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شنیده های
هفته

جنجال تلویزیونهای
لوس آنجلسی 

تلویزیونهای لوس آنجلسی مراسم تشیع جنازه مهستی را به سیاست تلویزیونی تبدیل کردند

حرف های دختر  
خوشگل لندنی

یکی ازآفالین های یاهو مسنجرم این 
هفته نوشته بود: تو ایران سر درمطب 
جراحی پالستیک نوشتن  لولو تحویل 
خیلی  میدیم...  هلوتحویل  و  میگیرم 
گفتم  خودم  به  و  بود  دار  خنده  برام 
که  من  نظر  به  هستیم؟  لولو  ما  یعنی 
بیشتراونا  ایران  داخل  دخترهای  این 

لولو هستن... 

به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت پرنسس دایانا، 
پرنسس ولز

 زندگینامه پرنسس
دایانا

داستانهای هزارویکشب
حکایت شهرباز و برادرش شاهزمان

قماربازی در اینترنت و فرزنداِن شما ...

صدای پای سکته

بزرگترین سرقتهای دنیا 

 فیلم
هفته

قصه های
 هزار و
یکشب

عکاسي 
با تلفن 

همراه 

مردم خوبی که جمعه برای دفن مهستی به 
آرامگاهش رفته بودید و هوار می کشیدید 
آنجا  به  بلبل  و  گل  و  دیدن چمن  برای  که 
آبتان را  دانید بطری های  ... می  اید  نرفته 
هر گوشه ای پرتاب کردید و غذاهایتان را 
می   ... اید  ریخته  دیگران  قبر  سنگ  روی 

دانید ؟؟؟ کسی به شما گفته است ؟؟؟ 
را  جمعه  تمام   ... هستیم  عجیبی  مردم 
افسوس خوردم .. بار دیگر آرزو کردم که 
ای کاش ایرانی به دنیا نمی آمدم .. ای کاش 
 ، بدبختی   ، نظمی  بی  همه  این  از  دیگر   ...

فالکت فرهنگی ام خسته ام .. خسته . 
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هفته نامه پرشین از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

کرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن میباشد

 هفته نامه پرشین درقبول يا 
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20

665 North Circular Road
London NW2 7AX

Tel:  020 8453 7350 
Fax: 020 8453 7351

نمیخواهیم در مورد این مراسم توضیح بدهیم بلکه :
چند روزی است از مرگ مهستی میگذرد و یک شایعه اینترنتی در این روزها ) با تصویر ! ( رواج یافته و آن هم تصویری بود که گفته میشود مهستی در حال غسل 

تعمید است تا به دین مسیحیت بپیوندد !!!!
کجای دنیا بر جنازه یک مسیحی نماز میت میخوانند ؟ !!!

الزم بذکر است که مهستی به روش اسالمی به خاک سپرده شد ..............
کسیکه در بزمهای ایرانی اش حتما تصنیفهایی در مورد حضرت علی میخواند

کسیکه در هنگام بلند کردن تابوتش در لوس آنجلس همه الاله اال ا... سر میدهند
کسیکه در مقابل چشمانش دوستانش به او میگویند که تنها خاطره ای که از او دارند این است که همیشه میگوید یاعلی

خیلی کم لطفی است که از نظر اسالم او را مرتد دانسته و فکر کنیم که مسیحی در گذشته است
در ضمن دوستانی که عکسها را دیده اند توجه داشته باشند که حوضچه غسل تعمید در کلیسا در داخل ساختمان قرار دارد و چون جای مقدسی است باید تمیز 
باشد ... عکسی که در اینترنت پخش شده عکسی از درون یک حیاط معمولی است که در پشت سر آفتابه و تشت رختشوئی هم به چشم میخورد ) امیدوارم بدون 

سانسور این عکس را دیده باشید ( 
چه خوب است بخاطر این کم لطفی هم اکنون به یاد او ترانه ای را  به یاد مهستی گوش نمائی!

و اما در مورد معروفیت یه پیرمرد آواره

یک مرد آواره 78 ساله در Bournemouth در اینترنت معروف شده و غوغا کرده. این آقا که میتونه ساعت را دقیقا با اختالف 2 دقیقه بدون نگاه کردن به ساعت بگه. 
یک دانشجو 24 ساله که از کار این پیرمرد در حیرت بوده در سایت اینترنتی face book  به نام این ولگرد سایتی راه اندازی میکنه و جالب اینجاست که بعد از گذشت 
فقط چند هفته 4500نفر از انگلستان  استرالیا  آمریکا و آفریقای جنوبی عضو سایت شدند. صاحب  سایت هگز باور نمیکرد که یک دفعه طرفداران زیادی  پیدا نماید و 
برای این آقا حتی مهمانی در تاریخ 29 جوالی در منطقه  Poole راه اندازی شده که در اون روز این مرد ولگرد باید با لباس شیک و تمیز قهرمان یا پهلوان این مهمانی 

باشه. جالب اینجاست که خود پیرمرد هیچی در مورد معروفیت خودش نمیدونه.
----------------------

شاید شنیده باشید که من بعد از کار تلویزیون به کار خرید و فروش خانه و وام خانه مشغول شدم و به زودی در منطقه Apex Corner  مشاور امالکی به نام  آوا 
را به همراه شریکم افتتاح خواهیم کرد 

خالصه داشتم در اینترنت به دنبال خانه ارزون میگشتم که این خانه را پیدا کردم... 

