »هري  اگر شما هم یکي 
»شنل نامرئي« آشنایي دارید. همان طور که در کتاب هاي »هري 
اید یا در فیلم هاي آن دیده اید، هر زمان که »هري  پاتر« خوانده 
پاتر« شنل نامرئي اش را به تن مي کرد، کاماًل از نظرها پنهان شده 
آرزوهاي  از  یکي  نامرئي شدن  گفت  توان  مي  مي شد.  نامرئي  و 
قدیمي  هاي  داستان  در  توان  مي  را  آن  رد  و  است  بشر  دیرینه 
نیز پیگیري کرد. عبارت نامرئي شدن معمواًل به عنوان یک عبارت 
به  فناورانه  از یک مفهوم سحرآمیز و  آمیزه یي  با  علمي- تخیلي 
کار مي رود. البته تالش محققان و دانشمندان باعث شده است این 
عبارت تا حدودي به دنیاي واقعي نیز راه یابد. همان طور که مي 
ما  به چشم  آنها  از  نوري  دیده مي شوند که  اجسام زماني  دانید 
برسد و سطوح آن جسم، نور را منعکس کرده و به محیط اطراف 
بر گرداند. حال آنکه چه در دنیاي واقعي و چه در خیاالت انسان، 
جسم نامرئي جسمي است که نور را نه منعکس و نه جذب مي کند، 
بلکه اجازه مي دهد نور کاماًل از آن عبور کند. در طبیعت این پدیده 
ماده یي در  باید گفت هیچ  اما  آید،  پدید مي  به  در اجسام شفاف 

طبیعت یافت نمي شود که صددرصد شفاف باشد.

بحث نامرئي شدن در فیزیک

را  شدن  نامرئي  که  دارد  وجود  فیزیکي  فرضیه  و  نگرش  چندین 
ممکن مي داند؛

- زماني که سرعت جسمي به سرعت نور مي رسد، نظیر اجسامي 
که سیاه چاله نامیده مي شود.

- اجسام شفاف نظیر هوا و برخي از گازهاي طبیعي

- گسیل یا انعکاس نور خارج از طول موج گستره نور مرئي

لندن در سال  »امپریال« در  دانشگاه  از محققان  یي  تازه  نظریه   -
از جعبه  از نوع خاصي کریستال که  استفاده  با  اثبات کرد   ۲۰۰6
هاي مقیاس نانو و حامل الکترون ساخته شده است، نامرئي شدن 
امکان پذیر است. زماني که نور به این نوع کریستال مي تابد، توسط 
کاماًل شبیه یک جسم شفاف  و  هدایت شده  آن  جعبه هاي درون 

عمل مي کند.

فناوري هاي نامرئي شدن

فناوري ها چه به صورت نظري و چه به صورت تجربي مي توانند 
به  زیر  در  کنند.  تبدیل  نامرئي  اجسام  به  را  واقعي  دنیاي  اجسام 

چندین فناوري از این دست اشاره مي کنیم.

استتار فعال؛ گروهي از فناوري ها هستند که با استفاده از پنل ها یا 
روکش هایي که ظاهر، رنگ، میزان روشنایي یا ویژگي هاي بازتابي 
خود را تغییر مي دهند، مي توانند اجسام را همرنگ محیط اطراف 

کرده و به بیان دیگر آن را استتار کنند.

را  خود  رادار  مقابل  در  که  است  فناوري  سازي؛  مخفي  فناوري 
مخفي  را  اجسام  کامل  طور  به  فناوري  این  البته  کند.  مي  نامرئي 
نمي کند، بلکه تنها مي تواند حجم یا وضوح خود را در مقابل رادار 

کاهش دهد.

شنل نامرئي؛ در برخي از داستان هاي علمي - تخیلي فرضیه »ابزار 
تواند اجسام را  ابزار مي  این  مخفي سازي« مطرح شده است که 
نامرئي کند. در 19 اکتبر سال ۲۰۰6 گروهي از محققان انگلیسي و 
اند،  امریکایي اعالم کردند موفق به ساخت یک شنل نامرئي شده 

اگرچه این پروژه تنها در مراحل ابتدایي خود قرار دارد.

تجربیات عملي

براي  را  یي  گسترده  تحقیقات  تاکنون  دانشمندان  و  مهندسان 
دستیابي به فناوري نامرئي شدن انجام داده اند که در زیر به برخي 

از آنها مي پردازیم.

داد  نشان  محققان  از  گروهي   ۲۰۰6 سال  هاي  بررسي  متا؛  مواد 
است.  ناممکن  امري  کامل  طور  به  اشیا  کردن  نامرئي  حقیقت  در 
این گروه پیش بیني کردند که تنها با ساخت مواد متا یا فوق ماده 
مي توان به این آرزوي بزرگ بشر دست یافت. گروه یادشده این 
به  توان  مي  رادیویي  امواج  طریق  از  که  کرد  مطرح  را  یي  نظریه 
فوق ماده براي نامرئي کردن اجسام دست پیدا کرد. در این روش، 
امواج نوري مي توانند شبیه امواج رادیویي عمل کنند که این شیوه 
در میان دانشمندان یک ایده اثبات شده است. براساس این نظریه 
سنگي در رودخانه وجود دارد و آب اطراف آن را احاطه کرده و 
را مي  نوري  نمي شود.امواج  دیده  دیگر  در جریان آب رودخانه، 
توان به آب و اجسام نامرئي را به سنگ تشبیه کرد که امواج نوري 
از اطراف جسم عبور مي کنند ولي هیچ تصویر واضحي از آن نمي 

سازند و حتي سایه آن را هم محو مي کنند.

و  محققان  از  جداگانه  گروه  دو   ۲۰۰۸ سال  در  نامرئي؛  شنل 
دانشمندان روي شنل نامرئي تحقیق کردند و توانستند سرانجام به 
این فناوري دست یافته و به یافته هاي رضایت بخشي برسند. این 
دو گروه با رهبري »ژیانگ ژانگ«، با ساخت مواد متا در مقیاس 
نانو، براي اولین بار توانستند اجسام سه بعدي را نامرئي کنند. یکي 
موفق  برکلي(  در  کالیفرنیا  دانشگاه  )محققان  یادشده  گروه  دو  از 
با منحرف کردن نور در  تواند  اند که مي  به ساخت موادي شده 
اطراف اجسام سه بعدي آنها را از نظرها مخفي نگه دارد. این ماده 
در طبیعت یافت نمي شود و دانشمندان آن را از طریق فناوري نانو 
و در مقیاس یک میلیاردم یک متر ساخته اند. این گروه تحقیقاتي 
اعالم کردند اگرچه این مواد در مقیاس نانو ساخته شده است، اما 
امر سرآغاز خوبي براي راهي است که به ساخت شنل هاي  این 

نامرئي کننده واقعي منتهي مي شود. این گروه با سرپرستي »ژیانگ 
ژانگ« به این نتیجه رسید که اثر انحراف نور به علت وارونه شدن 
شکست نور، همان اثري است که باعث مي شود جسم درون آب، 
این ماده جدید برخالف طول موجي که در  به نظر برسد.  خمیده 
کار مي  با طول موجي  بیشتر  رود،  کار مي  به  مخابراتي  صنعت 
کند که به طیف مرئي نور نزدیک تر است. گروه دیگر نیز اجسامي 
را با استفاده از مواد متا ساخته است که با طول موج کوچک تر 
از طول موج نور کار مي کند و باعث مي شود مواد خاصیت هاي 
و  نقره  از  که  اجسام  این  از  یکي  دهند.  بروز  خود  از  غیرمعمول 
ماهیگیري  تور  همانند  ساختاري  است،  شده  تهیه  منیزیم  فلورید 
دارد و بافت آن توسط سیم هاي نانویي که از نقره ساخته شده اند، 
تشکیل شده است. به گفته محققان، این شيء به گونه یي ساخته 
شده که نور توسط آن نه جذب و نه منعکس مي شود و همانند آبي 
که از اطراف سنگ عبور مي کند، مي گذرد. البته از آنجا که نور از 
این شيء عبور مي کند، اجسام موجود در پشت شيء را مي توان 
دید .پروفسور »اورتوینمس« از موسسه فناوري پیشرفته دانشگاه 
»سوري« مي گوید؛ »این یک گام بزرگ براي تحقق آرزوي دیرینه 
بشر براي نامرئي شدن است و این دانشمندان براي اولین بار به 
یافته  دست  ها  موج  طول  این  در  درست  ساختار  و  درست  مواد 
اند« »ژیانگ ژانگ« مي گوید؛ »در شنل نامرئي، از موادي باید بهره 
گرفت که بتواند همانند آب در اطراف سنگ، کاماًل امواج نور را در 

اطراف شيء منحرف و کج کند.«

شنل نامرئي با امواج میکرو

ادعا  اواخر سال ۲۰۰۸  از محققان در سرتاسر جهان در  گروهي 
کردند آنها نیز موفق به ساخت فناوري شنل نامرئي شده اند. در 
این تحقیق اجسام بسیار ریز با استفاده از فناوري ابرلنزها محو 
همکاري  با  یوتا  دانشگاه  ریاضیدان  میلتون«  »گرائم  شوند.  مي 
از شنل  ریاضي  هاي  مدل  استرالیایي  ریاضیدان  و  محقق  چندین 
ساخته  تحقیقاتي  گروه  این  که  ابرلنزي  اند.  کرده  ارائه  نامرئي 
این معنا که پرتوهاي نور را  است ضریب شکست منفي دارد، به 
منحرف کرده و به مسیر مخالف هدایت مي کند. البته »جان پندري« 
ایده  که  بود  اولین شخصي   ۲۰۰۰ در سال  لندن  کالج  امپریال  از 
ابرلنز را مطرح کرده بود. »میلتون« در این باره مي گوید؛ »اجسام 
در فاصله خاصي از این ابرلنزها به طور کامل نامرئي مي شوند 
از بین مي  ابرلنزها برمي گردد،  این  از  انعکاس نوري را که  زیرا 
ها  برخي سمعک  توسط  که  است  نویزهایي  پدیده شبیه  این  برد. 
یا بلندگوهاي گوشي حذف مي شود.«وي در ادامه مي افزاید؛ »این 
فناوري تنها در مقیاس کوچک کار مي کند و تضمیني وجود ندارد 
که در مقیاس بزرگ تر نیز جواب دهد. اما همین فناوري کاربردهاي 
اجسام  کردن  نامرئي  به  توان  مي  آنها  از جمله  که  دارد  بسیاري 
کوچکي نظیر گرد و غبار اشاره کرد.«دکتر »دیوید هیوز« پروفسور 
یک  شدن  نامرئي  »فرضیه  گوید؛  مي  پرینستون  دانشگاه  فیزیک 
فرضیه کاماًل علمي است، اگرچه بشر همواره به این امر به چشم 
یک مساله تخیلي نگاه کرده است، اما یافته هاي تازه محققان گام 
هاي بزرگي در این مسیر بود و به نوعي آن را اثبات کرده است.« 
دکتر »دیوید اسمیت« و همکارانش موفق به ساخت برخي پرتوهاي 
نور نامرئي شده اند که تنها در طیف امواج میکرو قرار دارد زیرا 
شود.»اسمیت«  نمي  دیده  انسان  چشم  توسط  نور  از  طیف  این 
پروفسور رشته مهندسي الکترونیک و کامپیوتر از دانشگاه دوک 
با همکاري گروهش موفق شد با استفاده از مواد متا ابزاري بسازد 
که امواج نوري را نامرئي مي کند. این ابزار استوانه یي، از موادي 
ساخته شده است که ساختار پرتوهاي نوري اطراف خود را تغییر 
گرداند.الگوي  برمي  اولیه  به حالت  دیگر  در طرف  دوباره  و  داده 
قرار گرفتن سیم هاي مسي در این ابزار نامرئي ساز امواج میکرو، 
از  الکتریکي بسیار ریز است که حتي  همانند قرارگرفتن مدارهاي 
این ساختار مداري  نیز کوچک تر هستند.  امواج نوري  طول موج 
واکنش الکترومغناطیسي اتم ها یا مولکول ها در یک ماده را باعث 

مي شود که نمونه آن در طبیعت وجود ندارد.

ماده متاي توري شکل

گروه تحقیقاتي »جیسون ولنتاین« نیز موفق به ساخت ماده یي شده 
اند که روي نور با طیف نزدیک به طیف مرئي که در فیبرهاي نوري 
که  زماني  محققان،  این  گفته  به  گذارد.  مي  تاثیر  رود،  مي  کار  به 
ماهي به آرامي در سوي جریان آب به سمت جلو حرکت مي کند، 
این طور به نظر مي رسد که در باالي سطح آب در حرکت است. 
باید طول موجي  ماده متایي که شکست نور منفي تولید مي کند، 
کوچک تر از طول موج تابش الکترومغناطیسي داشته باشد. ماده 
یي که گروه تحقیقاتي ولنتاین درست کرد نیز شبیه تور ماهیگیري 
است که با روي هم قرار گرفتن الیه هاي نقره و دي الکتریک آهن 

ساخته شده و در میان آنها حفره هایي وجود دارد. 

علم و تکنولوژی

خود هيپنوتيزم،   شناخت و تسلط 
بر نيروی ذهن 
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سیزده بدر و 
ایرانیان لندن

 احسان صادقیان

سالم، سال نویتان مبارک. شما مناسبتهای نوروزی را انجام می دهید؟ »بله«  -
برای سیزده بدر چه برنامه ای دارید؟ »واال مادرم اینا خونشون نزدیک تمز هست. یه پاپ هم   -

اونجاست که باربیکیو داره؛ یهو هممون هوره کش میشیم اونجا!«
منظورتان از »هممون« چه کسانیست؟ »بنده و خانمم، خانواده هامون و خالم اینا.«  -

چندتا سیزده بدر را در انگلستان گذرانده اید؟ »6 سیزده بدر.«   -
کدام سیزده بدر بیشتر به شما خوش گذشته است؟ »۲ سال پیش که رفته بودیم برایتون، کنار   -

دریا.«
این  از  اینا چون معموال خالم  با چه کسانی رفته بودید؟ »باز هم هممون خانوادگی با خالم   -

برنامه ها می چینه.«
بدترین سیزده بدری که داشته اید کدام بوده؟ »اولین سیزده بدر که تو منچستر تنها بودم!   -
رفتم تو یه پارک که همش یه عده پیرزن پیرمرد بود، هوا هم ابری بود و سرد. داشتم دق می کردم.«

چه خاطره جالبی از این 6 تا سیزده بدر دارید؟ »همون سالی که رفتیم برایتون توی مسیر   -
نزدیک برایتون یه رستوران بار مانندی بود که رفتیم اونجا نهار بخوریم.هر کسی از منیو چیزی را 
انتخاب کرد و سفارش داد. اینقدر پرشن غذای این رستوران بزرگ بود که ما فقط استارتر را خوردیم 
و بقیه اش را بردیم. برای دسر هم بستنی سفارش دادیم. یه ظرف بستنی آورد قدر گلدون. شش تایی 

نتونستیم همش را بخوریم. عوضش تا دو سه روز نیاز نبود آشپزی بکنیم...!«
در این سیزده بدرها رفتار ایرانی ها را چطور دیدید؟ »من هیچوقت دوست نداشتم با ایرانی   -

ها برم سیزده بدر چون همیشه می دونستم که آخرش دعوا و بزن بزن و پلیس کِشی می شه!«
فکر می کنید دلیل این اتفاقات چیست؟ »به خاطر اینکه حد و اندازه چیزی را نگه نمی داریم. ما   -
هنوز به در جه ای نرسیدیم که بتونیم از آزادیهامون درست استفاده کنیم. لباس جلف پوشیدن، تیکه 

انداختن به زن و بچه مردم بی بند وباریه، آزادی نیست.«
جای  به  بازی  برف  میریم  احتماال  »سرد.  باشد؟  چطور  امسال  بدر  سیزده  کنید  می  فکر   -

باربیکیو!«
تشکر از وقتتان. سیزده بدر خوبی برایتان آرزو می کنیم.  -

از یک روز پیش از سیزده بدر، هر کس به قدر وسع و لزوم تدارکی برای این روز می بیند، از صبح 
این روز خانواده های شهری با فالسکهای چای و بسته هایی که در آن خوراکی روزانه را بسته اند، 
خیابان هایی را که به بیرون شهر می رود را پر می کنند. دسته دیگر که سیزده به در را فقط برای 

عصر گذاشته اند، از دو سه ساعت بعداز ظهر به این خیابان ها رو می آورند.
از شهر که بیرون می روند، هر دسته ای کنار نهر آب و سبزه زاری می نشینند. ناهار را در زیر طاق 
آسمان و اگر چند درختی گیر آورند، در زیر سایه کم آن صرف می کنند. آجیل و شیرینی هم چه قبل 
از ناهار و چه بعد از ناهار دارند، به عالوه، عصر سیزده به در باید کاهو با سرکه یا سکنجبین و یا 

سرکه شیره بخوردند. 
شاید این روز، یک دهم اهالی شهر هم در شهر نماند. اجماال هر کس توانایی بدنی دارد، از این تفریح 
و تفرج خودداری نمی کند. خانواده های اعیان اکثرا به باغ های داخل یا خارج شهر می روند و در 
آنجا سیزده به در را با تمام لوازم و جزییات برگزار می کنند. جوان ترها و بچه ها به شاخه بزرگی 
از درخت قدیمی باغ تاب می بندند و تاب می خوردند و علی رغم بازیهای پیشرفته النترونیکی، این یک 
روز حتی از الک دولک و توپ بازی هم در دامان طبیعت دریغ نمی کنند. لذت بازی معموال دامن گیر 
بزرگتر ها نیز می شود. منظره بیرون شهر بسیار جالب است؛ بچه ها و جوان ها و مردها و زنها دسته 

دسته به هر بازی که انجامش ممکن باشد گرهمه گرگم به هوا و قایم باشک مشغولند.