این عکس غاری است در  Worcestershire  که توسط Halls Estate Agents برای فروش گذاشته شده است. این خانه در اواخر قرن  1940 استفاده میشده. این 
خانه نه برق داره و نه آب و قیمت آن 25,000£  است.

------------------------
خبر دیگه در مورد نخست وزیر اسبق انگلستان – تونی بلر وخانمشون هست. خانم Cherie Blair در مصاحبه ای که با ایشان کردند گفت که آقای بلردر سال 1979 

در هنگامی که او در حال شستن توالت بوده از او تقاضای ازدواج کرده... اینم از مدل خواستگاری سیاستمدارها!!!

خاکسپاری 
مهستی 

پروانه

 .. مهستی را به خاک سپردند ، اّما چه خاک سپردنی 
من از خجلت هر دقیقه مردم و زنده شدم . 

رسیدن  آرامش  به  تا  نشستم  تلویزیون  روبروی 
اشراف گونه مهستی را شاهد باشم ولی هر چه نگاه 
کردم غیر از آشفتگی ، بی برنامگی و خودنمایی چیز 

دیگری ندیدم .

امری  امریکا  در   ، نبود  گری  اشرافی  نشانه  لیموزین 
عادیست .

دعوت کردن یک عّده خواننده جوان و آویزان کردن 
ادبانه  بی   ، نبود  نشانه شکوه  گردن  به  دعوت  کارت 

بود .
تابوت را با آن وضح و سر و صدا کشاندن و یک وری 
کردن آن نشانه افتخار و ابهت نبود ، آبرو ریزی بود.

را  مامورینی  و  داشتن  نگه  طناب  پشت  در  را  ملّت 
 ، نبود  برتری  و  کالس  نشانه  گذاشتن  آنها  روبروی 

اثبات   وحشی گری خودمان بود.  

خوانید  نمی  را  اینجا  که  دانم  می   ! امیرقاسمی  آقای 
ولی بگذارید به شما بگویم . من می دانم شما مهستی 
را دوست داشتید . می دانم بیزنس من قهاری هستید . 
می دانم از ته دلتان می خواستید برای مهستی خدمتی 
بزرگی  اشتباهات  ولی  بنهید  ارجش  و  بکنید  بزرگ 

کردید .

نباید جاه طلبی و تکروی خود را وارد این قضیه می 
کردید . این که تنها خودتان روایتگر این نمایش باشید 

به آوازه مهستی لطمه زد.

نباید مردم عادی را از خواننده های سه شاهی دوزاری 
جدا می کردید . آن سیرکی که از ورود این دلقک ها و 
به قولی هنرمندان درست کردید و با شور و حرارت 
کسی  برای   ، کردید  می  گزارش  را  رفتشان  و  آمد 
پشیزی ارزش نداشت ، ما برای خاکسپاری مهستی به 
تماشا نشسته بودیم ، نه توریابی شما برای کنسرت و 

دل خوش کنی شما از این به اصطالح هنرمند ها .

نباید خودتان را عین بندباز های حرفه ای به باال می 
رساندید و گزارشی احمقانه با خوشحالی فراوان که 
دادید  می  نشان  همگان  به  کردید  یاد  آن  از  کّرات  به 
تالمات  یا  برادر  دو  آن  تاسف  اظهار  آن  من  برای   ..
روح  و  مهستی  مهم   ، نبود  مهم  اصال  شهره  روحی 

عزیزش بود . 

در ضمن آقای امیر قاسمی ! اشرافی گری این بود که 
عده ای مردجوان را در لباس متّحدالشکل استخدام می 
کردی و تابوت را با شکوه به منزل ابدی با آواز می 
بردی  ، نه با آن شکل و شمایل !! شاید بهتر باشد شما 
به جای دیدن تک بعدی هالیوود و زرق و برق فرش 
ایرانی آشنا می شدید  اندیشه عوام  با  قرمز آن کمی 
و می فهمید که کار شما در فرهنگ ایرانی ارزش که 
حساب نمی شود هیچ .. بلکه با آبروریزی فراوان هم 

همراه می شود .

 باید گزارشهای حواشی این خاکسپاری را می دیدید 

تا عمق فاجعه را درک می کردید .
باید کانالهای دیگر را می دید تا افتضاحی که بار دیگر 

ایرانی ها به بار آوردند  می فهمیدید.
باید می دیدید همزمان با این خاکسپاری به اصطالح 
اشرافی چه افتضاحی در میان مردم به بار آمده بود .