شوخی و شادیهای مرسوم سیزده بدر، بخصوص در بین ایرانیان 
لندن پیامدهایی داشته است که کمتر در اخبار و رسانه ها بازتاب 
پیدا می کند و علت آن جلوگیری کردن از خدشه دار شدن وجهه 
ایرانی است در حالی که وقتی اینگونه رفتارهای غیر اخالقی هر 
این مراسم را هر سال  ساله تکرار می شود و سابقه آن، اجرای 
انگلستان  و شهرداریهای  پلیس  از جانب  بیشتری  ممانعتهای  با 
مواجه می کند، جلوگیری از انتشار آن در مطبوعات  به نوعی سر 

به زیر برف فرو بردن است. 
از سنتهای خاص سیزده بدر این است که دخترهای دم بخت، برای پیدا کردن شوهر، سبزه گره می 
زنند و معتقند که تا سیزده آینده حاجت آنها روا خواهد شد به شرط این که در حین انجام گره زنی 
بگویند: »سیزه به در، سال دیگر، خانه شوهر، بچه به بر.« ولی امروزه دیگر گره زدن سبزه اختصاص 
به زنها ندارد بلکه آقایان نیز می توانند بخت خود را بیازمایند اما اینکه ذکر آنها هم در حین گره زدن 

سبزه باید همین باشد یا چیز دیگر بماند!
سیزده بدر از سویی با مراسم روز ساده لوحان و دروغ آوریل در جهان مقارن است. در بین ایرانیان 
نیز دروغ سیزده رواج داشته و دارد و گونه ای سرگرمی برای خندیدن و شادمانی است. این یک بهانه 
خوب است برای شوخی و دست انداختن یکدیگر بخصوص دختر و پسرهای جوان و عاشق پیشه! 
ایرانیهای لندن پیامدهایی داشته  اما این شوخی و شادیهای مرسوم سیزده بدر، بخصوص در بین 
است که کمتر در اخبار و رسانه ها بازتاب پیدا می کند و علت آن جلوگیری کردن از خدشه دار شدن 
وجهه ایرانی است در حالی که وقتی اینگونه رفتارهای غیر اخالقی هر ساله تکرار می شود و سابقه 
آن، اجرای این مراسم را هر سال با ممانعتهای بیشتری از جانب پلیس و شهرداریهای انگلستان مواجه 
می کند، جلوگیری از انتشار آن در مطبوعات سر به زیر برف فرو بردن است. برای مثال پارک میل 
هیل یکی از مراکزی تجمع ایرانیان در روز سیزده بدر بود که طی سالیان گذشته به دلیل مشاجرات و 
زد و خوردها، شکستن و آتش زدن درختها و ریختن زباله، شهرداری از تجمع ایرانیان در این محل 
جلوگیری کرده است. پارک کاکفاستر نیز از دیگر مراکز تجمع ایرانیان بوده است که به دالیل مشابه 
از فهرست تفرجگاههای ایرانیان خط خورده است. چنانچه وضعیت به همین شکل پیش رود، دور از 
انتظار نیست اگر پس از سیزده بدر امسال هم، پارک دیگری از ایرانیان دریغ شود. متأسفانه عالوه بر 
آسیب رسانی به طبیعت که هیچ جایگاهی در فرهنگ ایرانی ما ندارد، رعایت نکردن حریمهای خانواده 
که یک نهاد ارزشمند در فرهنگ و باور هر ایرانی است، موجب در گیری و رفتارهای زشتی شده و 
می شود که روز زیبای سیزده بدر را نحس کرده است. در این خصوص تنها به ذکر مصاحبه دیگری 
که از یکی از هموطنان در این رابطه به عمل آورده ایم بسنده می کنیم و قضاوت را به خوانندگانی که 

قطعًا خود نیز شاهد صحنه های مشابه بوده اند وا می گذاریم.
شما تا کنون چند سیزده بدر مهمان لندنی ها بوده اید؟ »پارسال اولین سیزده بدری بود که   -

تو لندن داشتیم و ای کاش نداشتیم!؟«
چرا؟ »واال، محیط زیاد جالب نبود. یعنی از اون پلیسی که دم در ایستاده بود خیلی خجالت   -

کشیدیم واسه همبن زود برگشتیم.«
ممکن است بیشتر توضیح بدید؟ »واال اتفاق خاصی نیفتاد و لی کامیونیتی ایرانی ها بیشتر   -

مجردیه تا خانوادگی؛ آدم احساس شرم می کنه وقتی با خانوادش میره اونجا.«
مگر این تجمع چه مشخصه هایی دارد که برای خانواده مناسب نیست؟ »به طور خاص نمی   -
تونم به چیزی اشاره کنم ولی وقتی با خانواده جایی میرید باید احساس راحتی و امنیت کنید نه اینکه 
دلشوره داشته باشید مبادا اتفاقی بیفته. حاال میگم محیط مجردی ولی اگه مجرد هم بودم اونجا نمی 
رفتم. مثال یه آقایی داشت ارگ می زد و به خاطر دو تا دختری که داشتند وسط میرقصیدند آب از لب 
و لوچش راه افتاده بود. اون خانمها هم که انگار تو سالن استریپتیز السوگاس و سانفرانسیسکو بودند! 
مراسم سیزده بدر تو ایران با اونهمه بگیر و ببندش خیلی قشنگتر بر گزار می شه تا اینجا. ما عادت 

کردیم که برامون مرز بگذارند؛ خودمون حد و اندازه ای برای رفتار و کردارمون قائل نیستیم!«

لطفا اگر خاطره تلخ یا شیرینی از سیزده بدرهایتان دارید که میتواند برای دیگران عبرت آموز باشد یا 
نظر و پیشنهادی که به برگذاری هر چه بهتر تجمعهای ایرانی کمک می کند، لطفًا با تلفنهای دفتر تماس 

بگیرید یا با آدرس الکترونیکی مکاتبه نمایید.
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت 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 كينگستون

Britania Building

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

07717111119
07877145237 - 07877667496

آموزش

آشنايی با بنياد ديدبان اينترنت 
)IWF( در انگليس

اعضای  از  گروهی  توسط   199۸ سال  در  اینترنت  دیدبان  بنیاد 

صنعت اینترنت در انگلستان پایه گذاری شد.
 IWF:Internet Watch( اینترنت  دیدبان  بنیاد  تاسیس  از  هدف 
و  کاربران  برای  اضطراری  خط  یک  ایجاد   )Foundation
غیرقانونی  مطالب  دادن  گزارش  و  اعالم  جهت  در  متخصصان 
با  و  فعال است  انگلستان  انجمن در  اینترنت  است.این  موجود در 
عموم  و  خیریه  انجمن های  آموزش،  بخش  دولت،  قانونی،  مراجع 
مردم برای به حداقل رساندن مطالب غیر اخالقی مربوط به کودکان 
دیدبان  دارد.بنیاد  نزدیکی  همکاری  نژادپرستانه،  مطالب  نیز  و 
اتحادیه اروپا،  اینترنت بنیادی مستقل و خیریه  است که از سوی 
اینترنت  دهنده های  سرویس  وب سایت ها،  جمله  از  آنالین  صنایع 
)ISP(، سرویس دهنده های موبایل، و فعاالن حقوق بشر پشتیبانی 
درصدی   1۷ کاهش  به  می توان   IWF دستاورد های  می شود.از 
از 1۸  اینترنت  انگلیسی در  مطالب غیر اخالقی تجاوز به کودکان 

درصد در سال 199۷ به یک درصد در سال ۲۰۰3 اشاره کرد.

وب سایت بنیاد دیدبان اینترنت با جمع آوری و بررسی گزارش های 
اینترنت  کاربران، آن ها را به مراجع قانونی و سرویس دهنده های 
کردن  سایت های  مسدود  برای  الزم  تصمیمات  تا  می دهد  ارجاع 

غیراخالقی اتخاذ شود. 

گسترش ويندوز هفت از طريق اينترنت  
  اولین نسخه بتاي ویندوز هفت که قرار است در اواخر سال ۲۰۰9 
میالدي در دسترس عموم قرار بگیرد، زودتر از موعد اعالم شده 
در اینترنت منتشر شده و بسیاري از عالقه مندان و متخصصان 
بار چند  اولین  اند.  یافته  این ویندوز دسترسي  به  از همین طریق 
هاي  نسخه  شد  گفته  و  منتشر  مورد  این  در  خبرهایي  قبل  هفته 
بتاي ویندوز هفت به طور محدود در اینترنت منتشر شده اما بعد 
از گذشت چند هفته دسترسي به نسخه یاد شده به سادگي امکان 
پذیر است. برخي صاحبنظران و برنامه نویساني که از این ویندوز 
استفاده کرده اند از آن ابراز رضایت کرده و نسخه مذکور را باثبات 
و سریع توصیف کرده اند. یکي از ویژگي هاي جالب ویندوز هفت 
مربوط به taskbar متحول شده آن است که از طریق آن مي توان 
جریان  در  بار  اولین  مایکروسافت  داد.  انجام  را  مختلفي  وظایف 
همایش Professional Developers خود در لس آنجلس نسخه 
اختیار  در  نمي شد  نیز محسوب  بتا  که حتي  ویندوز هفت  از  یي 
حاضران قرار داد. قرار است اولین نسخه بتاي رسمي این ویندوز 

در اوایل ژانویه ۲۰۰9 عرضه شود.  

 محتواي سايت ها رده بندي مي شود  
 

اینترنتي همانند  پیشنهاد کرد سایت هاي  انگلستان   وزیر فرهنگ 
فیلم هاي سینمایي از لحاظ محتوایي رده بندي شوند. اندي برنهام 
عنوان داشت دولت به سایت هاي »امن« نیاز دارد تا کودکان در 
معرض محتواي نامناسب قرار نگیرند. وي قصد دارد با دولت رئیس 
جمهور جدید امریکا باراک اوباما وارد مذاکره شود و درخواست 
قرار  بیشتري  قانوني  نظارت  انگلیسي تحت  زبان  کند سایت هاي 
گیرند. یکي از مفاد این پیشنهاد تاکید دارد ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتي به مانند BT، Tiscali، Sky و AOL بدون رده بندي سني 
مي  برنهام  نسازند.  پذیر  امکان  را  وب  هاي  سایت  به  دسترسي 
گوید؛ »برخي از محتواها نباید براي عموم قابل دسترسي باشند. 
این دیدگاه من است و در این مورد نیز پافشاري مي کنم. افرادي 
ها  دولت  خواستند  مي  آوردند مشخصًا  وجود  به  را  اینترنت  که 

طور  به  باید  نگرش  این  معتقدم  باشند.  نداشته  دسترسي  آن  به 
امریکا  در  دولت  تغییر  است  معتقد  برنهام  بازنگري شود.«  جدي 
مي تواند کمک کند استانداردهاي جدیدي در مورد کاربري اینترنت 
اعمال شود. برنهام اضافه مي کند؛»هرقدر بیشتر به دنبال راه حل 
بین المللي براي مسائل باشیم، قوانین بین المللي راهگشاي قوانین 
به  اینترنتي  نشر  در  دولت  دخالت  مخالفان  شد.«  خواهند  صنعت 

زودي نظرات خود را در این مورد ابراز خواهند کرد.  

 مبارزه با نرم افزارهاي تقلبي  
  

شرکت مایکروسافت ادعا مي کند طي ماه گذشته نسخه تقلبي نرم 
کامپیوتر  هزار   ۴۰۰ روي  که  را   Antivirus۲۰۰9 امنیتي  افزار 
افزار  نرم  دسامبر  ماه  نسخه  است.  کرده  پاک  بود،  شده  نصب 
تقلبي  امنیتي  افزارهاي  نرم  گیرترین  همه  از  یکي   MSRT امنیتي 
را با نام Antivirus۲۰۰9 شناسایي و آن را از بین برد. به گفته 
شرکت مایکروسافت نرم افزار این شرکت طي 9 روز نخست ماه 
کامپیوتر  از روي 39۴ هزار  را  تقلبي  امنیتي  برنامه  این  دسامبر، 
شخصي پاک کرد. این دومین ماهي است که مایکروسافت این قبیل 
نرم افزارها را شناسایي کرده و از بین مي برد. این شرکت طي ماه 
 Advanced Antivirus،Ultimate تقلبي  افزارهاي  نرم  گذشته 
Antivirus۲۰۰۸ و XpertAntivirus را روي میلیون ها کامپیوتر 
شناسایي کرد و از بین برد. شرکت مایکروسافت طي ماه دسامبر 
برنامه  این  W3۲/Fake XPA را شناسایي کرد که  تقلبي  برنامه 
 Antivirus XP، Antivirus تقلبي  امنیتي  افزارهاي  نرم  شامل 
که  هایي  برنامه  دیگر  از  شد.  مي   Antivirus۲۰۰9 و   XP۲۰۰۸
 W3۲/Yektel تقلبي شناسایي شد،  برنامه  عنوان  به  ماه  این  در 
W3۲ Fake XPA کار مي کرد و  برنامه  نام داشت که در کنار 
در بیشتر مواقع با آن همراه بود. برنامه تقلبي Yektel در مورد 
خطرات مرورگر nternet Explorer هشدار مي داد. نسخه هاي 
نتایج  در  را  تقلبي  هشدارهاي   ،Yektel Trojan برنامه  جدیدتر 
جست وجو در گوگل منتشر مي کند و اعالم مي دارد سایت گوگل 
شناسایي  را   Antivirus۲۰۰9 افزار  نرم  نشده  نام  ثبت  نسخه 
کنند.  فعال  را  افزار  نرم  این  دهد  مي  پیشنهاد  کاربران  به  و  کرد 
هشدارهاي منتشر شده براي گوگل و مرورگر IE کاربران را به 
سایتي منتقل مي کند که در آن از افراد خواسته شده است براي 

ثبت این نرم افزار امنیتي تقلبي ۵۰ دالر پرداخت کنند.  
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توفان شديد در غرب يونان 2كشته به جا گذاشت
دستکم دو نفر بر اثر وزش ناگهانی توفان شدید در غرب یونان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری المان از آتن؛ توفان شدیدی به طور غیر منتظره ایالت پلوپونز در غرب ایالت 
یونان را در نوردید. در گزارش های خبری امده است ،بر اثر وزش توفان شدید یک دستگاه خودروی 

در جاده اصلی منطقه مانوالدا در ایالت پلوپوپز واژگون شد و دو سرنشین آن جان باختند.
توفان در غرب یونان همچنین خسارات زیادی به دستکم ده واحد مسکونی وارد کرد .

دستکم هشتاد و چهار نفر از جمله شماری اتش نشان در سال ۲۰۰۷ بر اثر اتش سوزی مهیب در 
جنگلهای مناطق غرب و شمال ایالت پلوپونز جان باختند. Hتش سوزی مهیب همچنین خسارات زیادی 

به این مناطق وارد کرده بود. 

توفان شديد در غرب يونان 2كشته به جا گذاشت
دستکم دو نفر بر اثر وزش ناگهانی توفان شدید در غرب یونان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری المان از آتن؛ توفان شدیدی به طور غیر منتظره ایالت پلوپونز در غرب ایالت 
یونان را در نوردید. در گزارش های خبری امده است ،بر اثر وزش توفان شدید یک دستگاه خودروی 

در جاده اصلی منطقه مانوالدا در ایالت پلوپوپز واژگون شد و دو سرنشین آن جان باختند.
توفان در غرب یونان همچنین خسارات زیادی به دستکم ده واحد مسکونی وارد کرد .

دستکم هشتاد و چهار نفر از جمله شماری اتش نشان در سال ۲۰۰۷ بر اثر اتش سوزی مهیب در 
جنگلهای مناطق غرب و شمال ایالت پلوپونز جان باختند. Hتش سوزی مهیب همچنین خسارات زیادی 

به این مناطق وارد کرده بود.

مرد عنکبوتی تايلندی، جان پسربچه مبتالبه اوتيسم را 
نجات داد

اوتیسم که قصد  به  لباس مرد عنکبوتی، پسربچه مبتال  تایلندی موفق شد، در  یک مامور آتشنشانی 
داشت خود را از بالکن مدرسه پرت کند، نجات دهد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مامور تایلندی 
در لباس مرد عنکبوتی به سوپر قهرمانی مبدل شد که توانست جان این پسر بیمار هشت ساله را نجات 
دهد. معلمان یک مدرسه کودکان استثنایی در بانکوک روز دوشنبه گذشته با ماموران آتشنشانی تماس 
گرفته و خبر دادند که یکی از دانش آموزان که مبتال به اوتیسم است، در روز اول مدرسه به وحشت 

افتاده و به بالکن طبقه سوم ساختمان رفته و قصد خودکشی دارد. 
طبق اظهارات یک مامور پلیس، به رغم تالش های معلمان، پسربچه راضی نمی شود از لبه بالکن پایین 

بیاید تا این که مادر وی به ماموران و معلمان اطالع می دهد که پسرش عاشق قهرمان های داستانی 
است. 

این عالقه، ایده ای را به ذهن سونچای یوسابای ـ یکی از ماموران آتشنشانی ـ رساند و تصمیم گرفت، 
با لباس مرد عنکبوتی پسربچه را نجات دهد. 

یوسابای در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: من پس از پوشیدن لباس به پسربچه نزدیک شدم و به 
او گفتم که مرد عنکبوتی آمده تا تو را نجات دهد و هیچ دشمنی به تو آسیب نخواهد رساند. بعد از او 

خواستم که آرام به عقب بیاید تا سقوط نکند. او حرف های مرا گوش کرد و فورا به آغوش من آمد. 

ريزش سقف يک كارخانه در چين 11 كشته به جا گذاشت
11 کارگر بر اثر ریزش سقف کارخانه ای در چین جان باختند. 

مقامات مسئول چین اعالم کردند بر اثر ریزش سقف یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در جنوب غربی 
این کشور که دیروز روی داد، 11 کارگر جان باختند. 

از   " زونگوی  "تانگ   ،" هوا  "شین  از خبرگزاری  نقل  به  پلیس  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  براساس 
در جنوب شرقی چین گفت: این حادثه حدود ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت  مقامات منطقه "فولینگ " 
محلی در کارخانه تولید مواد شیمیایی "جیانفنگ " بر اثر ریزش سقف کارخانه روی داد و موجب شد 

تعدادی از کارگران زیر آوار بمانند. 
وی افزود: مقامات مسئول تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی 11 جسد را از زیر آوار خارج کرده اند 

اما یک کارگر دیگر همچنان در زیر آوار مفقود است.

دستگيری چهار كودک به اتهام سرقت از شيرخوارگاه
ماموران پلیس روسیه چهار کودک را به اتهام سرقت مواد غذایی و اسباب بازی از یک شیر خوارگاه 

دستگیر کردند. 
سخنگوی پلیس محلی در منطقه »وولگوگراد« واقع در مرکز روسیه به رسانه ها گفت ماموران چهار 
پسر بچه هشت تا 11ساله را به اتهام سرقت مواد غذایی و اسباب بازی از یک شیر خوارگاه در این 

منطقه دستگیر و روانه دار التادیب کردند. 
در گزارش پلیس منطقه آمده است این کودکان با شکستن شیشه انبار این شیر خوارگاه وارد آن شدند 

و به سرقت دست زدند. 
بر اساس قوانین روسیه، اگر فردی زیر سن قانونی مرتکب جرمی شود، پس از بازداشت و گذراندن 
یک روز در دار التادیب با گرفتن تعهد نامه از والدینش آزاد می شود و پس از آن والدین کودک هستند 

که باید جریمه خطای وی را بپردازند.

مرگ دختر 4ساله درماشين لباسشويي
یک دختر ۴ ساله آمریکایي در جنوب کالیفرنیا پس از آن که پنهاني از دید مادرش وقتي وارد محفظه 

شستشوي ماشین لباسشویي شد با به کار افتادن ماشین به طرز دلخراشي جان باخت.
به گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس، پلیس ناحیه اورنج کانتي در حومه شهر لس آنجلس روز گذشته 
اعالم کرد کیلي اشیلي، دختر ۴ ساله پس از آن که برادر ۵/1 ساله اش ماشین لباسشویي را به کار 
انداخت، جان خود را از دست داد. مادر این کودک ۲ دقیقه پس از آن که ماشین لباسشویي به کار افتاد 

بود، متوجه ماجرا شد.
در کالبدشکافي مشخص شد کیلي به دلیل ترس شدید و ضربات متعدد به سرش جان خود را از دست 

داده است. مرگ او اتفاقي تلقي شد و پرونده گشوده شده در این رابطه بالفاصله مختومه اعالم شد.

واژگونی قايق در بوركينافاسو 15 كشته برجای گذاشت
این کشور،  قایق در آب های  اثر واژگون شدن یک  بر  اعالم کردند که  »بورکینافاسو«  مقامات محلی 

دست کم 1۵ نفر جان خود را از دست دادند. 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات محلی در شمال پایتخت »بورکینافاسو« خبر دادند که بر 

اثر واژگون شدن یک قایق به دلیل حمل زیاد مسافر، 1۵ کودک و زن جان خود را از دست دادند. 
این در حالیست که سرنشینان این قایق کوچک، روستاییانی بودند که برای شرکت در مراسم عزاداری 

به یکی دیگر از روستاها که در آن طرف رودخانه بود، می رفتند که این سانحه روی داد. 
عالوه بر این، در گزارشات پلیس محلی آمده است که یک نوزاد مفقود شده و احتمال غرق شدن وی 

می رود. 
وقوع حوادث این چنینی به دلیل آن که مسافرت با قایق یک راه معمولی برای حمل و نقل در آفریقاست، 

یک عمر عادی تلقی شده و ساالنه جان صدها نفر را می گیرد.

دستگيری متهم سابقه دار معروف به »رامين يک دست« 
در پايتخت

جوان ۲۰ ساله به نام »رامین ـ الف« معروف به »رامین یک دست«، دو شب گذشته به اتهام شرارت 
توسط پلیس دستگیر شد. 

سرهنگ احمدی ـ رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ ـ در گفت وگو با 
خبرنگار »حوادث« خبرگزاری دانشجویان ایران ) ایسنا (، افزود: تخریب و به آتش کشیدن خودرو، 
تخریب سه باب مغازه،  تظاهرات مستانه،  زورگیری، سرقت، عربده کشی، ایجاد درگیری دسته جمعی، 
قدرت نمایی در محل سکونت و ایجاد مزاحمت برای نوامیس، از سوابق این متهم از سال ۸۴ تا ۸۷ 

بوده است. 
وی اظهار کرد: این جوان ۲۰ ساله تاکنون سه بار به اتهام تخریب خودرو و اماکن خصوصی، ایراد 

ضرب و جرح عمدی، چاقو و  قمه کشی، شرارت و اخالل در نظم عمومی به زندان رفته است.

SAFE 
STORAGE&RECOVERY 
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حوادث
دستگيری ۶2۶ سارق در طول 7 روز 

فرمانده پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 6۲6 نفر سارق در طول مدت ۷ روز 
تعطیالت نوروزی خبر داد. 

فرمانده  بیگی  محسن  سرهنگ 
پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
در  دیروز  صبح  بزرگ  تهران 
در خصوص  خود  خبری  نشست 
این  سوی  از  شده  انجام  اقدامات 
گفت:  نوروز  تعطیالت  در  پلیس 
در  که  اقداماتی   با  خوشبختانه 
از  نوروزی  تعطیالت  مدت  طول 
 ۴ تا   ۸۷ سال  اسفند   ۲۸ تاریخ 
شد  انجام  جاری  سال  فروردین 
کشفیات  شدند  موفق  مأموران 
مربوط به وقوع سرقت در تهران 
را نسبت به سال گذشته در همین 

مدت 13۲ درصد افزایش دهند. 
وی همچنین با اشاره به این مطلب 

سپس  و  بوده  خودرو  خود  و  خودرو  داخل  لوازم  سرقت  به  مربوط  سرقت ها  عمده  تهران  در  که 
سرقت های معمولی در جایگاه دوم قرار گرفته است، گفت: رتبه بعدی سرقت اختصاص به کیف قاپی 
و موبایل قاپی دارد که باید عنوان کرد دستگیری مجرمان نسبت به سال گذشته در همین مدت ۷۲ 

درصد بیشتر بود. 
بیگی با اشاره به این مطلب که کشف خودروهای سرقتی 3۰ درصد افزایش و کشف موتورسیکلت های 
کشف  درصد   ۵۵ گذشته  سال  به  نسبت  مدت  این  در  گفت:  است،  یافته  افزایش  درصد   6۲ سرقتی 

سرقت های مربوط به لوازم داخل خودرو نیز افزایش یافته است. 
وی همچنین با اشاره به اینکه در طول مدت ۷ روز فعالیت پلیس پیشگیری و فرماندهی های کالنتری های 
تهران 6۲6 نفر از سارقان شناسایی و دستگیر شده اند گفت: این در حالیست که نسبت به سال گذشته 

در کشف اسلحه های شکاری و جنگی نیز 3۰ درصد رشد کشف شاهد بوده ایم. 
اقدامات  این مطلب که بر اساس  به  با اشاره  پلیس پیشگیری فرماندهی تهران بزرگ همچنین  رئیس 
خوب پلیس پیشگیری در مبارزه با اخاللگران در نظم عمومی در مراسم چهارشنبه آخر سال آرامش 
بی نظیری را در شهر شاهد بودیم گفت: امسال تنها 9 نفر مجروح به بیمارستان های شهر تهران منتقل 

شده اند و 61 نفر نیز به طور سرپایی توسط اورژانس مداوا شده اند. 
    

اولين جنايت سال در پايتخت با شليک دو گلوله
اولین جنایت در سال جدید با شلیک دو گلوله به سوی یک آرایشگر در شرق تهران رقم خورد و به این 

ترتیب پرونده ای با موضوع قتل پیش روی بازپرس و پلیس جنایی گشوده شد. 
ساعت 16:3۰ روز گذشته )سه شنبه( ماموران کالنتری 19۸ مجیدیه در تماسی با قاضی محمدحسین 
شاملو، بازپرس کشیک قتل پایتخت وی را در جریان وقوع جنایتی در خیابان 16 متری دوم مجیدیه 
قرار دادند که بالفاصله بازپرس ویژه قتل در راس اکیپی تخصصی از عوامل بررسی صحنه جرم در 

محل وقوع حادثه حضور یافت و تحقیقات خود را آغاز کرد. 
به ضرب دو  بوده  آرایشگر  نام زهیر 3۷ ساله که یک  به  فردی  اولیه مشخص شد  در بررسی های 
گلوله  اسلحه ای دست ساز به قتل رسیده است. قاضی شاملو بازپرس شعبه اول بازپرسی )ویژه قتل( 
دادسرای امور جنایی تهران با اعالم این خبر به ایسنا گفت: به دنبال تحقیقات ابتدایی یک مرد و یک زن 
که با مقتول در ارتباط بودند به عنوان مظنونان به جنایت بازداشت شدند و تحقیق از آنان ادامه دارد. 
او درباره فرضیه های موجود در مورد انگیزه عامل یا عامالن قتل اظهار کرد: احتماال مسائل ناموسی 
هدف  شده  بازداشت  متهم  جای  به  مقتول  که  می دهیم  احتمال  و  است  بوده  دخیل  جنایت  وقوع  در 
جنایت قرار گرفته است. منتهی اظهارنظر قطعی درباره انگیزه عامل یا عامالن جنایت منوط به انجام 
بررسی های فنی بیش تر است. فخرالدین جعفرزاده، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور 
جنایی نیز در این زمینه به ایسنا گفت:  تا روز چهارم فروردین هیچ گزارش قتلی به بازرپرسان کشیک 

قتل تهران داده نشد و مورد اخیر اولین گزارش قتل در سال جدید بود

زمين لرزه 4/3 ريشتري سربيشه را لرزاند
ثانیه   3۷ و  دقیقه  یک  و   ۲3 ساعت  ریشتري   ۴/3 لرزه  زمین 
شب گذشته چهارشنبه سربیشه در استان خراسان جنوبي را 
لرزاند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر بازسازي و 
حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبي این زمین لرزه که در 6۰/۵9 
پیوست،  به وقوع  و ۴۵/3۲ عرض جغرافیایي  طول جغرافیایي 
خسارتي نداشته است.همچنین سه پس لرزه تا ساعت 3۰ دقیقه 
بامداد امروز پنجشنبه در همین منطقه رخ داد که بزرگ ترین این 

پس لرزه ها ۷/۲ ریشتر شدت داشت. 
***********************

بر اثر ریزش سقف کارخانه

11 نفر در چين جان باختند
 11 کارگر بر اثر ریزش سقف کارخانه اي در چین جان باختند.

مقامات مسئول چین اعالم کردند بر اثر ریزش سقف یک کارخانه تولید مواد شیمیایي در جنوب غربي 
این کشور که دیروز روي داد ، 11 کارگر جان باختند.

»تانگ زونگوي« از مقامات منطقه »فولینگ« در جنوب شرقي چین گفت: این حادثه حدود ساعت ۴ بعد 
از ظهر به وقت محلي در کارخانه تولید مواد شیمیایي »جیانفنگ« بر اثر ریزش سقف کارخانه روي داد 

و موجب شد تعدادي از کارگران زیر آوار بمانند.
وي افزود: مقامات مسئول تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلي 11 جسد را از زیر آوار خارج کرده اند 

اما یک کارگر دیگر همچنان در زیر آوار مفقود است.

تصادف مرگبار جان ۶ نفر را گرفت
سرپرست پلیس راه گیالن گفت: تصادف مرگبار در مسیر جاده ضیابر به فومن سبب کشته شدن شش 

نفر و مجروح شدن سه نفر از مسافران نوروزي شد.
بار  این حادثه تاسف  به نحوه وقوع  با اشاره  با فارس در رشت  امروز در گفتگو  غالمرضا سیري 

بامداد  چهار  ساعت  حوالي  افزود: 
ماکسیما  سواري  دستگاه  یک  امروز، 
 3۰ تا   ۲۴ جوان  سرنشین  چهار  با 
ساله به رانندگي یک جوان ۲۴ ساله  از 
سمت ضیابر به سمت فومن در حرکت 
اثر سرعت زیاد، خودروي  بر  بود که 
ماکسیما با یک دستگاه خودروي پراید 
به  جلو  صورت  به  روآ  خودروي  و 
عقب برخورد کرد و هر دو وسیله به 
بیرون از جاده پرتاب شده و با دیوار 
برخورد  مسکوني  واحد  یک  بلوکي 

کرده و متوقف شدند.
حادثه  این  جریان  در  داد:  ادامه  وي 

دلخراش چهار نفر از سرنشینان خودروي 
پراید که مسافران نوروزي بودند در دم جان باختند و راننده و یک سرنشین خودروي ماکسیما نیز 
جان خود را از دست دادند و راننده خودروي روآ و دو سرنشین دیگر خودروي ماکسیما نیز مصدم 
شدند.سیري در تشریح این حادثه اظهار داشت: طبق بررسي هاي اولیه راننده جوان ماکسیما به همراه 
خودروي دیگر ساعت دو بامداد امروز به همراه دوستانش براي صرف غذا و کشیدن قلیان از شهر 

خارج مي شوند که دو ساعت بعد این حادثه تلخ را به وجود مي آورند.
وي تصریح کرد: راننده خودرو و سرنشینان از تعادل رفتاري مناسبي برخوردار نبودند و اقدام به 
رانندگي با سرعت غیرمجاز در جاده کرده و با بي مباالتي محض، جان چهار نفر از اعضاي یک خانواده 

را گرفتند و خود را نیز به کام مرگ فرستادند. 

 آيا می دانيد
 چرا جای این آگهی خالیست؟
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقیم  زبانان  فارسی  دیگر  و  ایرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بریتانیا اعالم می داریم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمایت 
از معلولین ایرانی برای حل مشکالت ایرانیان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدین  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  دیگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعیین وقت مالقات خصوصی با خانم 
فریال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زیر تماس برقرار نمائید.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ كننده: خانم نسيم رنجبر 
خدمات انجمن رايگان می باشد. 

لطفا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل كمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

حق طبيعی كمک كنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

بازخوانی پرونده های جنایی

خواستگاری

 با اسلحه
  
 

فرناز قلعه دار

کلید را به آرامی در قفل چرخاند و در آپارتمان را باز کرد. خیلی آهسته وارد خانه شد. نمی خواست 
اتاقش رفت.  به  و  را بست  تند و سریع در  با مادرش روبه رو شود. 

کتاب  از  یکی  الی  البه  داشت  دست  در  که  را  قرمزی  رز  گل  شاخه 
به  که  همین  کرد.اما  را عوض  هایش  لباس  هم  بعد  و  گذاشت  هایش 
طرف در برگشت با صورت عصبانی مادرش روبه رو شد که وسط 
چارچوب در ایستاده بود. دستپاچه سالمی کرد و مشغول جمع کردن 
نمی شوی.  آدم  تو  گفت:  بود  ایستاده  همانجا  که  وسایلش شد.مادر 
مگر نگفتم حق نداری با این پسره بیرون بری حاال دائم به بهانه های 
هیچ کس  دیگر  وقت  آن  بفهمه.  بابات  باالخره  تا  ببینش  برو  مختلف 
جلودارش نخواهدبود. هم خودت را بدبخت می کنی هم آن پسره را. 
باشد  داشته  برای مادرش  یا جوابی  بزند  این که حرفی  بدون  سمیه 
گوشه اتاق نشست. از خودش پرسید چرا باید عاشق پسری باشد که 
پدر و مادرش حتی حاضر نیستند اسم او را بشنوند. برادرش هم که 
منتظر یک فرصت بود تا حسابی حال حمید را بگیرد. می گفت او در 
شأن خانواده شان نیست.سمیه دختر تحصیلکرده و جذاب یک پزشک 
بود. با این حال حمید از نظر سمیه فردی تحصیلکرده، با لیاقت و پر 
تالش بود.سمیه نمی توانست بپذیرد که چرا خانواده اش با ازدواج او 
و حمید موافق نیستند. حمید از روزی که فهمیده بود سمیه به گل عالقه 
زیادی دارد، در هر مالقات شاخه گل زیبایی برایش هدیه می آورد.

سعی می کرد آنگونه که سمیه می خواهد رفتار کند. چرا که او را دختر 
رؤیاهایش می دید. برای رسیدن به او حاضر به انجام هر کاری بود.