شایعه  عماْل  مردم  بین  در  سیاسی  کانالی  گزارشگر 
امیرقاسمی  که  این مضمون  به  کرد  می  پخش  را  ای 
تا پرچم شیر و  از ج.ا گرفته است  سیصد هزار دالر 
خورشید بر روی تابوت مهستی نباشد ، وای بر ما !!!

یکی از آقایان تلویزیونی فریاد یا مصیبتا سرداده بود 
که مهستی مسیحی شده و چرا به آیین اسالم دفن می 
شود . تمام درد و رنج این آقا بنیاد ایمان بود که از ج.ا 
تغذیه می شود و دست حکومت در کار است . در میان 
جنگ اپوزیسیون خارجی لکنتی ما ، مهستی را خورد 

کردند . مهستی را له کردند .
خانمی مسیحی  نگران توضیح می داد که ایشون حتمْا 
تعمید کرده  ایشون را  اند و کشیش ما  مسیحی شده 

اند .

آقایی به امیرقاسمی فحش های رکیک و ناموسی می 
داد .

آقایی در این میان عربده می کشید که مهستی را ول 
کنید ، بگذارید به آرامش برسد .

رفته  خاکسپاری  به  وقت  هر  که  بود  ناراحت  دیگری 
است آب یا حلوا بوده و آنها هم اکنون تشنه و گشنه 

اند .
بس است . 

شما را به خدا بس کنید .
ما از کی آدمهای به این بی انصافی و بی رحمی شده 

ایم .
ما کیستیم ؟؟؟؟؟

 نتوانستند صبر کنند تا مهستی به خاک سپرده شود 
. چنان  بگذرد  این قضیه  از  ! سه روز  نه  و یک هفته 
دندانهایشان را تیز کردند ، چنان شمشیرهایشان را از 
رو بسته اند  که تو هم از سایه خودت هم می ترسی 

...

این هفته چه خبر
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 آقایان تلویزیونی!!  بد موجوداتی هستید شما!!  بد موجوداتی!!   هیچ کدامتان نه دلتان 

به حال هنرمندان سوخته است ، نه به حال مردم درمانده داخل ایران !!! شما موجودات 
عجیبی هستید .

 بس کنید این الم شنگه ها را !!! 

ملّت با شکوه و با فرهنگ ایرانی ... شما اگر تشییع جنازه عمومی می خواهید باید فرهنگ 
دنبال پیکر افتادن و هوار کشیدن و شیون کشیدن و خود را جر و واجر دادن را از یاد 
ببرید . باید کمی مودب و متمدانه تر رفتار کنید . امریکایی ها از بعضی حرکات ما می 
ترسند و اگر انصاف بدهید مواقعی هستند که ما ترسناک می شویم .  هنوز گورستان 
خاطره هایده را از یاد نبرده است . هنوز خاطره شکستن سنگ قبرها از یاد نرفته است 
. بیایید یک کم به خودمان و به کارهایمان ، به شلوغ بازی هایمان و این فرهنگ غلط 
تشییع پیکرمان فکر کنیم و بعد ببینیم آیا حق نیست که ما را از این مراسم کنار بزنند . 

مردم خوبی که جمعه برای دفن مهستی به آرامگاهش رفته بودید و هوار می کشیدید 
که برای دیدن چمن و گل و بلبل به آنجا نرفته اید ... می دانید بطری های آبتان را هر 
گوشه ای پرتاب کردید و غذاهایتان را روی سنگ قبر دیگران ریخته اید ... می دانید ؟؟؟ 

کسی به شما گفته است ؟؟؟ 
بار دیگر آرزو کردم که ای   .. ... تمام جمعه را افسوس خوردم  مردم عجیبی هستیم 
کاش ایرانی به دنیا نمی آمدم .. ای کاش ... دیگر از این همه بی نظمی ، بدبختی ، فالکت 

فرهنگی ام خسته ام .. خسته .

گله دارم ..
گله دارم از اونهایی که از آب گل آلود ماهی می گیرند .

گله دارم از مردمی که حاال به فکر نظرهای شخصی شان از مهستی افتاده اند و همینطور 
پیاپی اظهار  نظر میکنند.

گله دارم از مرده پرستانی که حاال دایه های مهربان تر از مادر هستند . 
گله دارم از کسانی که عکسهای مهستی و زندگی خصوصی اش را عاملی برای اظهار 

نظرهای مغرضانه و قضاوتهای ناجوانمردانه درباره این زن کرده اند .

گله دارم ..

 مهستی جان ، وقتی برایت نامه دادم که برای سالمتی ات دعا میکنم ، نوشتی من با 
دعای شما زنده ام و تالش می کنم برای زنده ماندن .. مرا ببخش که دعایم کافی نبود 
.. مرا ببخش که نمی توانم کاری برایت بکنم ... ای کاش می توانستم کاری کنم و دهان 

گنده بعضی ها را می بستم و می گذاشتم روحت آرامش داشته باشد .مرا ببخش. 

 reports@persianweekly.co.uk  

اشتراک هفته نامه 
 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل 

نموده و برای ما ارسال نمایند
نام: .....................................................
نام خانوادگی: ...................................

          یکماهمدت اشتراک:     یکسال           

بهای اشتراک برای انگلستان 10 پوند می باشد

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

Barclays Bank
A/N: 53058360   S/C: 20-92 60

صفت مرده 
پرستی 

صفت مرده پرستی را هم دیگر نمی توانیم با خود یدک بکشیم 
چراکه این لطف محدودی را هم که به یک دیگرداشتیم درجایی 
ازسفر زمان به جا گذاشته ایم . نمی دانیم چه شد که اینبارداستان 
دارد  دیرین  که رسمی  را  معمول خود  روال  گرفته  دیگر  شکلی 
پایه  با  اینبار خانه ای  باز نمی دانم که چه شد که  طی نکرده و 
های سخت و استوار با وزش نسیمی کوچک فرو می ریزد وآن 
خانه از بدحادثه نامش ایران است . ایران ایران عزیزما. ایرانی که 
به دستان ما فرزندان  پیشینیان ما آن رابرروی چشم ها یشان 
ناسپاس سپردند .  قضه همیشگی نا سپاسی هایمان در اوج خود 

در بدرقه زیبا صداوزیباروی موسیقی ایران تجلی یافت .
درجمعه ای که گذشت با آنکه درغم دردل هایمان نشسته بود با 
بزرگ بانویی خدا حافظی کردیم که آرزویش سربلندی میهنش و 
رضایت وسعادت هموطنانش بود . اما متاسفانه در این داستان 
مراسم  چنین  در  عموما  که  را  مصلحتی  های  آشتی  حتی سنت 
هایی خودنمایی می کردند و برای اندک زمانی دل خوشی بخش 

بودند . شکستیم .
ای کاش جدای از هر مرده باد زنده باد . به دورازهرآیین و مذهب 
. به ورای جوهرانسانیت عزیز مسافرمان می پردازیم  ای کاش 
الاقل آن روزدرژرفای نگاه همه هستی غروب کرده محومی شدیم 
وتیرگی حاصل از نبود صدای ملکوتی او را می دیدیم وتاسفی 
برخودروامیداشتم از بابت این محرومیت غیرقابل جبران. نه در 
حقی  مارابرآن   .که  مسیح  وعاشق  ذاکرعلی  وآیین  تردید سلک 
نیست . کاش به همان اندازه که او یارشاطرمی باشد . مابارخاطر 

بود ن رادر بدرقه خود ازاودریغ می کردیم.
کاش اگرچاشتی برای شیرین کردن دهانمان و آبی جهت ترکردن 
تبانمان ندیدیم . به یاد خاطرو خاطره های شیرین بااو . وجودمان 

راازتلخی دوروبا غم جداییاش درمی آمیختم و با شنید ن 
صدایش عطش مان را بر طرف می سا ختیم . این هم می توانست 
روزی وروزه ای باشد درفراق اوکه دم ازعاشقی اش می زدیم 
. چه بسا سفره شیرین و آب خنکش نیز در ضیافت رفتنش مهیا 
بود اما .اما امان از آن روز که خود جدا از معرکه نمایش و خود 
نتوانیم  را  افسار رشک خود  که  آن روز  از  امان   . ببینیم  نمایی 
بدست بگیریم وامان از آن روز که پرده های وجودمان با نسیمی 
موقع  آن   . رود  می  کنار  صبا  نسیم   . نرمی  به 
نداریم  هم  خود  را  خویش  دیدن  طاقت  که  است 
طوفانی  روز  ازاینکه  وفارغ  گریزانیم  آئینه  از  و 

در پیش .
می گویند ما می پذیریم نظرها و آرای شما را . اما 

همیشه صدای آنکه خالف رای شان می گوید 
برحسب اتفاقی خاموش می گردد.