سمیه هم وقتی حمید را این همه عاشق و شیفته دید دلبسته اش شد و قول داد که غیر از او با کسی 
پیمان ازدواج نبندد.چند ماه پس از آشنایی شان سرانجام، سمیه پس از مدت ها حرف زدن، موافقت 
پدر و مادرش برای انجام خواستگاری را گرفت. حمید هم به خواستگاری سمیه رفت اما خانواده دختر 
همان شب مخالفت صریح خود را با این ازدواج اعالم کردند.پس از رفتن حمید و خانواده اش، پدر 
سمیه که به قول خودش آدم شناس و با تجربه بود با صراحت به دخترش گفت که نباید فریب حرف 
ها و ظاهر حمید را بخوری.مادرش نیز با کلی عیب جویی و ایراد گرفتن از خانواده حمید گفت: »آخه 
من چطور می توانم اینها را در میان فامیل و آشنایان به عنوان فامیل شوهر دخترم معرفی کنم «سمیه 
که از شنیدن این حرف ها دلش گرفته بود به اتاقش برگشت و ساعت ها گریه کرد. اصاًل فکرش را 
هم نمی کرد پدر و مادرش در نخستین جلسه خواستگاری چنین واکنشی از خود نشان دهند.حمید و 
خانواده اش که با مشاهده رفتار و شنیدن حرف های والدین سمیه تا آخر قضیه را خوانده بودند برای 
گرفتن جواب هم سماجت نکردند و موضوع را منتفی دانستند. اما این سمیه بود که برای دلجویی از 
پسر مورد عالقه اش به سراغ او رفت. حمید که از رفتار توهین آمیز خانواده سمیه به شدت ناراحت و 
غمگین بود تا مدت ها با سمیه سر سنگین بود. اما وقتی مطمئن شد که سمیه هم از رفتار خانواده اش 
جا خورده و غافلگیر شده کم کم تغییر رفتار داد و روزهای گذشته از سر گرفته شد. دیدارهای آنها 

نیز هر روز تکرار و عالقه شان به یکدیگر نیز بیش از پیش شده بود.
از سوی دیگر پدر و مادر سمیه که از وجود حمید در زندگی دخترشان باخبر بودند سعی کردند مانع 
مالقات های روزانه آنها و عشق و عالقه روزافزون دخترشان به این پسر جوان شوند و با روش ها و 
ترفندهای مختلف هرچه زودتر به این ارتباط پایان دهند.بنابراین ابتدا با 
حرف و نصیحت و خوشرویی، بعد با تذکر و اخطار و هنگامی که هیچ 
یک از راه ها مؤثر واقع نشد با تهدید و ترساندن و زور سعی کردند 
گذشت.  همین شکل  به  ماهی  کنند.چند  جدا  هم  از  را  عاشق  دو جوان 
حمید با وجود مخالفت خانواده سمیه و حتی مخالفت های پدر و مادر 
خودش باز هم دست بردار نبود. بنابراین سه بار دیگر از دختر مورد 
عالقه اش خواستگاری کرد. آخرین بار هم او را با دست و پای شکسته 
از خانه بیرون انداختند. بدین ترتیب شعله های خشم و انتقام در وجود 
نمی  فکر  با سمیه  زندگی  و  به عشق  دیگر  او  پسر جوان روشن شد. 
کرد بلکه به دنبال راهی برای انتقام می گشت.شامگاه یکی از روزهای 
سرد و برفی زمستان تلفن کالنتری به صدا درآمد. افسر نگهبان گوشی 
تلفن را برداشت. مردی هراسان و با صدایی لرزان بریده، بریده گفت: 
جناب سروان دخترم، جان دخترم در خطر است. می خواهد او را بکشد. 
اسلحه داره کمک کنید. افسر پلیس در حالی که مرد را به آرامش دعوت 
می کرد از او خواست تا دقیق تر حرف بزند. مرد نمی توانست خودش 
پلیس بگوید که خواستگار، دخترش را  به  کند. فقط توانست  را کنترل 
است.مأموران  کرده  مرگ  به  تهدید  اسلحه  با  را  او  هم  بعد  و  ربوده 
کالنتری بالفاصله خود را به خانه مرد میانسال رساندند. پسر جوان 
صاحبخانه به مأموران گفت ساعتی قبل پسری به نام حمید خواهر وی 
را با تهدید اسلحه ربوده و به مکان نامعلومی برده است. هنگامی هم 
که او و پدرش قصد مقاومت داشتند حمید با شلیک دو تیر هوایی آنها را 
مجبور به عقب نشینی کرده و از محل متواری شده تا این که پس از نیم ساعت با خانه ما تماس گرفت 

و تهدید کرد که اگر پای پلیس به میان آید سمیه را خواهد کشت.
بدین ترتیب پرونده این ماجرا بالفاصله در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. مأموران 

در نخستین گام خانه حمید را شناسایی کرده و با دستور قضایی به بازرسی دقیق پرداختند.
بنابراین چند تن از کارآگاهان خانه را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند. گروهی هم به خانه پدر 
دختر ربوده شده رفتند. ساعت از 11 شب گذشته بود که خانواده سمیه نگران و مضطرب همچنان در 
انتظار خبری از دخترشان بودند.ثانیه ها برایشان مثل یک قرن می گذشت. همه چیز در کنترل مأموران 

پلیس بود. آنها فقط منتظر یک حرکت از سوی حمید بودند. اما افسوس که او هیچ اقدامی نمی کرد.
از سوی دیگر حمید با اسلحه ای کنار سمیه روی زمین نشسته بود. دختر جوان گریه می کرد و با 

التماس از او می خواست تا به این بازی خطرناک پایان دهد.
سمیه به پای حمید افتاد و گفت: »تو را به خدا تمامش کن. این حق ما نیست. عشق ما به یکدیگر خیلی 
فراتر از آن بود که چنین فرجامی داشته باشد. دیوانگی نکن. اگر همین اآلن این ماجرا را خاتمه ندهی 
معلوم نیست چه بالیی در انتظارمان باشد. اما حمید که انگار در آن لحظه ها قدرت کنترل اعصاب و 
رفتارش را نداشت حرف های سمیه را نمی شنید، بلکه فقط به فکر انتقام بود. حمید خوب می دانست 
سمیه چقدر برای پدر و مادرش عزیز و باارزش است. او می خواست با این بازی خطرناک آنها را 
وادار کند که برای دیدن دخترشان به او التماس کنند و به دست و پایش بیفتند. بعد هم از رفتار توهین 
آمیزشان از او عذرخواهی کنند.نیمه شب فرارسیده بود. در این میان کارآگاهان به بررسی یکی دیگر 
از احتماالت پرداختند. آنها بالفاصله به محل کار حمید رفته و آنجا را محاصره کردند. ردیابی های 
فرمانده،  دستور  با  بنابراین  داد.  نتیجه  سرانجام  پیشه  عاشق  پسر  مخفیگاه  کردن  پیدا  برای  پلیس 
عملیات آغاز شد. چند لحظه بعد نیز حمید و سمیه در زیرزمین شرکت، خود را مقابل تعداد زیادی 
پلیس دیدند.حمید که غافلگیر شده بود با مشاهده مأموران، در اقدامی ناگهانی سمیه را به طرف خود 
کشید و لوله اسلحه را روی شقیقه اش گذاشت. سپس تهدید کرد در صورت هر حرکتی گروگانش 
ناپذیر و نجات جان  بنابراین کارآگاهان برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه جبران  را می کشد. 
دختر جوان عملیات را متوقف کردند. دقایق به کندی می گذشت. رئیس کالنتری، فرمانده عملیات و 
کارآگاهان باتجربه پلیس هر یک به سهم خود سعی داشتند با روش های گوناگون حمید را از تصمیم 
خود منصرف کنند. اما خشم و کینه از یک سو و ترس و اضطراب از سوی دیگر این احتمال را قوت 

می بخشید که حمید در اقدامی جنون آمیز مرتکب خطای جبران ناپذیری شود.
سرانجام کارآگاهان به عنوان آخرین گام، تصمیم گرفتند تا از یک روان شناس باتجربه در محل حادثه 
کمک بگیرند.دقایقی بعد دکتر در محل حاضر شد. پس از یک ساعت سرانجام موفق شد اعتماد حمید 
را جلب و او را وادار به تسلیم نماید. بدین ترتیب پس از ۷ ساعت عملیات دلهره آور، سرانجام گروگان 
آزاد و متهم مسلح دستگیر شد.سمیه که تا ساعتی قبل از این حادثه حمید را مرد رؤیاهای خود می 
دانست حاال او را یک بیمار روانی می دید. او می گفت: »هیچ وقت فکر نمی کردم حمید برای حل مشکل 
ازدواجمان مرتکب چنین اقدام بچگانه و احمقانه ای شود. حاال می فهمم که او مرد زندگی ام نبود چون 
برای مقابله با مشکالت بدترین راه را انتخاب کرد.«حمید پس از دستگیری با شکایت خانواده سمیه 

روانه زندان شد.
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زندگی ارزش ندارد، ولی هيچ چيز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

كرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد كنيد 

انواع شيرينهای خشک و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از كنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  كاست و 

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را كه بخواهی در آپادانا ميابی در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

عاشقانه ها هميشه 
زيبا هستند..

ابوالفضل قوچانی 

عاشقانه ها همیشه زیبا هستند؛ نه به این دلیل که قصه ای شیرین دارند و ما با شنیدن آن لذت میبریم 
هستند  زیبا  میکنیم؛  پنداری  همذات  آنها  با  رؤیا  در  غرق  و 
یک  در  بار،  یک  هر کس،  برای  واقعی  که عشق  آن جهت  از 
ناب  لحظه های  آن  میافتد و  اتفاق  لحظه و در روزی خاص 
تکرارشدنی نیستند. اما گاهی با اینکه عاشقانه شروع میکنیم و 
شاعرانه زندگی میکنیم، قافیه ها را خوب کنار هم نمی چینیم 
و همین، شعر و آهنگ زندگی ما را ناکوک میکند. اما میشود 
قافیه ها را بار دیگر کنار هم چید و شعر زندگی را یک بار 
دیگر آهنگین کرد؛ اگر فراموش نکنیم روزی شعر زندگی را با 

هم سرودهایم... . 
ابتدا نگاهی داریم به عالئم بیمارشدن زندگی  در این شماره 
مشترک و سپس با راهکارهای درمان آن آشنا میشویم. شکی 
جدایی  قصد  به  را  زندگی مشترک  ما  از  هیچکدام  که  نیست 
آغاز نمیکنیم؛ حتی اگر گاهی به آن فکر کنیم و ته دلمان از فکر 
کردن به این موضوع بلرزد. اما همیشه اوضاع بر وفق مراد 
نیست و جر و بحثها شروع میشود و ما بدون اینکه بخواهیم، 
سر میخوریم و تا چشم باز میکنیم، می بینیم ته درهایم! این 
این  با  گاهی؛  فقط  اما  نیست  ما  دست  گاهی  ها  بریدن  ترمز 
حال اغلب اوقات تقصیر خودمان است ولی هر دو به آن بی 
اعتنا هستیم و در واقع به عالئم بیمارشدن زندگی مشترکمان 

حساسیت نشان نمیدهیم. شاید هم فکر میکنیم همه چیز خود به خود درست میشود و نیازی به تالش 
برای رفع مشکل نیست. اما این درست نقطهای است که باید هر دو حرکتی از خود نشان بدهیم تا طناب 
محبتمان پاره نشود و هر یک به سویی پرتاب نشویم. بنابراین نسبت به این عالئم حساس باشیم: عالئم 
ازدواج بیمار لج بازی و نه گفتنهای ما بیش از حد طبیعی است؛ فرقی هم نمیکند حرف طرف مقابل منطقی 
است یا نه. روابط زناشویی حداقل است و اگر رابطه ای هم اتفاق میافتد، روح و احساس ما را درگیر 
نمیکند. نقاط مشترک به حداقل رسیده است. عشق جای خود را به اجبار به در کنار هم بودن داده است. 
این اجبار هم ناشی از وجود فرزندان، عرف اجتماعی، نیازهای فردی و ضرورت رفع این نیازها توسط 

همسر، ناتوانی در تصمیم گیری برای جدایی، مهریه باالی همسر و هزار و یک دلیل دیگر است. 
روح سومی در زندگی ما حاضر است. این موجود الزاما زن یا مرد واقعی دیگری نیست بلکه میتواند 
مطالعه  فرزند،  تلویزیون،  برنامه  ورزش،  مثل  خاص«  سرگرمی  یا  »دلخوشی  یک  یا  عالقه  شکل  به 
غیرعادی، اشتیاق به بودن در کنار دوستان، کار و... باشد. مسائل و مشکالت و حتی درد دلهای خاص 
زن و شوهر به بیرون از منزل راه پیدا کرده و هیچکدام از ما ترسی از مخدوشکردن چهره طرف مقابل 
نداریم. مقایسه کردن را شروع کردهایم و هر کدام از ما کمبودها و عیب های طرف مقابل را جستوجو 
میکنیم و سعی میکنیم عالوه بر ایراد گرفتن از طرف مقابل، او را با دیگران مقایسه کنیم. بدتر اینکه 
این تفاوتها را هم به راحتی جلوی همسرمان بازگو میکنیم. نفر سوم به صورت واقعی وارد زندگی 
ما میشود. نشانه این ورود نیز بازگو کردن نظر شخص سوم است. مثال به 
نظر خانم یا آقای فالنی، خانم یا آقای فالنی گفت و... مانند گذشته از پاسخ 
گفتن به نیازهای همسرمان- هر نیازی که باشد- لذت نمیبریم و با انجام هر 
انجام هر کاری به  انجام وظیفه میکنیم. ترجیح میدهیم برای  کاری احساس 
تنهایی اقدام کنیم. زمانی که در منزل هستیم، احساس شادی، رضایت، آرامش 
و امنیت نمیکنیم و حسهایی مثل اسیر بودن، اجبار به انجام کارها، استثمار 

شدن، تبا هشدن زندگی و... آزارمان میدهد. 
در واقع زندگی مشترک را مانعی برای پیشرفت و ترقی تصور میکنیم. شاید 
براساس عالئمی که به آن اشاره کردیم، ترمیم این رابطه شکست خورده یا در 
حال شکست، کار چندان آسانی نباشد؛ چون عالئم نشان میدهد خانه از پای 
بست ویران است. با این حال، خانه میتواند ویران نشود؛ اگر فقط چند حرکت 
تصمیم  اگر  کنیم  اندازی  پوست  کنیم:  حاال شروع  همین  از  را  مهم  و  ساده 
اولیه زندگی ما - یعنی انتخاب همسفر زندگی - انتخاب درستی بوده باشد- 
که حتما هم هست- آنچه اکنون درگیر آن هستیم، ناشی از انتخاب نادرست 
نیست؛ دلیل آن، فرو رفتن در الک دفاعی و پافشاری هر کدام از ما بر سر 
خواستهها و عقاید است؛ عقاید و خواسته هایی که پیش از این یا اصال وجود 
مدتی  معتقدند  روانشناسان  اند.  نبوده  مهم  چندان  و  اند  بوده  یا  اند  نداشته 
از آن، برخی زوجها دچار  بعد  یا حتی مدتها  از شروع زندگی مشترک  پس 
بیصبری، سرسختی  مثل خودمحوری،  اختالالتی  رفتاری میشوند؛  اختالالت 
و عدم انعطاف پذیری، احساس ریاست و تالش برای بهدستگرفتن اختیارات 
زندگی به تنهایی، حسادت، خودبزرگ بینی )به دلیل مقایسه ویژگیهای خود 
یا خانوادهشان با طرف مقابل( تعصب روی رفتارها یا عقاید خود یا بستگان، عدم گذشت و انعطاف 
پذیری و... . به این ترتیب مشکالت زندگی مشترک آغاز میشود مگر اینکه برای از بین بردن این حالتها 
یا بهتر بگوییم توفان اختالالت رفتاری تالش کنیم و تغییر کنیم. یکی از بهترین شیوه های از بینبردن 

توفان اختالالت رفتاری، اصالح فردی است. 
اما شکی نیست که خود ما این اختالالت را متوجه نمیشویم؛ بنابراین کافی است این حالتها و احساسها 
تغییر  اول،  آنها کمک بخواهیم. پس گام  از  تعریف کنیم و  یا مشاور  برای روانپزشک، روانشناس  را 
و شروع این تغییر از خود است. از زاویهای دیگر ببینیم مثبت اندیشی، اولین شیوه تغییر دید ما به 
زندگی است. گام بعدی تعریف دوباره است؛ به این معنی که اهداف، خواسته ها، برنامه ها و... زندگی 
مشترکمان را بار دیگر تعریف کنیم. مثال اگر دوست داشتیم به خاطر مادر شدن کار مورد عالقهمان را 
کنار نگذاریم اما مجبور به انجام این کار شدیم، حاال که فرزند ما کمتر از قبل به ما نیاز دارد، بار دیگر 
کار مورد عالقه مان را شروع کنیم. از نگاهی دیگر، هیچگاه فکر نکنیم شرایطی که در آن قرار داریم یا 
قرار داشته ایم، تغییر نخواهد کرد. اگر یک بار دیگر زندگی و خواسته هایمان را تعریف کنیم، حتما همه 
چیز به راحتی تغییر میکند. بی صدا صحبت کنیم علم روانشناسی میگوید اختالف زوجها زمانی آغاز 
میشود که آنها نسبت به احساسهای هم کور و کر میشوند. از این لحظه به بعد حرفزدن هم نمیتواند 

این خأل را پر کند. 
به عقیده روانشناسان، درواقع شرط اول شنیدن و درک کردن نیازهای طرف مقابل، برقراری ارتباط 
حسی بین زن و شوهر است. پس از همین لحظه، »شنیدن در سکوت را آغاز کنیم. به رفتارها، عصبانیتها، 
حساسیتها، گریه ها و سکوتهای طوالنی و معنیدار همسرمان دقت کنیم. مطمئن باشیم آنچه را که باید، 
کنیم  را محو  کنیم. سومین  را شروع  کردن  آگاهی، صحبت  مرحله  این  از  بعد  میشنویم.  و  بینیم  می 
حضور مهره سوم در زندگی مشترک - چه به صورت واقعی و چه به صورت مجازی - یکی دیگر از 
دالیل جدایی زوجه است. خیلی از ما به محض اینکه احساس میکنیم موجود سومی - چه به صورت 
واقعی و چه خیالی - وارد زندگی مشترکمان شده است، عقب نشینی میکنیم اما این روش درستی نیست. 
به جای اینکه میدان را خالی کنیم یا با سؤال پیچ کردن همسرمان بدتر او را کالفه کنیم، حرکت کنیم. 
هرازگاهی به محل کار همسرمان سر بزنیم؛ به این ترتیب، هم با شرایط کاری همسرمان آشنا میشویم 
و هم بعضی شک و تردیدهایمان برطرف میشود. اگر همسرمان به سرگرمی خاصی عالقه دارد، با او 
همقدم شویم؛ مثال به جای اینکه در تمام طول مدتی که او فوتبال تماشا میکند حرص بخوریم، در هیجان 

و شادی او شریک شویم. 
اگر نفر سوم، زن یا مردی واقعی است، کنار نکشیم؛ با افراد آگاه مشورت کنیم و با مشورت و برنامه 
ریزی همسرمان را به خانه بازگردانیم. مسائل زندگی مشترکمان را برمال نکنیم تا طرف خطاکار بتواند 
روی بازگشت داشته باشد؛ با آبروریزی، فرصت بازگشت را از همسرمان میگیریم. پیشقدم شویم خیلی 
از ما بعد از گذشت مدتی از زندگی زناشویی، محبتکردن را فراموش میکنیم و همین فراموشی، زمینه 
بسیاری از اختالف های ماست. بدتر اینکه به تدریج محبت کردن را منت کشیدن فرض میکنیم و تازه 
وقتی که طرف مقابل محبتی میکند، شک میکنیم که جواب او را بدهیم یا نه! این افکار را فراموش کنیم و 
برای محبت کردن بار دیگر پیشقدم شویم. و در نهایت اینکه هیچوقت و در هیچ شرایطی زندگی مشترک 
مان را فنا شده تصور نکنیم. هر حرکت و تالشی، فرصتی برای بازگشت به روزهای طالیی ای است 

که تصور میکنیم تمام شده است
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۲6 نکته درباره مش کردن، رنگ کردن و دکلره کردن مو

سال نو، رنگ موی نو
دکتر شکوفه شجاعی

شب عید که می شود، وقت گرفتن از آرایشگاه ها کار دشواری است. خیلی از خانم ها برای اینکه سال نو 
را با چهره جدیدی شروع کنند به فکر رنگ کردن، فر کردن و مش کردن موهایشان می افتند. اگر شما 
هم قصد دارید در سال نو چنین خدماتی از آرایشگاه بگیرید، باید نکاتی را بدانید تا دلخور و ناراحت 

آرایشگاه را ترک نکنید. ما در اینجا آن نکات را برایتان بازگو می کنیم. بخوانید! ... 