هم  از  همه  بوده  تا  اما   . مردمیم  از  گویند  می 
ازمردمانند   خودشان  که  آنست  مگرنه   . گریزان 
پس چرا از هم گریزان ........ شاید هم نیستند وما 

نمی دانیم .
پرجالترباشد  نظرشان  در  دنیا  رنگ  که  هرجا 

هستند ودرجیب ها یشان سنگین تر.
برای  سود  وبی  نباشد  مرادشان  بروفق  مردم 
سخن  مردم  از  توان  می  چگونه  شان  ها  خانه 
بخل  وحتی  گیرند  راندیدمی  انها  وقتی   . بگویند 

مردم  دل شکسته  همانا  که  دلیل  بزرگرین  به  را  هایشان  وکینه 
درفراق بانو بود . کنار نگذاشتند و یا برای کوته زمانی زبان به 
کام نگرفتند ه تا آن روز بگذرد و سپس شمشیرها یشان را از 
روببندندو خصومت های شخصی و قدیمی شان را با هم تصفیه 

کند.
این جماعت  برای  که سوری   . نداشت  کنسرتی  یا  عزیز  دیگربه 
گرد  مگسان  این  های  جیب  برای  دیگرسودی  و  باشد  داشته 
شیرینی وجود نداشت . پس به چه دلیلی می بایست حرمت نگه 
میداشتند وباهرکسی وکاستی . اگربود !؟ جمع خود را حفظ می 
کردند . مگر نه آنست که خودرانماینده گان مردم درغربت ورسانه 
هایشان راازآن آنان میدانند پس چرایگانه دخترش راتنها گذاشتند 

درمیدان عمل .به ظاهرگفتارنیکی دارنداما به باطن کردارناپسند.
دم از فرنگ و فرهنگ بر فرنگی و اشرافی زدند و گفتند: )) ما را 
. ما سنت های خود مان را داریم. حلوایی و  چه به این چیز ها 
چایی و آبی و شیرینی . خاک و گلی بر سر جهت به درد آوردن 
دل حاضرین چرا پیکره های آن چنانی . ای کاش همان لحظه آن 
دوست به شریک زندگی خود که در کنارش بود نگاهی میکرد .  
او. سمای زنان عزادار مجا لس حلوا و چای و  چرا که سیمای 
دعوت  میهمان  بیشتربه سیمای  او  . سیمای  نبود  وگریه  شربت 
شده به مراسم پایکوبی می بود . بابزکی کامل برچهره وگیسوانی 

پریشان . که افشان شده بودند از پس خود نمایی .
کاش عزیزی که می گفت و می نالید : )) دیگر این لموها ازآن ما 
نیست وچراازپی فرنگیان  می رویم وخویش را درپایین دست قرار 
می دهیم . اینها فرهنگ ما نیستند (( ازطعامی برای شیرین کردن 
کامش نگاهی به رنگ موها ی بلوند خود در آیینه می انداخت وبه 
یاد می آورد دختران ایران زمین با گیسوان مشگی به رنگ شب 

وقهوه ای پریشان دردنیا بنامندند با این الوان .
که بر گرفته ازهمان فرنگی می باشد که می گفت چرا ازپی آنها 
می رویم . نه آنکه اینها بد باشد  نه ! غرض آن است که اندکی 
به خودبنگریم وآنچه که می گوییم و کمتردل بشکنیم و فررویم 
در قلب هایمان ونیم نگاهی به گوشه های تاریک وخاک گرفته و 

کارتنک زده آن بیندازیم ودرنهایت
خودرابشناسیم .

ای کاش به یاد میآوردند .میراث بزرک ما ایرانیان که موظف به 
حفظ آن می باشیم آب و خاک وزبانمان می باشد نه حفظ سنت 
تناول غذا وحلوا وچای درخاکسپاری ها که باز همای کاش فلسفه 
آب  حفظ  بر  که   . زند  می  رای  برآن  وسپس  دانستند  رامی  آن 
وخاک ندارند ونگهی دلسوزبراحوال مردم پس توقع است بر حفظ 

زبانمان نه فراموشی آن .
بجاست که بگویم . این فرنگی مابان که سنگ سنت و فرهنگ ایران 
همیشه ایران همیشه جاوید را به سینه می زنند وگاه پیراهنشان را 
برتن پاره میکنند . بسیار نکو می بود اگر این ارثیه بزرگ رابدون 
هم  خودشان  آنکه  نه  کردند  واگذارمی  خود  فرزندان  به  خدشه 

زبان مادری شان را به خاک بسپارند آنهم بدون چای وشربت!
به سبب آنکه شخصیت خود را ارضا کنند در میان هر جمله شان 
بگویند  تا  پرسند.  می  پارسی  به  را  کالمی  گردان  بر  دیگری  از 
ما محو فرهنگ وتمدن نداشته این خاکیم نه ان خاک .آنان آنچه 
جستجوی  به  و  گذاشتند  کناری  به  را  بودند  داده  باد  بر  که  را 
پیراهنی گشتند از برای برپایی بلوا انهم در خداحافظی با عزیزی 
که نگاهش ، شرقی ترین نگاهها و فراتر از آن ایرانی بود بی هیچ 

شرمی.
باشیم  داشته  گوشهایمان  اویزه  و  یاد  به  همیشه  آخر  در  اما  و 
که ما فرزندان بزرگترین امپراطوری این خاک هستیم . جالل و 
مشکالت همراه با عدالت و احترام از ان ما بوده و با خود غریب 
ندانیم آنچه را که از ماست بلکه حفظش کنیم یک صدا و یک دل با 
دستان گره کرده نفس های هماهنگ و نگاههایی پر فروغ  همه و 

همه به سوی سر بلندی افق پرشین جاویدان.

سولماز دستجردی
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سال اول -  شماره دوم 

 reports@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

با 
ترانه

دست نوشته های ترانه

که  را  کسانی  بدارم  دوست  بیاموز  من  به  پروردگارا 
دوستم ندارند

عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند
بگریم برای کسانی که هرگز غمم را نخوردند

به من بیاموز
صورتم  به  تبسمی  هرگز  که  کسانی  به  بزنم  لبخند 

ننواختند
محبت کنم به کسانی که محبتی در حقم نکردند

باز هم سالم.... خوشحالم... خیلی خوشحالم!!! 
میگین چرا؟ به خاطر اینکه مقاله هفته پیشم 
عارف   و  داشتند  دوست  ها  خیلی  خیلی  را 

کارکنه.. چی  نمیدونست  روزنامه(  )مسئول 
میگفت دخترها به اینجا زنگ میزنند و میگن 
وعارف  نوشت  را  حق  حرف  یکی  باالخره 
کنه...جوابشون  بحث  ترسیده  هم  بیچاره 
ایرونی  پسر  باشه  چی  هر  خب  نداده...   را 

همیشه جلوی دختر ایرونی کم میاره!! 

و اما اول بهتر چند تا خبر باحال را بدم و بعد برم سر سر 
بریدن پسرها... شاید هم دخترها....

-----------------
به  بیرون و  اومد  نام کما  به  آلبوم مجاز حمید عسکری 
دوستام  از  یکی  البته  زده.  را  شادمهر  پوز  که  من  نظر 

میگفت صداش شبیه سیاوش شمس هست... 
-------------

ایرانی  خوشگل  پسرهای  از  یکی  مورد  در  بعدی  خبر 
–محمد رضا گلزار.  )االن بعضی پسرها دارن میگن اه با 
این سلیقه...  این نشان دهنده حسودی شماست وبهتره 

که در مورد جنس مخالف هیچوقت نظرتان را ندین!(

تلویزیون  روی  بر  بار  اولین  برای  گلزار  بگذریم...آقای 
اومد و با ایشون در برنامه شب شیشه ای مصاحبه زنده 
شد.  برنامه شب شیشه ای هر شب )به جز یکشنبه ها(  به 
صورت زنده ازشبکه 5 سیما پخشمیشه ودر هر قسمت 

فرهنگی  و  هنری  علمی  برجسته  شخصیت  یک  برنامه 
کشور دعوت شده و با نگاهی تخصصی در زمینه فعالیت 

وی بحث و گفتگو میشه.

آقای محمدرضا گلزار متولد 1354 است و مدرک تحصیلی 
ایشون مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسالمی. او قبل 
از اینکه به سینما بیاید، نوازنده بود و به عنوان گیتاریست 
با  اش  اتفاقی  آشنایی  کرد.  می  همکاری  آریان  گروه  با 
نرگس  و  » سام  فیلم  در  تا  می شود  باعث  قادری  ایرج 

« بازی کنه.

----------------
 ... Big Brother و اما

از شنیدن خبر فوت  بعد  این هفته   Jonathan Durden
حقیقت  ولی  بیاد  بیرون  که  گرفت  تصمیم  مادربزرگش 
 executive از  یکی  جاناتان  چیزدیگریست...  پرده  پشت 
های  برنامه  از  یکی  در  قبال  که  هست  تلویزیونی  های 
اگر  بوده.  داور  معروف  شخصیت  عنوان  به  تلویزیونی 
جزو  دوم  صفحه  در  او  اسم  بروید  سایت  وب  این  به 
http://www.mobilemarketinguk. میباشد.   داورها 

com/entrypack.pdf
واو باید تا قبل ازاینکه  خبرگزاریها به این حقیقت پی ببرند 
از برنامه خارج میشد. دلیل انتخاب و جایگزینی اودر این 
خانه هنوز واضح نیست ولی اگر این راز در جایی پخش 
میشد خشونت مردم را به همراه داشت . همان مردمی که 
ساعتها در صف audition این برنامه در سرما وایسادن 

.
--------------
و باز هم خبر هنری

گروه   Spice girls  را یادتان هست؟ این گروه در سال 
1994 در لندن، انگلستان شکل گرفت. این گروه متشکل از 
پنج دختر جوان )مالنی چیسهلم، جری هالیول، ویکتوریا 
ترانه  ارائه  با  که  بود  امابانتون(  و  براون  مالنی  آدامز، 
گروه های  برترین  از  یکی  به  )خواستنی(   »Wannabie«
میلیون نسخه،  از 53  بیشتر  با فروش  تبدیل شدند.  پاپ 
آنها یکی از پرفروش ترین گروه های زن در طول تاریخ به 
شمار می روند. این گروه سه آلبوم و ده ترانه تکی عرضه 
درخشش  با   )Spiceworld( اسپایس  دنیای  فیلم  کردند. 