1( اگر موهای شما تارهای سفید دارد اول از قسمت جلوی سرتان شروع به رنگ کردن کنید. 
۲( اگر در موهای شما ساقه روشن تر از ریشه است، اول ساقه موها را رنگ کنید. 

کاله  از  نباید  باشد،  زیاد  سفیدتان  تارهای  و  خشن  و  زبر  موها  جنس  اگر  کردن،  رنگ  از  پس   )3
پالستیکی استفاده کنید. 

۴( اگر می خواهید موهای طبیعی خود را برای اولین بار یک یا دو درجه روشن تر کنید، رنگ را با 
اکسیدان شماره ۲ مخلوط کنید و طرز رنگ زدن از ساقه و پشت سر است. 

۵( مواد دکلره و رنگ ها همیشه باید در ظروف غیرفلزی ریخته شوند و از به کار بردن شانه، برس و 
کاسه فلزی خودداری نمایید 

6( قبل از رنگ آمیزی و دکلره، دور صورت، گردن و گوش ها را چرب کنید. 
۷( بعد از دکلره و رنگ کردن موها، سشوار بکشید. 

۸( از استفاده از مواد شیمیایی روی پوست که سوزش یا زخم یا ناراحتی دارد، خودداری کنید. 
9( حجم اکسیدان نباید از آنچه توصیه شده بیشتر شود. 

1۰( رنگ مو را روی پوست سر نمالید و اگر به طور اتفاقی رنگ مو روی پوست تان پخش شد، برای 
تمیز کردن آن از پودربچه استفاده کنید. 

11( از رنگ کردن مو با درجات مختلف و رنگ های گوناگون بپرهیزید. 
1۲( نوک موها به علت داشتن منفذ و خلل های بسیار زیاد معمواًل خوب رنگ نمی گیرد. برای رفع این 
مشکل، بهتر است همان رنگ مورد نظرتان و یا یک درجه تیره تر را انتخاب کرده و بدون اکسیدان آن 
را روی نوک موها بگذارید و بعد موها را خشک کنید. سپس رنگ ها را طبق معمول روی مو بگذارید 

تا رنگ تثبیت شود. 
13( موی بلوند در اثر مواد شیمیایی موجود در استخر شنا سبز می شود. برای رفع این مشکل از 
رنگ های گرم مانند قرمز یا طالیی استفاده کنید البته شامپوهای براق کننده و شفاف کننده نیز ممکن 

است در رفع این مشکل موثر باشند. 
1۴( وقتی که یک رنگ با پایه های آبی به موی زرد یا طالیی زده شود، رنگ حاصل سبز می شود. با 

جانشین کردن یک رنگ با پایه بنفش، رنگ طبیعی تری به دست خواهید آورد. 
1۵( وقتی که بلوند، قرمز روشن کم رنگ شده و به نارنجی تبدیل می شود، مقداری رنگ طالیی، قرمز 

برای  های الیت کردن اضافه کنید. 
16( وقتی که خطوط صورتی در موهای سفیدی که با قرمز رنگ شده پدیدار شد، برای پوشاندن آن 

به مقداری رنگ قهوه ای طبیعی به همان درجه و تن و یا تیره تر نیاز دارید. 
1۷( وقتی که موی فعلی تان از رنگ مورد نظرتان تیره تر است، حتماً  به یک دکلره کننده نیاز دارید تا 

رنگ قبلی را به سطح و درجه برابر با رنگ انتخابی برساند و رنگ دلخواه شما به دست آید. 
1۸( اگر مو بعد از استفاده از یک پاک کننده رنگ مو، قرمزشد. برای خنثی کردن تن گرم ناخواسته ای 

که ایجاد شده، می توانید یک رنگ با تون یا زمینه خاکستری و یا بنفش به آن اضافه کنید. 
19( همیشه قبل از گذاشتن رنگ، موهایتان را خشک کنید زیرا رنگ موی مرطوب، رقیق شده و نتیجه 

مطلوب به دست نخواهد آمد. 
۲۰( شما با رنگ نمی توانید مو را بیشتر از 3 درجه روشن بکنید. مثال اگر موی ما ایرانی ها که اکثرا 
شماره ۴ جدول رنگ است را بخواهیم با رنگ روشن بکنیم تا پایه ۷ یعنی بلوند تیره، بیشتر نمی توانید 
بروید. اگر رنگ ۸ و 9 را بگذارید باز همان بلوند تیره را به شما می دهد. بلوند تیره هنوز رنگدانه 
قرمز، نارنجی و زرد دارد. تنها کاری که می توانید انجام بدهید تن رنگ را طوری بگیرید که کمی از 

رنگدان های قرمز مو را خنثی کند. 
۲1( روشن کردن مو یا  های الیت بیشتر از ۴ درجه )روشن تر از موی طبیعی(، با بلیچ یا همان پودرهای 
دکلره انجام می گیرد. پودر های دکلره رنگدانه های مو را از کوتیکل مو بیرون می آورند. این کار را تا 
وقتی که هنوز در تماس با مو هستند، انجام می دهند یعنی مو به ترتیب قرمز، نارنجی، زرد، سفید یا 

بیرنگ و در انتها شکسته شده و از بین می رود. 
۲۲( برای پالتینه کردن موی ما آسیایی ها که سیاه و تیره است مو باید ?? درجه روشن شود تا ما 
بتوانیم رنگ پالتینه که رنگ دلخواه ما ایرانی ها است را به دست بیاوریم. این به مو صدمه و آسیب 

می زند. 
۲3( رنگ ساژ در واقع رنگ دومی است که روی موی روشن شده با دکلره گذاشته می شود. این عمل 
برای تیره کردن مو، خنثی کردن رنگ دانه های اضافی مو و رنگ دلخواه را به مو دادن انجام می شود. 

در هر حالت روش کار فرق می کند. 
نداشته  مو  کردن  رنگ ساژ  به  نیازی  دیگر  و  کنید  روشن  دکلره  پودر  با  را  مو  می توانید  شما   )۲۴

باشید. 
۲۵( بعضی مواقع مو بیش از آنکه خواسته شده روشن شده است. در این مواقع رنگ دلخواهتان را از 
جدول مو انتخاب کرده و روی مو بزنید. سعی کنید از پراکسید 3 استفاده بکنید یا اکسیدان 6 را رقیق 

کنید. برای اینکه مو یک بار با مواد شیمیایی در تماس بوده آن را ضعیف تر نکنید. 
۲6( ممکن است بعد از اینکه رنگ دکلره را از مو شستید با رنگدانه هایی مواجه بشوید که دلخواه شما 

نباشد. در این مواقع از رنگ ساژ برای خنثی کردن رنگدانه های اضافه استفاده بکنید.
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

فال هفته
متولدین فروردین: در این هفته بر اثر 
دچار  اقدامي  یا  و  انتخاب  براي  موضوعي، 
تردید و دودلي خواهید شد. براي رسیدن به 
در  هفته  اواخر  در  نباشید.  مقصد عجول  یک 
نتیجه رسیدن خبري بعضي تردیدهاي شما از 
میان خواهد رفت، به زودي تغییر و تحولي در 
امور روزانه تان پیش خواهد آمد.در مورد یک 
قضیه  دنباله  است  بهتر  آمده،  پیش  دلخوري 
مربوط به آن را نگیرید و آن را فراموش کنید.، 
چون هر چه بیشتر بخواهید توجیه اش کنید، 

مبهم تر و پیچیده تر خواهد شد.

هفته  این  در  اردیبهشت:  متولدین    
طور  به  را  منظورتان  و  مقصود  کنید  سعي 
شفاف بیان کنید، تا بعضي ها را دچار سوء 
تفاهم نکند و از این بابت مشکالتي براي شما 
یا معامله اي  انجام کاري و  نیاید. براي  پیش 
پول الزم به دست شما خواهد رسید. مسافرتي 
براي  کنید  سعي  دارید.  پیش  در  مدت  کوتاه 
تمدد اعصاب از اوقات فراغت خود به خوبي 
استفاده کنید و فکر و ذهنتان را از افکار تیره 

و نومید کننده به دور نگه دارید.

و  آرزوها  از  یکي  خرداد:  متولدین 
یاخواسته هایتان در این هفته صورت تحقق به 
خود گرفته و یا در شرف انجام قرار میگیرد. 
نگراني ها را از خود دور کنید و مصمم باشید. 
از قدیم گفته اند در کار خیر حاجت به استخاره 
روشن  برایتان  واقعیتي  روزها  همین  نیست. 
میشود و بعضي فکرهاي تیره و تار از سرتان 
خارج خواهد شد. این روزها خود را خسته و 
فرسوده احساس مي کنید. احساستان درست 
خود  به  کمي  است  بهتر  چاره  براي  و  است 
هم  و  جسمي  مرخصي  هم  بدهید،  مرخصي 

روحي.

  متولدین تیر: حتمأ خودتان هم پي برده 
اید که برخي از مشکالتتان مربوط است به کم 
رویي تان و مالحظه کردن دیگران،گاهي الزم 
است که آدم رودربایستي ها را کنار بگذارد و 
حرف دلش را صاف و صریح به طرف مقابل 
بگوید. البته حرف هاي منطقي که در آن اما و 
اگر و شاید نباشد. سعي کنید حس حسادت را 
که به تازگي در وجودتان سربرآورده از خود 
دور کنید، چون جز رنج دادن خود هیچ نتیجه 
اي از آن نخواهید گرفت.برنامه اي که در سر 

دارید به اجرا در مي آید.

عاطفي  موضوع  یک  مرداد:  متولدین   
براي مدتي متوقف  با موانعي برمي خورد و 
و شما را دل نگران خواهد کرد. در این هفته 
از دعوت به گفتگو و مشاوره سرباز نزنید و 
سعي کنید که در این گونه جلسات شرکت کنید 
تا دیگران هم نقطه نظرهاي شما را بشنوند و 
مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد. یک فرصت 
دارید.  راه  بر سر  خوب و یک شانس کمیاب 
براي پیشبرد یک امر اجتماعي خود را از کمک 
هاي فکري و یا عملي دیگران بي نیاز ندانید. 
خود  هاي  خودخواهي  از  کمي  است  بهتر 

بکاهید.

و  بنشینید  اگر  شهریور:  متولدین 
کنید،  قاضي  معروف  قول  به  را  کالهتان 
ناشي  مشکالتتان  از  برخي  که  دید  خواهید 
هاي  حرف  و  ها  توصیه  به  که  بوده  این  از 
مشفقانه نزدیکان خود بي توجه بوده اید. پس 
بهتر است کمي هم از خود نرمش و انعطاف 
نشان دهید. یک اتفاق خوب و امیدوارکننده بر 
سر راه دارید.از یک رقابت و یا آزمون موفق 
بیرون خواهید آمد. به زودي طرف مورد نظر 

متوجه حسن نیت و صداقت شما خواهد شد.

متولدین مهر: در این هفته از تصمیمي 
که گرفته بودید و یا کاري را که شروع کرده 
او  از  از یکي که  بودید، پشیمان خواهید شد. 
فداکاري  حد  در  خدماتي  نداشتید  انتظاري 
آن  جستجوي  در  که  را  آنچه  دید.  خواهید 
بودید، پیدا مي کنید. یک مسافرت کوتاه مدت 
به  کنید  سعي  داشت.  خواهد  مفید  بسیار  اما 
پریشان  از  و  بدهید  ترتیبي  و  نظم  افکارتان 
بتوانید  تا  آورید  عمل  به  جلوگیري  آن  شدن 

براي آینده تصمیم درستي بگیرید.

موجباتي  زودي  به  آبان:  متولدین 
توانست  اثر آن خواهید  بر  که  آید  فراهم مي 
یکي از خواسته هاي قدیمي خود را برآورده 
کنید.بیهوده خود را از جمع دوستان و یا جمع 
خانوادگي کنار نکشید و آن را نوعي آسودگي 
استمرار  صورت  در  چون  نپندارید،  خاطر 
انزواطلبي بر روحیه و اخالق شما لطمه وارد 
و  اجتماعي  کارهاي  در  کنید  سعي  آید.  مي 
خانوادگي مشارکت داشته باشید ، یک اختالف 
مالي بر رابطه شما با یکي از نزدیکان اثر منفي 

مي گذارد.

حسن  دادن  نشان  با  آذر:  متولدین   
تفاهم  سوء  بعضي  بر  توانید  مي  خود،  نیت 
از  آنچه که  براي  پایان دهید.  هاي خانوادگي 
دست داده اید، غم وغصه به دلتان راه ندهید 
قرار  سرزنش  مورد  را  دیگران  یا  و  خود  و 
جبران  عارضه  این  زود  خیلي  چون  ندهید، 
به دوستي و  این هفته نسبت  خواهد شد. در 
صمیمیت یکي از اطرافیان دچار شک و تردید 
خواهید شد. نسبت به انجام برنامه اي که در 
خیال دارید، نگراني و تردید به خود راه ندهید 

و به توانایي هاي خود مطمئن باشید.

احساسات  کنید  سعي  دی:  متولدین   
واقعي خود را پنهان و یا مغشوش جلوه ندهید، 
طرف  دل  به  حتما  دل  حرف  باشید  مطمئن 
مقابل مي نشیند.ماسک به چهره زدن و نقش 
بازي کردن چه در رفتار و چه در گفتار خیلي 
زود رو مي شود و ماهیت خود را نشان مي 
دهد. به زودي با اتفاقي احساس خواهید کرد 
فصل تازه اي در زندگي تان باز شده است.با 
کمک شما یکي از بالتکلیفي بیرون مي آید، پس 

بهتر است او را چشم انتظار نگذارید.

متولدین بهمن: این روزها بهتر است   
خود را به دست امواج احساسات بسپارید و 
بگیرید.  تصمیم  و  کنید  فکر  معقول  و  منطقي 
براي انجام یک معامله مهم فرصت هاي خوبي 
به دست مي آورید. یک مشکل و یا یک مانع بر 
سر راه برنامه مورد عالقه تان پیش مي آید، 
اما اگر کمي تدبیر کنید مي توانید از کنار این 
به فکر  باید  این روزها همچنین  مانع بگذرید. 
سالمتي خود باشید و بعضي دردها و کسالت 

ها را دست کم نگیرید.

و  خود  به  کمي  اگر  اسفند:  متولدین   
امکانات و توانایي هاي خود بیندیشید خواهید 
پس  هستید،  دیگر  هاي  خیلي  مثل  که  دید 
همان  در  باید  نیز  زندگي  از  شما  انتظارهاي 
اگر  دارند.  زندگي  از  دیگران  که  باشد  حدي 
کمي از توقعات و زیاده طلبي ها کم کنید و به 
آنچه که دارید قانع باشید بخش قابل مالحظه 
به  میشود.  کاسته  شما  هاي  ناراحتي  از  اي 
عبارتي دیگر زندگي را براي خود و اطرافیان 
خود آسان بگیرید.آن وقت راحت تر خواهید 
مفید  و  تازه  پیشنهادي  نوآشنا  یک  از  بود. 

خواهید شنید. هدیه هایي در راه دارید 
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 فروش و نصب برنامه 
های جديد كامپيوتری

XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه های

كاربردی و آموزشی ديگر 

با قيمت مناسب در محل كار و منزل
07 ۸۸ 99 77 ۶23

سوپر ياس بيرمنگام 
سوپر قنادی ياس 

عرضه كننده مرغوب ترين اجناس ايرانی و تركی و افغانی 
و كرد را با نازلترين قيمتها به دوستان عزيز 

ما تنها به فروش نمی انديشيم كيفيت و سرويس ما را از 
دوستان خود جويا شويد

مفتخريم كه سرويس خود الگوئی برای ديگران قرارداده 
ايم 

نقل و انتقال سريع ارز با بهترين قيمت از انگلستان به 
سرتاسردنيا و بالعکس

 ما هرگونه سوغات ايرانی شما را با بهترين قيمت خريداريم 
گزكرمان 4.49پوند
چای احمد 2.15پوند

چای دو غزل 2.15 پوند
ترشی مخلوط 0.99 پنس

قند 0.99 پنس
آبليمو يک و يک 0.99 پنس 

شيرينی تازه 5.49 پوند
برنج ميهن 10 كيلوگرم : 19.99 پوند
برنج مختار10كيلوگرم:1۸.99پوند

زعفران گلستان :1.99 پوند 
نانوائی ياس طبق معمول هميشه با انواع نان داغ در خدمت مشتريان 

گرامی می باشد 
همچنين كبابی ياس با انواع كبابهای خوشمزه هفت روز هفته در 

خدمت هموطنان عزيز می باشد 
مديريت ياس نوروز را پيشاپيش به خدمت فارسی زبانان عزيز 

شادباش می گويد . 
با خريد باالی 20 پوند سی دی و دی ودی مجانی دريافت كنيد . 