این گروه ساخته شد که 75 میلیون دالر فروش کرد.

در سال 1998 بود که جری از این گروه خارج شد و 4 
بیرون   forever نام  به  آلبومی   2000 سال  دیگردر  نفر 
دادند که بعد از آن هم هر کی شروع کرد به تنهایی جلو 
برگشتند  هم  به  دوباره  گروه  این  از 7سال  بعد  و  رفتن 
برگزار  لندن  در  کنسرتی  امسال  دسامبر   15 تاریخ  .در 

خواهد کرد.

جری  شدن  خارج  آنها  جدایی  دلیل  گفتم  که  همانطوری 
شد  ناراحت  که  هم  کسی  بیشترین  و  بود  گروه  این  از 
ویکتوریا بود. در سال 2004 جری در تماسی با ویکتوریا 
ناراحتی خودش را ابراز میکنه و از او میخواد که دوستی 
و  افسردگی  را  دلیل خروجش  و  بده  ادامه  او  با  را  اش 
گذشته  هفته  در  جری  میکنه.  بیان  اش  زندگی  آشفتگی 
گفته  به  و  میکنه  بخشش  استدعای  ویکتوریا  از  دوباره 

اطرافیان حتی به پای او هم افتاده.

 : بودند  شنیده  هم  قبال  را  خبر  این  که  اونهایی  برای  و 
و  Touchبوده  ابتدا  در  گروه  این  اسم  که  آیامیدانستید 

Emma جایگزین  Michelle Stephensonشده است.

باتوجه به عالقه خوانندگان به  مطالب من تصمیم گرفتم 
موضوع را عوض نکنم...

این جنس مذکریاهمون پسرهای این دوره زمونه بسیار 
تا  البته  آرام خونسرد و صمیمی هستند  مهربان صبور 
کاری  شما  با  یا  و  دارند  احتیاج  شما  به  که  زمانی  اون 
وقت  از  هم  دقیقه  یک  نباشند  مجبور  اگه  نه  مگر  دارند 
گذرانند..  نمی  شما  با  خریدکردن  برای  را  گرانبهاشون 

میگید نه.. از مامانهاتون بپرسید. 

بازم میگم که من نه فمنیست هستم و نه بر علیه آقایون 
ونه خانمها و نه گروه خاصی و فقط حقیقتگویی من جنبه 
طنز وخنده داره... لطفا اگه خواستید من را ترور کنید با 

Manager من تماس بگیرید ووقت قبلی الزامیست. 

یکی ازآفالین های یاهو مسنجرم این هفته نوشته بود: تو 
ایران سر درمطب جراحی پالستیک نوشتن  لولو تحویل 
میگیرم و هلوتحویل میدیم... خیلی برام خنده دار بود و 
این  که  من  نظر  به  هستیم؟  لولو  ما  یعنی  گفتم  بهخودم 
دخترهای داخل ایران بیشتراونا لولو هستن... آرایشهایی 
ماشاهلل  هم  همه   ... ترسناکه  واقعا  دیدین؟  را  میکنند  که 
دارن شبیه هم میشن... دماغ ها شبیه هم... مانتوها شبیه 

هم..... 

متاسفانه بیشترما دخترهای لندنی هم  داریم مرتب آنها 
خط  و  ها  سایه  طبقه...  پودر صد  کرم  میکنیم...  کپی  را 
در  و  زننده  های  لب   برق  و  ماتیک  تابلو...  چشمهای 
آخرهم مدل موها و خروار خروار اسپریو ژل که میزنیم 
به این موهای بدبخت... بعد میگیم چرا پسرایرونیها دیگه 
دختر  بودم  جایاونها  منم  نمیرن؟  ایرونی  دختر  طرف 
لوازم  کیلو   2-3 تا  میدادم  ترجیح  را  چک  و  لهستانی 

آرایش خوردن... 

تا توانی یک رنگ باش .... قالی از صد رنگ بودن زیر پا 
افتاده است

بیاین ما دخترهای ایرونی ساکن انگلستان که همیشه از 
سادگی ما در کشورهای دیگه حرف میزنن درویشی مان 
را نگه داریم تا حداقل همین پسرهای ایرونی داخل انگلیس 
ازما یاد بگیرن و قرتی بازیشونرا بگذارند کنار. دیسکوکه 
میرم انگار Fashion Show هست... رفت و آمد پسرها 
بیشتریها  و  ازپسرهاست   برابربیشتر  چندین  توالت  به 
برای  قول خودشان  به  و  دارن  تو جیبشون  لب  برق  یه 
خشکی لبشان خریدن!! دیگه به خودتان هم دروغ میگید؟

گفتم دروغ... دیدین دخترها این دوره زمونه برای پیچودن 
پسرها چقدر دروغ میگن؟

مثال : االن من با برادر غیرتی ام هستم . یا داریم میریم 
ختم مامان بزرگم یعنی اینکه تا وقتی خودم زنگ نزدم به 
من زنگ نزن چون مزاحمی و فقط وقتی کارت دارم باید 

دوروبرم حاضر شی!!