ساعت كار ياس 7روز هفته از 9صبح تا 
11شب

58CEPA HALL SMATHWICK BIRMINGHAM B66 4PB

01215650100

رسانه هاي محلي آمریکا گزارش دادند

حبس ابد براي كودک 11 ساله
به  این کشور که  دادند یک کودک 11 ساله  رسانه هاي محلي آمریکا گزارش 
اتهام قتل به عنوان یک فرد بالغ در دادگاه محاکمه خواهد شد با مجازات حبس 
این کودک  پست -گزت"  ابد روبرو است.به گزارش ایرنا، به نقل از روزنامه " 

نامادري خود را کشته است.
راي  پیش  چندي  پنسلوانیا  شرق  در  واقع  "الورنس"  بخش  دادگاه  قاضي  یک 
داد که این کودک نمي تواند به عنوان یک فرد خردسال محاکمه شود.وکیل این 
را که  این کودک  پاي  دادگاه دست و  گفته است که در جلسه مقدماتي  کودک 
سکوت کرده بود با زنجیر بسته بودند.این کودک که نامش فاش نشده به قتل 

نامادري ۲6 ساله و جنین وي متهم است.

Qualified and an experience Iranian chef 
required in Glasgow Scotland.

Please contact  on : 0779527 8989.
Excellent rate of pay to right chef.
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نيازمنديها

تميزكردن پنجره و نظافت منزلتان را 
به ما بسپاريد 

077353020۶7

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه 

پرشین چاپ میشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  این  ی  وظیفه  که  آنجایی  از 

باشد، لذا مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های مقتضی ، اطمينان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آوريد.

اتومبيل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
۰۷9۵666۴۴31

واكسال وكترا ديزل سيلور 
اتوماتيک مدل 2007

۰۷9۵666۴۴31

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07۸۸۸۸0۸079
گلف سيلورمدل2004

۰۷9۵666۴۴31

لوله كشی 
ساختمان 

جواد 
07۸94۸۶2۶19

سوزوكی سيلورمدل 
2003

۰۷9۵666۴۴31

آموزش

بنز  ای كالس سيلورمدل 
2003

۰۷9۵666۴۴31

بنز سياه  رنگ مدل 2005
۰۷9۵666۴۴31

متروپولیتن کار 
سرویس

020۸92345۶

تويوتا سيلور مدل 2001

۰۷9۵666۴۴31

پژو 30۶ سيلورمدل2004

۰۷9۵666۴۴31

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

۰۷9۵666۴۴31

ريکاوری تی   بی 
020۸4490۶۶0

آموزش 3 دی مکس و 
انیمشن

۰۷۷96۷۵1۷6۷

کارت ویزیت سربرگ
020۸4530370

طراحی ليفلت و چاپ ليفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷3311313۷

آموزش ويولون

۰۷۵11۸1۲۰69

تدريس 
خصوصی رياضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قيمت بسيار 
مناسب

07515704242
 

آموزش كامپيوتر

۰۷9۰9۸۵۷۰1۲

تعمير كامپيوتر در 
محل

۰۷9۰9۸۵۷۰1۲

تعمير لپ تاپ
۰۷۷3311313۷

طراحی وب 
سايت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجویان 

التحصیل دانشگاه لندن 

07۸2۸۶97۶۸1

تایپ فارس و انگلیسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰9۸۵۷۰1۲

تعميرات

اجاره

اجاره 
ماشين

سام ريکاوری 
۰۷۸۸63۸۸6۵۷

چاپ

تدريس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثيه منزل و كليه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترين قيمت

Full Insurance

07974۶0۶۸3۶

مکانيک سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهای

 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشکاری ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجاری 
نصب هواكش پيتزائی 

07500۶79571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

حسابدار

تعمير 
كامپيوتر و لپ 

تاپ در محل
07909۸57012

 مغازه فروشی
Kingston-Surbiton
Pizza-Restaurant

 با موقعيت عالی با در آمد
4000 پوند هفتگی

077235۶9790

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پاركت

07۸94۸۶2۶19

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰9۸۵۷۰1۲

تعمير لپ تاپ
۰۷۷3311313۷

تعمير كامپيوتر در 
محل

۰۷9۰9۸۵۷۰1۲

fish & chips
و پيتزايی در گريد بار 

بيرمنگام 
فروش يا اجاره 

079129۸4۶9۸
07745۶1555



    جمعه 7 فروردین ماه 1388
47سال دوم -  شماره هشتادونه

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 7 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادونه

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷1۷۴
کانون ایران                                             ۰۲۰۸۷۴63۲69 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸۷۴۸66۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲16۷۰۵۰11-۷
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵3۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸۴۵6۰۰۰91۴ 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰1۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸۵6۴9۸۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴۵۵۵۵۵۰

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    ۰۲۰۷6۲۰۰1۰۰

رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷6۰33696 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰۷۲669۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷6۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونک 1                             ۰۲۰۷6۰3113۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰۴16 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸96۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰39۵9۵
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸۴۵۸9۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲6۲۴۰1۵
رستوران پاریس                                      ۰۲۰۷۲۸9۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸۴۵۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸36۵1
رستوران حافظ)1(                                   ۰۲۰۷۲۲9939۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷۴31۴۵۴6     
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸9۲۰9۷۴۴ 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸۴۷1۷۴۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸3۴6۵۵9۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲3۸331
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰6۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵63۷۰۰۷
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰۸۸۸969۸9
رستوران یاس                                         ۰۲۰۷6۰391۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸3۸۰۰۰۷  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰۷۲669۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸3۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲۴3۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷6۰3۲3۷9  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰۸9۵۲۴۷۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵361
انزلی                                        ۰۲۰۸۴۵۸1۲۲1
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴۵16616
بهار                                         ۰۲۰۷6۰3۵۰۸3
بیژن                                         ۰۲۰۷۴3۵۲3۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷6۰36۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲66۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷31۷۸19
تهران                                      ۰۲۰۷۴3۵36۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰۷639۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲6۵۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷6۰3۸9۰9 
خیام                                          ۰۲۰۷۲۵۸363۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴۵۲۴۰۰۴

فردیس                                     ۰۲۰۸۸6161۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲۴3
ستاره                                      ۰۲۰۸۸63۵۲۵1
ساواالن                                                  ۰۲۰۸3۴۷۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸969۷9۷۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰۷6۲۴۲9۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰۸3۴33۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰۸9۷۴6۰۸۸ 
سیب                                                  ۰۲۰۸399۲۸3۲ 
علی                                    ۰۲۰۸۵66936۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷99۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸963۰۰1۲

منصور                                           ۰۲۰۸9۵۲۵63۷ 
محصوالت ایران                              ۰۸963۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸۴۵۵۸1۸۴
وحید                                             ۰۲۰۸9۷۴999۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷6۰3۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰6۲9۰۵
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سوپر پرشیا
سوپر بیژن
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سوپر سهند 
سوپر دنا
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سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی
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رستوران پرشیا
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

نيازمنديها

شركت ساختمانی گرانيت

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

آيا كامپيوتر شما دائما دچار مشکل 
ميگردد! تعمير در محل كار يا منزل شما

تخفیف ویژه برای دانشجویان
نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اینترنت ، ویروس یابی و رفع کلیه مشکالت سخت افزاری و با قیمت بسیار 

 EXCEL3وDMAX مناسب آموزش نرم افزار 
بصورت حرفه ای  طراحی وب سایت

07909۸57012

بازار روز كامل ترين و قديمی ترين 
سوپر ماركت ايرانی
 در مركز بيرمنگهام

با خريد بيش از 25پوند از %10 تخفيف و خدمات ارسال به درب منزل بهره مند شويد. 

ما شما را به بازدید از بهترین سوپر مارکت ایرانی 
کنندة  عرضه  روز  بــــــازار  نماییم  می  دعوت 
مرغوب ترین و ارزان ترین اجناس ایرانی ، ترکی 
، ساندویچ  ، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه 
الویه خانگی ، انواع شیرینی ، کتاب ، نقره جات ، 

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681

 نمايندگی هفته نامه پرشين در شهر بيرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه 
را تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای 
birmingham@persianweekly. :صمد شکارچی و یا با شماره تلفن 07735032163  و ایمیل

co.uk  تماس  حاصل نمائید 
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سال ۸۸، سال فوتبال، سال تغييرات

چشم  توانیم-  می  باید-بخوانید  آن  در  که  است  سالی  اولین   ۸۸ سال 
انتظار نتایج ۴ نماینده ای که در جام باشگاه های آسیا داریم باشیم. سال 
۸۸ تکلیف تیم ملی کشورمان هم مشخص می شود. کسب مجوز حضور 
در جام ملت ها کار چندان شاقی نیست اما رسیدن به جام جهانی می 

تواند بار دیگر روحی تازه را در کالبد فوتبال ایران بدمد.
سال ،۸۸ کاشته های امسال مان را درو خواهیم کرد. اگر در انتخاب ها و 
تدارکاتمان، اگر در برنامه ریزی و عملکردمان درست رفتار کرده باشیم 
فوتبال ایران یکی از پررونق ترین سال هایش را پیش رو خواهد داشت. 
در این سال تیم ملی نوجوانان به جام جهانی می رود و تیم المپیک نیز 
به  منتهی  کند،  لندن شروع می  المپیک  به  برای رسیدن  را  هایش  بازی 
کارکرد  برای  تأییدی  مهر  مثابه  به  تواند  بردی می  که هر  اندازه  همان 
مدیران باشد در باخت ها و شکست ها نیز مشخص خواهد شد که کجای 

کارمان غلط بوده است.
همیشه اینگونه است که وقتی یک نفر در یک جا می خندد کس دیگری در 
ناکجا آباد و احساساتش مشغول گریستن است. حکایت بهار هم از چنین 
قانون نانوشته ای تبعیت می کند، زیرا همزمان با خنده طبیعت صدای 
گریه های »ننه سرما« به گوش می رسد در حالی که آهسته آهسته در 
حال ترک کردن ماست.نوستالژی عید اما صرفًا از جذابیت های زندگی 
یاد می کند. جذابیت هایی که بعضًا آغشته به آه و افسوس می شوند. 
مثل همان عیدی که »مصادره« شد. یا عیدی که پدر از دنیا رفت. یا عیدی 
که در هیچ کجا نشانی از عشق نبود اما از پی هر مصادره ای » رویشی« 

است...
و عشق

و عشق اگر نبود همین چند خط ولو آلوده به ما مالیخولیای یادواره های 
بشری به رشته تحریر در نمی آمد.

عیدتان مبارک

تيم ملی با قدرت به مصاف 
عربستان می رود

سالی  فدراسیون  این  اینکه  بیان  با  کشورمان  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ایران  فوتبال  پوشان  ملی  باالی  آمادگی  از  دارد،  رو  پیش  را  پرترافیک 
برای رویارویی با عربستان و کسب سه امتیاز در ورزشگاه آزادی خبر 

داد. 
تیم  تدارکاتی  دیدار  برگزاری  به  مطلب  این  بیان  ضمن  کفاشیان  علی 
ملی برابر کویت اشاره کرد و افزود: قطعا برگزاری این دیدار به کادر 
فنی کمک کرده است تا شناخت بیشتری نسبت به آخرین وضعیت ملی 

پوشان داشته باشد.
وی ادامه داد: ملی پوشان کشورمان در دیدار برابر کویت خصوصا در 
نیمه دوم عملکرد خوبی داشتند وتوانستند بخشی از خواسته های کادر 

فنی را در زمین به اجرا در بیاورند و در نهایت به پیروزی برسند.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اهمیت دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان 
برابر عربستان که روز هشتم فروردین ماه در ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدول و نتایجی 
که تاکنون به دست آمده است، کسب سه امتیاز این دیدار برای ایران از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و امیدوارم با حمایت تماشاگران و 

همت و تعصب بازیکنان تیم ملی به این مهم دست پیدا کنیم.
کفاشیان از آمادگی روحی و روانی ملی پوشان فوتبال کشورمان ابراز 
داشتم  ملی  تیم  مسئوالن  با  که  هایی  در صحبت  گفت:  و  کرد  رضایت 
و  داشتند  کامل  بازیکنان رضایت  باالی  وانگیزه  فنی  از شرایط  جملگی 
پیروزی  با  تا  رفت  به مصاف عربستان خواهد  قدرت  با  ملی  تیم  قطعا 

برابر این تیم راه صعود به جام جهانی هموار شود.
فوتبالدوست  مردم  کرد  امیدواری  ابراز  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
کشورمان نیز روز هشتم فروردین ماه با حضور در ورزشگاه آزادی به 
تشویق و حمایت از ملی پوشان بپردازند تا تیم ملی بتواند در این دیدار 

امتیازات کامل را کسب کند.
فدراسیون  برای  و شلوغ  پرترافیک  را سالی   13۸۸ کفاشیان سال  علی 
فوتبال یاد کرد و افزود: برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی، برگزاری 
فوتبال  تیم های  آماده سازی  حذفی،  جام  و  هشتم  لیگ  پایانی  هفته های 
امید و همچنین شرکت در تورنمنت های فوتبال و  جوانان، نوجوانان و 
با  امیدوارم  که  باشیم  داشته  پیش رو  باعث شده سالی شلوغ  فوتسال 

برنامه ریزی دقیق بتوانیم در همه این مراحل موفق باشیم. 

ايران بر كويت غلبه كرد
تیم ملي فوتبال ایران در آستانه بازي حساس با عربستان در دیداري تدارکاتي در کویت با تک گل دقیقه ۸۴ برنده شد. 

به گزارش واحد مرکزي خبر ، ایران که در بازي تدارکاتي قبلي خود در تهران برابر کنیا هم با یک پنالتي پیروز شده بود دیشب بازهم با 
ضربه مازیار زارع از همین نقطه قفل دروازه میزبان خود تیم ملي کویت را شکست.علي دایي در بازي خداحافظي جاسم الهویدي مهاجم 

سابق کویت دو بازیکن اصلي خود جواد نکونام و مسعود شجاعي را به همراه نداشت اما مهدي مهدوي کیا و وحید هاشمیان را در ترکیب 
قرار داد.ایران که در نیمه نخست مقابل حریف برتري نداشت با شروع نیمه دوم دچار تغییر اساسي شد و با تعویض 9 بازیکن شکل کاماًل 
تهاجمي گرفت.خطراتي که مهاجمان تیم ملي روي دروازه کویت بوجود آوردند با خطا روي محمد رضا خلعتبري به یک پنالتي تبدیل شد 
تا در نهایت پیروزي به نام ایران ختم شود.شاگردان علي دایي ۸ فروردین در پنجمین بازي انتخابي جام جهاني در گروه دوم آسیا میزبان 
عربستان هستند.ایران در بازیهاي قبلي سه بار مساوي کرده و کره شمالي را در آزادي شکست داده است و با شش امتیاز بعد از تیم هاي 
کره جنوبي و کره شمالي ۸ و ۷ امتیازي در مکان سوم جدول رده بندي این گروه قرار دارد.اما با دیدار دیشب تیمهاي ملي فوتبال ایران 
و کویت دو تیم تاکنون 33 بار با هم روبرو شده اند که حاصل آن 16 پیروزي 1۰ تساوي و ۷ باخت را براي تیم ایران به همراه داشته 

است.

پينگ پنگ بازان آسياي ميانه به ميدان مي روند
پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روي میز قهرماني جوانان آسیا اواخر تیرماه با حضور 1۴ کشور برگزار خواهد شد. دو تیم برتر 
مناطق شش گانه تنیس روي میز آسیا به همراه تیم هاي اول و دوم )چین و کره  جنوبي( دوره گذشته شرکت کنندگان در دوره 
آتي مسابقات هستند که هنوز محل برگزاري آن مشخص نشده است.در همین راستا رقابت هاي انتخابي آسیاي میانه در ایران و به 
میزباني قزوین برگزار خواهد شد. دهه سوم اردیبهشت ماه زمان مورد نظر مسئوالن فدراسیون تنیس روي میز براي برگزاري این 
بازي هاست.افغانستان ، قزاقستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان ، ازبکستان و تاجیکستان کشورهاي آسیاي میانه هستند که نمایندگان 
دختر و پسر خود را براي شرکت در رقابت هاي قهرماني آسیاي میانه و انتخابي آسیا عازم ایران مي کنند. ایران سال گذشته عنوان 
قهرماني این رقابت ها در بخش پسران را به خود اختصاص داد و در بخش بانوان نیز دوم شد.دوره گذشته پیکارهاي تنیس روي 
میز قهرماني جوانان آسیا در سنگاپور برگزار شد و با قهرماني چیني ها به پایان رسید. نمایندگان کشورمان در بخش پسران این 

مسابقات پس از کره  جنوبي، ژاپن و تایلند در چایگاه پنجم آسیا قرار گرفتند. 
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ورزشی ايران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

طاليی پوشان می تازند نيلی پوشان 
برنده می شوند

برعکس تیم های لیگ داخلی برزیل که در جهان ناشناخته اند، هیچ تیم ملی 
به اندازه طالیی پوشان سرزمین قهوه در عالم فوتبال افتخار و افتخار 
آفرین ندارد. جمله معروفی در این رابطه وجود دارد که می گوید:»فوتبال 
را انگلیسی ها اختراع کردند و برزیلی ها به تکامل رساندند.« واقعیت این 
است که این کشور یکی از قدرتمندترین تیم های فوتبال را در دنیا دارد 
داشته  های جام جهانی شرکت  رقابت  یکایک  در  که  است  تیمی  تنها  و 

است. 
اولین بازی ای که تیم ملی برزیل در آن شرکت کرد به سال 191۴ برمی 
گردد که اعضای تیم را از سائو پائولو و ریو انتخاب کرده بودند تا با 
بر   ۲ پیروزی  با  بازی  این  بدهد.  مسابقه  اکسترسیتی  انگلیسی  باشگاه 
صفر طالیی پوشان مقابل انگلیسی ها پایان گرفت و اولین پیروزی ملی 
آنها به وجود آمد. فدراسیون فوتبال برزیل آن زمان توانایی جمع آوری 
یک تیم ملی واحد را از سراسر کشور نداشت چرا که جنبه حرفه ای این 
همین  به  داشت.  فاصله  زمان  آن  استانداردهای  با  ها  فرسنگ  ورزش 
خاطر در رقابت های 193۰ و 193۴ خیلی زود از رقابت ها حذف شد اما 
در سال 193۸ نشانه هایی از درخششی که امروزه به روشنی در این 

تیم پیداست را جهانیان دیدند.
در آن سال برزیل سوم شد و لئونیداس داسیلوا آقای گل رقابت ها نام 
گرفت. برزیل میزبان جام جهانی سال 19۵۰ بود، اولین تورنمنتی که بعد 
از جام جهانی برگزار شد، اولین و آخرین بازی بود که این کشور میزبان 
رقابت ها گردید فینال این رقابت بین برزیل و اوروگوئه بود که میزبان 
بر یک واگذار کرد.   ۲ نتیجه  با  و  میهمان  به  با هم  را  قهرمانی  بازی و 
طالیی پوشان تاکنون ۵ قهرمانی در جام جهانی)19۵۸ ، 196۲ ، 19۷۰ ، 
199۴ و ۲۰۰۲(، ۲ بار نایب قهرمان)19۵۰ و 199۸( و ۲ بار سوم)193۸ 
آمه  کوپا  های  رقابت  در  نیز  قهرمانی   ۸ تیم  این  است.  شده   )19۷۸ و 
ریکا)جام ملت های آمریکای جنوبی( را نیز در کارنامه خود دارد. به طور 
کلی برزیل 9۲ بازی در رقابت های جام جهانی انجام داده که از میان آنها 

6۴ پیروزی، 1۴ تساوی و 1۴ شکست عایدشان شده است.
● دوران درخشان پله

بدون شک نام پله با تیم ملی برزیل عجین شده و در صدر نام های برتر 
طالیی پوشان نام گلزن و اسطوره این کشور حضور دارد. بله در جام 
جهانی 19۵۸ با تیم ملی برزیل ظهور کرد و در سال 19۷۰ پس از باالی 
سر بردن سومین قهرمانی اش و در اوج قدرت به داستان جام جهانی 
پایان داد. به گفته کارشناسان تیم ملی آن سال فوق العاده ترین تیم تاریخ 
طالیی پوشان بود. تیمی که در کنار پله بازیکنانی چون کارلوس آلبرتو، 
.آن سومین  داشت  اختیار  در  را  ریلینو  و  گرسون  توستائو،  جرزینیو، 
قهرمانی برزیل بود و طبق قوانین اجازه داشت جام ژول ریمه را برای 

همیشه نگه دارد.
● القاب برزیلی

تیم ملی برزیل القاب زیادی دارد و در دنیا با نام های مختلفی شناخته 
می شود اما معروف ترین لقب آنها »سلسائو« است که معنای لغوی آن 
نیز  خود»کانارانیو«  تیم  به  برزیلی  های  رسانه  البته  باشد.  می  گلچین 
می گویند که به معنای قناری ها است که به نحوی به خاطر رنگ زرد 

پیراهنشان به آنها گفته می شد.
سایر القاب آنها طالیی پوشان، زرد و سبز، ارتش طالیی و... است.

● آرژانتین
احتمااًل مردم دنیا تیم ملی آرژانتین را با مارادونا می شناسند. این تیم یکی 
از موفق ترین تیم های ملی دنیاست و رکورد بیشترین عنوان قهرمانی 
ملی را از آن خود کرده است، بدون مارادونا هم صاحب افتخارات زیادی 
 )19۸6 ، در جام جهانی)19۷۸  قهرمانی   ۲ تیم سابقه  این  و  است  بوده 
کنار  در  و 199۰(،  است)193۰  قهرمان شده  نایب  نیز  بار   ۲ و  دارد  را 
آن 1۴ عنوان قهرمانی در رقابت های کوپا آمه ریکا را نیز در کارنامه 
دارد، رکوردی که با اوروگوئه، رقیب سرسختشان در آن مشترک است. 
این تیم یک عنوان قهرمانی نیز از جام کنفدراسیون در سال 199۲ و ۲ 
قهرمانی المپیک در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ در ویترین افتخارات خود 
جای داده است. تیم ملی آرژانتین به همراه فرانسه تنها تیم هایی هستند 

که 3 جام رقابتی مهم فیفا را به دست آورده اند: 
● جام جهانی، جام کنفدراسیون و المپیک!

این ۲ تیم همچنین جام ملت های قاره خود را نیز به دست آورده اند.)کوپا 
آمه ریکا جام ملت های آمریکای جنوبی و جام ملت های اروپا( این تیم 
که به »آلبیسلستس« به معنای نیلی و سفیدپوشان معروف است سابقه 
حضور در ۴ فینال جام جهانی را در کارنامه خود دارد که در اولین آن 
به سال 193۰ با نتیجه ۴ بر ۲ به اروگوئه نتیجه را واگذار کرد اما در 
فینال بعدی)19۷۸( با شکست 3 بر یک، هلند به قهرمانی رسید و در فینال 
افسانه ای آلمان غربی را  با درخشش دیه گو مارادونای  بعدی)19۸6( 

شکست داد و در آخرین فینال خود اما به مدال نقره رضایت داد. 

10لحظه به يادماندني 
من در تيم ملي

شیوا آباء

دیوید بکام ستاره است. این را هیچ کس نمي تواند انکار کند. چه 
زماني که در منچستریونایتد بازي مي کرد و داستان آن لنگه 
کفش و پرتاب معروف سرالکس باعث شد چمدانش را به سوي 
سرزمین ماتادورها ببندد، چه زماني که در کنار سایر چند 1۰ 
میلیون دالري کهکشاني ها قرار گرفت و قهرماني اروپا و اللیگا 
را تجربه کرد، چه زماني که با یک قرارداد شوکه کننده راهي 
لس آنجلس گالکسي و جماعت هالیوودي شد و حتي همین حاال 
فوتبال  باز دلش هواي  قرارداد قرضي عجیب و غریبش  با  که 
در  را  روسونري  قرمز  و  مشکي  راه  راه  لباس  و  کرده  اروپا 
سرزمین چکمه یي به تن کرده، او همچنان ستاره است و ستاره 
وارگي را با خود به این سو و آن سو مي برد.ظهور دیوید بکام 
او  و  نداشت  دلچسبي  چندان  اگرچه شروع  انگلیس  فوتبال  در 
با آن کارت قرمز معروف در یک بازي حیثیتي میان انگلیس و 
آرژانتین؛ دو کشور همیشه پنجه در پنجه سر زبان ها افتاد اما 
در طول همه این سال ها مرد شماره یک فوتبال ملي این کشور 
ملي  بازي   1۰۸ با  که  مور  بابي  رکورد  با  اینکه  از  پس  بوده. 
رکورددار بیشترین بازي با پیراهن سفید انگلیس بود هم طراز 
شد، مورد توجه بسیاري از رسانه هاي ورزشي انگلیسي قرار 
گرفت.در یکي از این گفت وگوها که با نشریه تایمز داشت از 1۵ 
لحظه هیجان انگیز، به یادماندني و ویژه زندگي ورزشي اش در 

قالب بازیکن تیم ملي گفت.

یونان  مقابل  جهاني  جام  مقدماتي  آزاد،  آخر، ضربه  دقیقه   1-
)اولدترافورد، منچستر، 6 اکتبر ۲۰۰1(، تساوي ۲ - ۲

این یکي از بهترین بازي هاي من براي تیم ملي انگلیس بود. تا 
مدت ها آدم هاي زیادي درباره این بازي صحبت مي کردند و 
بعد از آن هم هر وقت راجع به آن صحبت مي کنم اظهارنظرهاي 
انگیز  مختلفي مي شنوم. یک مسابقه واقعًا احساسي و هیجان 
هرگز  کردم.  مي  سیر  ها  آسمان  در  روز  چند  تا  و  بود  برایم 
عکس العمل و رفتارهاي مردم و جمعیت حاضر در ورزشگاه 
را فراموش نمي کنم. این خاطره براي من تا همیشه زنده باقي 

خواهد ماند.

۲ - اولین بازي، مقدماتي جام جهاني مقابل مولداوي )استادیوم 
ریپابلیکن، چیپینوا، یک سپتامبر 1996(، پیروزي 3 بر صفر

فوتبال  تان  خانه  نزدیک  پارک  در  و  هستید  کودک  شما  وقتي 
بازي مي کنید، آرزوها و رویاهاي زیادي براي پوشیدن پیراهن 
تیم ملي انگلیس دارید و وقتي این رویا به حقیقت تبدیل مي شود 
همه چیز هیجان انگیز است، غیرقابل توصیف است و آن روز 
براي من روز پرغرور و بي نظیري بود. هم براي من، هم براي 

خانواده ام.

ایتالیا  3 - اولین بازي به عنوان کاپیتان، بازي دوستانه مقابل 
)دل آلپي، تورین، 1۵ نوامبر ۲۰۰۰(، شکست یک بر صفر

هرگز در آن برهه از فوتبال حرفه یي ام فکر نمي کردم بازوبند 
نمي  هم  در تصورم  که  بود  ببندم. چیزي  بازو  به  را  کاپیتاني 
گنجید. اعتراف مي کنم فقط مي خندیدم و نمي توانستم جلوي 
خنده ام را بگیرم. به خاطر مي آورم که با گتوزو حسابي درگیر 
بازي  داشتیم.  با هم کشمکش  میدان حسابي  میانه  در  و  بودم 
کردن در برابر او یک کابوس واقعي است. حاال خیلي خوشحالم 

که با او در یک تیم بازي مي کنم.

-۴ وظیفه قرن، بازي دوستانه مقابل فرانسه )استاد دوفرانس، 
پاریس، ۲6 مارس ۲۰۰۸(، شکست یک بر صفر

هنگامي که براي اولین بار فوتبال ملي را با پیراهن سفید انگلیس 
مقابل مولداوي تجربه کردم، هرگز در مخیله ام نمي گنجید که 
طراز  هم  برسد.   1۰۰ عدد  به  ام  ملي  هاي  بازي  تعداد  روزي 
شدن با بزرگاني همچون بابي مور یا سر بابي چارلتون افتخار 
بزرگي است. این مسابقه بهترین مسابقه عمر ورزشي من نبود 
اما من دستاورد بزرگي را از نظر کارنامه شخصي ام به دست 
آوردم. این اتفاق را مدیون خانواده ام، دوستانم و تمام کساني 
هستم که در تمام لحظات خوب و دشواري هاي همه این سال 

ها کنارم بودند. 

-۵ استادیوم جدید ویمبلي، بازي دوستانه مقابل برزیل )لندن، 
یک ژوئن ۲۰۰۷(، تساوي یک-یک

خالي  شانه  انگلیس  ملي  تیم  در  حضور  براي  گاه  هیچ  اگرچه 
نکردم اما این بار احساس کردم شاید نتوانم بار دیگر پیراهن 
تیم ملي کشورم را بپوشم. تجربه سخت و دشواري است که 
نتوانید براي تیم کشورتان به میدان بروید. احساس مي کردم 
هنوز فرصت دارم و نباید به این زودي تسلیم شوم. عکس العمل 
هایي که پس از این مسابقه از سوي تماشاچي ها دیدم واقعًا مرا 

شوکه کرد. همه چیز هیجان انگیز بود.

-6 کارت قرمز، دور دوم جام جهاني مقابل آرژانتین )ژوفري 
اتین، فرانسه، 3۰ ژوئن 199۸(، تساوي ۲-۲  ژویي چارد، سن 

)شکست ۴ بر 3 در ضربات پنالتي(

بازي  داشتم،  خوبي  ذهني  و  فیزیکي  شرایط  تورنمنت  این  در 
اول را از دست دادم اما در بازي مقابل کلمبیا به میدان مسابقه 
بازگشتم و گلزني هم کردم. فکر مي کنم به اندازه کافي درباره 
این بازي گفته و نوشته شده، من با این خاطره سال ها زندگي 
کرده ام؛ تجربه یي که بسیار سنگین و پرتاوان بود و به من یاد 

داد چطور با اتفاقات سخت و تلخ زندگي ام کنار بیایم.

-۷ پنالتي نجات، مرحله اول جام جهاني مقابل آرژانتین )ساپورو 
دومه، ساپورو، ژاپن، ۷ ژوئن۲۰۰۲(، پیروزي یک بر صفر 

است.  کامل  دایره  یک  مثل  مختلف  هاي  دوره  در  من  زندگي 
احساس مي کردم در ته چاه قرار گرفته ام و همه کار مي کردم 
منچستر  با  بکشم.  باال  چاه  هاي  دیواره  از  را  خودم  بتوانم  تا 
سال  اینکه  مخصوصًا  رسیدم  زیادي  هاي  پیروزي  به  یونایتد 
1999 هر سه جام را فتح کردیم. اما این یک فرصت عالي بود 
که بتوانم اشتباه چهار سال قبل و متعاقب آن خاطره آن کارت 
قرمز لعنتي را از یاد ببرم. هیچ کس نمي توانست پشت آن ضربه 
پنالتي قرار بگیرد اما من این کار را کردم. وقتي آن ضربه به گل 
برداشته  از روي دوشم  بار سنگیني  تبدیل شد احساس کردم 

شد؛ دوباره مي توانستم نفس بکشم.

آلمان  مقابل  جهاني  جام  مقدماتي  قدیمي،  دشمن  شکست   ۸-
)المپیک مونیخ، یک سپتامبر ۲۰۰1(، پیروزي ۵ بر یک

ما آن شب به عنوان یک تیم، توقف ناپذیر بودیم. سال ها بود 
که نتوانسته بودیم آلماني ها را شکست بدهیم و مردم کم کم 
باور کرده بودند آنها همیشه مي توانند ما را شکست دهند. یکي 
و  بود  مسابقه  این  در  انگلیس  ملي  تیم  عملکردهاي  بهترین  از 
خیلي خوشحالم که بخشي از این تیم بودم. همه چیز خیلي خوب 
این مسابقه  از  بعد  انگلیس  برایمان پیش رفت. جشن هواداران 

فراموش نشدني است؛ این پیروزي براي آنها بود.

)فلیکس  کلمبیا  مقابل  جهاني  جام  گروهي  بازي  گل،  اولین   9-
بوالئرت، لنس، فرانسه، ۲6 ژوئن 199۸(، پیروزي ۲ بر صفر

هر فوتبالیستي در زندگي حرفه یي اش مي خواهد در همه سطوح 
بهترین باشد و بتواند عملکرد درخشاني داشته باشد. اوج این 
اتفاق در جام جهاني است. من براي حضور در جام جهاني بي 
صبرانه منتظر بودم و نمي توانستم روي صندلي بنشینم. از گلن 
هادل سرمربي تیم سپاسگزارم که اجازه داد مقابل کلمبیا بازي 
کنم و هیچ چیزي برایم بهتر از این نبود. یک ضربه آزاد و من 
پشت این توپ ایستادم. این اولین گلم براي انگلیس بود که روز 

تولد مادرم به ثمر رسید و هدیه من به او بود.

)رامون سانچز  اسپانیا  مقابل  ملي،  بازي  و هشتمین  -1۰ صد 
پیژوان، سویل، 11 فوریه ۲۰۰9(، شکست ۲ بر صفر

افتخار بزرگ براي من بود اما شاید براي بقیه  این یک  اگرچه 
چندان تفاوتي نمي کرد. هدف اصلي من حضور در جام جهاني 
آفریقاي جنوبي و کسب افتخار براي کشورم است. دلم مي خواهد 
انگلیس بازي کنم.  تا جایي که مي توانم با آمادگي کامل براي 
پوشیدن پیراهن تیم ملي افتخار بسیار بزرگي برایم است و دلم 
نمي خواهد آن را با هیچ چیزي عوض کنم. هواداران ما بسیار 
زیادند و براي حمایت از ما به آفریقا مي آیند، آنها به کشورشان 
اهمیت زیادي مي دهند و حضورشان مثل یک بازیکن براي ما 

اهمیت دارد، شما همان حس را از آنها مي گیرید. 
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۲۰ نکته یي که هواداران فوتبال مدرن از آن متنفر هستند 
 

از فرگوسن 
تا آفسايد و 
قيمت بليت 

 کاوه صلح کل-نویسنده روزنامه تایمز 

امروزي بخش  هواداران در فوتبال مدرن 
مهمي از این ورزش را به خود اختصاص 
داده اند. این قشر که از نسل هاي مختلف و 
از طبقات مختلفي هستند سالیق متفاوتي 
نیز دارند، اما در یک ماجرا اشتراک دارند 
فوتبال  به  حدشان  از  بیش  عالقه  آن  و 
که  آمیز  جنون  ورزش  این  فوتبال  است؛ 
مشتاقانش  خیل  بر  سال  هر  و  روز  هر 
برهه  در  هواداران  شود.این  مي  افزوده 
هاي زیادي یار دوازدهم تیم به شمار مي 
روند و حضور پرشورشان در ورزشگاه 
ها باعث مي شود تیم محبوب شان قوت 
تیم  مقابل  در  و  بگیرد  صدچندان  قلبي 
در  فوتبال  کند.هواداران  وحشت  حریف 
دنیاي امروزي خیلي خوب همه چیز را مي 
فهمند مخصوصاً چیزهایي را که به روح 
و بدنه فوتبال لطمه مي زند.و آنها که فقط 
ورزشگاه  به  تیم شان  پیروزي  به عشق 
مي آیند و بیشترین سختي ها و هزینه را 
بدون هیچ چشمداشتي تقبل مي کنند فقط 
دارند؛  انتظار  یک  شان  تیم  بازیکنان  از 
را  اینجا شما  در  تعهد،  با  همراه  پیروزي 
به خواندن مطلبي دعوت مي کنیم که یک 
از 20 نکته مهمي است که  لیست 20تایي 
هواداران فوتبال مدرن از آن انزجار دارند. 

باید جالب باشد،

 بازار سياه

مي شود چشم پوشي کرد؟ نه، بهتر است این دالل 
ها به فکر یک شغل آبرومندانه باشند.

-19قانون آفسايد

این  ورزشي.  هر  در  قانون  ترین  خردکن  اعصاب 
ادامه مي  امریکایي مي گوید و  از هواداران  را یکي 
دست  به  را  توپ  تا  کنید  مي  تالش  کلي  دهد؛»شما 
بیاورید، انرژي زیادي مي گذارید و فرصت سازي 
داورهاي  و  افتید  مي  یي  تله  در  ناگهان  و  کنید  مي 
کنار خط به شما مي گویند، اشتباه کرده اید. زماني 
این  افتد  اتفاق مي  ثانیه  از صدم  که همه چیز کمتر 

اشتباه ها غیرقابل اجتناب است و فرصت گل شدن یک توپ زیبا 
را از تیم مي گیرد.

ديويد بکام

آیا او به لس آنجلس گالکسي بازمي گردد یا در میالن مي ماند؟ چه 
کسي اهمیت مي دهد؟

توپ

در روزهاي قدیم توپ اهمیت زیادي داشت مخصوصًا در روزهاي 
ابري وقتي از یک فاصله زیاد یک بازیکن مجبور مي شد به توپ 
سنگین و خیس ضربه بزند همه چیز خیلي سخت بود. امروزه توپ 
ها بسیار سبک هستند و حتي دیوید بنتلي هم مي تواند از روي خط 

میانه زمین با یک ضربه توپ را به طاق دروازه بکوبد.

 آلن شيرر

و  آورترین  مدال  را  او  شاید  گفت؟  باید  چه  شیرر  آلن  »درباره 
خسته کننده ترین مرد این کره خاکي بتوان لقب داد. او ممکن است 
گل هاي کمي به ثمر رسانده باشد، اما خیلي احمقانه حرف مي زند، 

تحمل کردنش واقعًا سخت است.« این را باري اولدهام مي گوید.

هري ردنپ

شاید او به قدر کافي دوست داشتني باشد اما مردم 
زیادي هستند که او را اصاًل دوست ندارند. چه مي 

شود کرد؟،

 قرارداد اسپانسرهاي پيراهن

بهترین تجهیزات تبلیغاتي لیگ برتر در این فصل از 
آن کدام شرکت بوده؟ وست بروم ویچ آلبیون، چرا؟ 

آنها تقریبًا هیچ کاري نکردند.

 ايستادن ممنوع

جو مسابقات لیگ برتر در این فصل در اکثر مسابقات 
به قدري پراسترس و وحشتناک بود که قابل توصیف 
این  نیست. صندلي هاي پالستیکي ورزشگاه کفاف 
هواداران متعصب و دوآتشه را نمي دهد و برایشان 
کافي نیست. باید فضایي را به وجود آورد که در آن 
صندلي هاي کافي و با کیفیت مناسب تعبیه شده تا 
مسابقات  تماشاي  به  را  بیشتري  تماشاگران  بتوان 

دعوت کرد. مشکل به همین راحتي حل مي شود.

تعصب روي بازيکنان تيم محبوب

بازیکن  یک  به  تیمي  هر  حداقل  فاحش.  اشتباه  یک 
به درد نخور احتیاج دارد. نباید تعصب کورکورانه 

داشت. آن را بپذیرید و با آن کنار بیایید.

 آلن گرين

شبکه   ،Radio۵ Live برنامه  مفسر  و  گزارشگر 
بي بي سي که همیشه فکر مي کند نظرات و عقاید 
خودش مهم تر از تفسیر و گزارش مسابقه است و 
با حرف هاي بي سروته سعي دارد ثابت کند خیلي 

مي فهمد.

 مايک اشلي

»او در حقیقت تیم مورد عالقه من را به گند کشید و 
اجازه داد بهترین دروازه بان لیگ برتر را به خاطر 
شندرغاز دالر از دست بدهیم. وقتي او نمي خواست 
و آمادگي این را نداشت که پول خرج کند، پس براي 
در  انگلیس  برتر  لیگ  در  که  را  فوتبال  تیم  یک  چه 
اوج رقابت است، خرید؟ چرا یک تیم دسته پایین تر 
نخرید که هزینه هاي زیادي برایش نداشته باشد.« 
شاید  البته  که  گوید  مي  استف  النگ  کوین  را  اینها 

چندان پربیراه هم نباشد.

 ركوردهاي ليگ برتر

»سریع ترین گل در تاریخ لیگ برتر؟ بهترین خط دفاع تاریخ لیگ 
برتر؟ بهترین خط حمله تاریخ لیگ برتر؟ بیشترین تعداد گل مسابقه 
از  ارقام بي معنا هستند. فوتبال  این آمار و  در تاریخ لیگ برتر؟ 
سال 199۲ اختراع و کشف نشده است.« این را یکي از هواداران 

فوتبال غیرانگلیسي مي گوید.

 

دستمزدها

باال رفتن دستمزدهاي بازیکنان در هر فصل به روح فوتبال لطمه 
آید  تیم مي  یک  به  پوند  میلیون  با 3۰  وقتي  بازیکن  یک  زند.  مي 
باید حسابي مواظب پاهایش باشد که از اعتبارشان کم نشود، پس 
خودش را به خطر نمي اندازد و نتیجه اش بازي هاي بي هیجان و 

تساوي هاي احمقانه مي شود. 

 شيرجه زدن

»بدترین چیز در فوتبال همین شیرجه زدن روي زمین بعد از گل 
زدن است. باید گاهي اوقات این چیزها را به بازیکنان گوشزد کرد. 
دادن و گرفتن پول زیاد شخصیت نمي آورد.« جو از کلرادو یکي از 

هواداران دوآتشه فوتبال اینها را مي گوید. 

 قيمت بليت

درهاي استادیوم ها براي ورود و تماشاي مسابقات لیگ برتر با 
دادن این بلیت ها باز مي شود. بعضي از باشگاه ها لطف مي کنند 
و یک لیوان کاغذي قهوه هم شما را مهمان مي کنند.اما مساله مهم 
 Royal این است که تماشاي بازي آرسنال نباید گران تر از رفتن به

Opera House باشد. 

منچستريونايتد

خیلي  خیلي  زماني  من  هستم.  تیم  این  عاشق  عاشق  عاشق  »من 
بیشتر عاشق این تیم خواهم بود که سرالکس فرگوسن بازنشسته 

شود.« این را هم یک هوادار لندني مي گوید.

 بازيکنان 

باید با آنها روبه رو شوید. وقتي بچه بودیم، همگي عادت داشتیم 
از  تر  تحمل  غیرقابل  آنها  اکثر  اما  کنیم.  پرستش  را  فوتبالیست 
آني هستند که بشود تصور کرد. 3۰ سال به سرعت سپري شد. 
حاال لیگ برتر انگلیس مملو از پسراني است که روزي روزگاري 
فوتبالیست هاي قدیمي را مي پرستیدند؛ پسراني که در تیم هاي 

مختلف بازي مي کنند و فقط یک چیز برایشان مهم است؛ پول،،

 داوران

آیا داوران فوتبال روز به روز بدتر مي شوند یا روز به روز بي 
فایده تر؟ هر دو، آن یکشنبه کذایي مایک ریلي در آنفیلد صحت این 

عبارت را ثابت کرد. 

 سرالکس فرگوسن

بزرگ ترین و مطرح ترین مربي همه تاریخ لیگ برتر یا صورت 
قرمزي که قرار است جسدش از اولدترافورد بیرون برود؛ سفري 

به آخرت،

كريستيانو رونالدو

»پرتغالي که چراغ راهنمایي برایش هیچ معنایي ندارد و ما عاشق 
این هستیم که از او متنفر باشیم.« نقل قول از یک هوادار انگلیسي.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 15)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN 

IRAN
As previously mentioned, Radio Iran was formally in-
augurated on April 24, 1940 by Mohammad Reza Shah 
Pahlavi, then the Crown Prince.  After airing the formal 
inauguration, news of the ceremony was broadcast in 
Farsi, Arabic, English, French, German, Russian and 
Turkish.  A program of Iranian music followed and thus 
Radio Iran officially began to broadcast.

Beginning the next day, Radio Iran broadcast regularly 
from 11:30 AM to 2:00 PM and from 5:15 PM to 11:30 
PM daily.  The eight and half hours of broadcasting con-
sisted primarily of news in Farsi, Arabic, English, French, 
German, Russian and Turkish.  Western and Iranian 
music was also a major component in programming of 
Radio Iran.  The general public often did not have the 
opportunity to enjoy listening to music performed by 
famous musicians or orchestras.  Only the rich people 
could afford to hire singers and musicians for wedding 
ceremonies and banquets or to go to the theater houses 
and music halls to listen and see the singers and musi-
cians.  In most places women were not allowed to sing 
or play an instrument.  Radio made it possible for musi-
cians and singers and other entertainers and artists to 
present themselves to the general public.  Women found 
it easier to sing and play on the radio and, therefore, 
were encourage participating more openly.  Radio also 
provided a source of entertainment for people to enjoy 
Iranian music openly and free of charge.  Listeners were 
thrilled with Iranian music they heard from the magic 
box called radio.

There are stories that when Iranian music was being 
broadcast people gathered around the radio sets in pub-
lic places and Ghahvekhanehs (tea houses) and took 
work breaks.  Droshky (horse buggy) drivers did not 
accept riders when Iranian Music was broadcast.  Radio 
Iran in many respects has contributed a great deal to the 
promotion of Iranian culture and music. As in many 
other countries, radio in Iran has been the most instru-
mental in introducing singers, musicians, entertainment 
and other related artists that their works would not be as 
easily heard otherwise.

To be countinued

Archaeologists return to historical city of Decius
A team of archaeologists has recently commenced the fourth season of excavations at the historical city of Decius in Kerman 
Province, southern Iran.
Dating back to the Saffarid Dynasty, one of Iran’s oldest mosques, located in the city, is currently being excavated during this 
season, team director Hamideh Chubak told the Persian service of CHN on Monday. 
Saffarids were an Iranian dynasty of lower class origins that ruled a large area of eastern Iran during the 9th century CE. 
The team also has been scheduled to demarcate the city of Decius and to study industrial workshops located in the site, she 
added. 
Chubak noted that there is no scientific basis for naming the site Decius. People of the region have selected the name for the 
site because of its historical importance. 
About 400 square meters of the mosque have been unearthed during previous seasons of excavation. 
The city covers 12 square kilometers, 2000 square meters of which have been studied previously by archaeologists, who be-
lieve that 100 years will be required to completely excavate the site. 
Decius was one of Iran’s trading and economic poles, having connections with eastern countries. Marco Polo, the world fa-
mous Venetian traveler, also refers to Decius in his travelogue as a large and glorious city of the time. 

Another penalty saves Iran in friendly
Iran has defeated Kuwait 1-0 in a friendly match ahead of the coun-
try’s clash with Saudi Arabia in the 2010 World Cup qualifying 
round. 
Ali Daei’s squad dominated the match in terms of ball possession, 
but failed to create that many chances as the hosts seemed deter-
mined to end the game in a draw. 
Osasuna’s Javad Nekounam and Masoud Shojaei, whose side defeat-
ed Espanyol on Sunday thanks to the former’s late strike, were not 
among the players traveling to Kuwait City. 
The winner came when midfielder Maziar Zare’ converted a penalty 
only 6 minutes from time, after Mohammad Reza Khalatbari was 
fouled on in the 18-yard box. 
Iran manager Daei made 11 changes at half time in the Monday 
match, which was largely viewed as a test for the Iranian squad with five days before the crucial match against Saudi Arabia in 
Tehran. 
Iran, having won its last two friendly matches 1-0 thanks to two pentalties, will now hope for a better result against Saudi

Turkey to use lira in trade with Iran
Turkey’s Foreign Trade Minister Kursad Tuzmen has said Ankara will soon begin trading with neighboring Iran in Turkish 
currency, the lira. 

Tuzmen said Turkey has completed the necessary structural work to begin trade with Iran and Russia in its local currency, 
Press TV correspondent in Ankara Mehdi Gholizadeh reported. 

He stressed that the plan will considerably increase Ankara’s trade 
with Tehran and Moscow and that it will solve the problems caused 
by trade in foreign currencies. 

Tuzmen said Turkey’s President Abdullah Gul discussed the plan 
with Iranian and Russian leaders during his official visits to Tehran 
and Moscow. 

Gul traveled to Iran in early March to attend a summit of the Eco-
nomic Cooperation Organization (ECO). 

He held separate meetings with his Iranian counterpart Mahmoud 
Ahmadinejad and the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei. 

Iran and Turkey, along with Pakistan, are founding members of ECO, an intergovernmental international organization that 
seeks to provide a platform to discuss ways to improve development and promote trade and investment opportunities. 

The President of Iran’s Chamber of Commerce, Mohammad Nahavandian, said in January that Iran could change the trade 
corridor for European goods it imports from the Persian Gulf countries to Turkey to increase trade between Tehran and 
Ankara. 
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Sirjan hosts world’s
 largest Haft Seen
The people of the small southern town of Sirjan spread the 
world’s largest Haft Seen to welcome visitors during Iran’s New 
Year holidays. 
Iranians and Farsi 
speakers around the 
world began their cel-
ebrations on Friday, 
as clocks struck 15:13 
(11:43 GMT), mark-
ing the beginning of a 
new Persian year. 
In Sirjan, people gath-
ered around a one thousand meter square Haft Seen spread 
across one of the town’s main squares. 
Since the times of ancient Persia, Iranians have been celebrat-
ing the coming of spring and renewal of life. 
A tradition that has survived through to the 21st century is the 
custom of spreading a tablecloth or Sofreh adorned with decre-
tive and symbolic items- the Haft Seen. 
The Haft Seen or ‘Seven Seens’ derives its name from the tradi-
tion of including seven pieces that have names beginning with 
‘S’ or better said the Persian letter ‘Seen’. 
Usually these seven items are Sabzeh (a plate of green or ‘sabz’ 
sprouts grown from edible seeds), Seeb (apple), Samanu (a 
traditional dessert made of wheat germ), Seer (garlic), Serkeh 
(vinegar) Senjed (oleaster), Somagh (sumac).
Other decorative pieces of the collection include, colored eggs, 
flowers, a bowl of goldfish, the Holy Quran, a mirror and can-
dles. 
The plants and fish symbolize life, renewal and growth, the ed-
ible items represent prosperity, the mirror denotes vividness, 
and candles stand for light. 
The huge Haft Seen tablecloth laid out in Sirjan was set and 
decorated by a group of artists brought together from various 
parts of the province, Kerman. 
Sirjan,a town famous for its pistachios and ‘gleem’ rugs, expects 
to attract a considerable number of tourists during the two-
week holidays. 

Iranian architecture to 
adorn UN entrance  
Iran is slated to build an arch at the entrance to the UN Office 
in Vienna, which will bear the names of prominent Iranian fig-
ures. 

According to deputy director of Iran's Cultural Heritage, Handi-
crafts, and Tourism Organization (ICHTO) Hamid Baqayi, the 
structure will be unveiled in May 2009. 

“The names of Iranian scientists, scholars and literary figures 
will be carved into the arch in an effort to introduce them to 
international dignitaries and highlight their Persian identity,” 
Baqayi told CHTN. 

“Unfortunately some countries have been referring to Iranian 
figures as having had other nationalities, but such actions will 
not change the real identity of Iranian cultural and scientific fig-
ures,” he added. 

The United Nations Office in Vienna (UNOV) was established 
in 1980 as the third United Nations Headquarters after New 
York and Geneva and before Nairobi. 

Dutch investor predicts 
Iran tourism boom
A Dutch investor has completed a chain of traditional hotels in Iran, 
saying it would lead to a tourism boom within the next five years. 

Sebastian Straten said the project, on the outskirts of Iran's central 
province of Yazd, would expand the country's range of tourist venues 
and draw a steady stream of international tourists in less than five 
years. 
"We really experienced the Iranian hospitality. We've heard from 
many people that Iranians are very hospitable, very nice and they re-
ally see tourists as a guest in their Country," Straten added. 
"I believe in five years we will have mass tourism, especially from 
European countries. They want to see more and they want to know 
about other countries and cultures and people, and Iran has a lot to 
offer them," the Dutchman continued. 
Straten said Iranian authorities have been supportive of his plan and 
that the foreign investment law had facilitated the process. 
"There's a very good law for investment in Iran and I think it was nine 
years ago that I think they made a new law for foreign investment 
in Iran, which gave investors more security for their investment," he 
added. 
Straten drew much of his inspiration from traditional elements in 
Iran's desert architecture, including wind towers, linking courtyards, 
squat tiled domes, fire temples, and vernacular mudbrick buildings. 
Registered on the UNESCO world heritage list, the city of Yazd is 
famous for its unique architecture and its manywind towers.

Glory of Persia promotes 
Iran tourism
The number of South Koreans applying for tourist visas to Iran has 
quadrupled following The Glory of Persia traveling exhibit in Seoul. 
After The Glory of Persia successfully toured Japan, South Korea 
welcomed the dazzling exhibit of artifacts dating back to the 6th cen-
tury BCE. The exhibition introduces Iranian history, culture and art 
to other nations. The National Museum of Korea displayed over 210 
artifacts, dating from the 5th millennium BCE to the end of the Sas-
sanid dynastic era (226-651 CE) from April 22 to August 31, 2008. 
After the Seoul exhibition, Glory went to the Daegu National Mu-
seum from September 29 to December 21, 2008. 
After the 350,000 South Koreans who visited the exhibition felt the 
essence of Persian culture, history and civilization, they became eager 
to understand more about the Persian civilization for themselves. 
Statistics released by the Iranian tourism office show that the num-
ber of South Korean tourists applying for an Iranian tourist visa has 
quadrupled since the exhibition. In a meeting with the South Korean 
ambassador, Kim Young-Moke, prior to the exhibit, Iranian Vice-
President Esfandiar Rahim-Mashaei expressed interest in introduc-
ing the two civilizations to each other. 
In a bid to provide the most tourist-friendly environment, the Iranian 
Foreign Ministry has been issuing visas electronically. 
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