و پسرها 3 برابر دخترها دروغ میگن!!  البته بعد از سن 
بلوغشون

خب هر چی باشه 
پسر ایرونی همیشه 
جلوی دختر ایرونی 

کم میاره!! 
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مثال میخوان بیان دنبالت که برین رستوران...تا میشینی 
جا  تو خونمون  را  حیاتی  چیز  فالن  آخ  میگه  ماشین  تو 
، من  از رستوران اول بریم دم در خونه  گذاشتم و قبل 
اون را بردارم و بعد بریم... 4-3 بار هم الکی عذرخواهی 
میکنه که شما فکربد نکنید. در خانه که میرسین تعارف 
میزنه برین تو.. میگه نمیدونم کجاست یه 5 دقیقه ای طول 
نترس  میگه  نه..  میگین  که  شما  تو...  بیا  هم  تو  میکشه 

مامانم خونه هست...
 میری  داخل ومیبینی خبری از مامان نیست و میگه حتما 
از هم جدا نشدنی  ام ومامانم  ام... خاله  رفته خانه خاله 
و  است  شده  ریزی  برنامه  هم  جمله  این  )گفتن  هستن!! 
باعث میشه شما ناخودآگاه احساس کنید که خانواده با 
اتحاد و گرمی داره این آقا پسر و اعتمادتان به او بیشتر 

بشه(  
چه  اتاقم  ببین  بیا  میگه  که  هست  وقتی  تر  باحال  دروغ 
اتاقش  داخل  میرید  ناباوری  با  هم  و شما  باغ وحشیه... 
و میگه این باغ وحش فقط یه شیر داره که منم ومیخوام 
بخورمت و شما هم که از این جمله اش خوشتان اومده 
رستوران  و  تخت  رو  میشینید  و  میکنید  ضعف  و  غش 

کنسل میشه و.... امان از دست این دسته آقا پسرها!!!

گله بعدی من ازاکثر پسرها هم سن و سال خودم رعایت 
این  به دختر خانمها و جنس مونث  آنها   احترام  نکردن 
زمونه هست. یادش بخیر وقتی آقایون در را برای خانمها 
باز میکردند... جلوی خانمها هر حرفی را نمیزدند. حرف 
زدن و طرز صحبت کردنها که هر روز داره بدتر میشه 

ولی اون جمله معروف Ladies first کجا رفت؟ دختر یک 
جنس لطیف خداوند هست و Gentleman بودن بهترین 
ما  حال  رعایت  پس  هست  دختر  یه  قلب  به  ورود  راه  
میریم  ما هم  نه  مگر  بکنید  را  لطیف  و  دخترهای مظلوم 
اونموقع شما  و  میسازیم  را  ها  و عضله   gym روز  هر 

سوسک میشید...

گفتم سوسک.. یه مطلب جالب بود که باید مینوشتم اینجا 

دیگران  کردن شخصیت  ازله   .... ترسیم  می  از سوسک 
نمی ترسیم

تار  زندگیمون  تمام  اینکه  از  ترسیم....  می  عنکبوت  از 
عنکبوت ببنده نمی ترسیم

از خوب سرخ نشدن قرمه سبزی می ترسیم .... از سرخ 
شدن آدمها از خجالت نمی ترسیم

کردن  سرخورده  از   ..... ترسیم  می  خوردگی  سرما  از 
دوستامون نمی ترسیم

آدمها  دل  شکستن  از   ترسیم.....  می  لیوان  شکستن  از 
نمی ترسیم

از اینکه بهمون خیانت کنند می ترسیم .... از خیانت کردن 
خودمون نمی ترسیم

و در آخر برای تمامی دوستان خوب خودم :

به  نه   ... باشه  داشته  دوست  را  یکی   آدم   چقدرخوبه 
خاطر اینکه نیازش برطرف کنه ... نه به خاطر اینکه کس 
دیگری را نداره ... نه به خاطر اینکه تنهاست و نه از روی 

دوست  ارزش  شخص  اون  اینکه  خاطر  به  بلکه  اجبار... 
داشتن را داره.

یکی از پسرها به ما ایمیل زده بود و نوشته بود: 

}آخه من نمیدونم ماها )پسرا( شما دخترارو چیکارتون 
کردیم که انقدر دلتون خونه ! ! ! اکثر دخترا از پسرا شاکین 

و دل پری دارن دلیلش رو میخوام براتون بگم .
و  خیلی شیطون  پسرا  دارن  عقیده  دخترا  از  بعضی   1-
این عده  کلک هستن و اصال نمیشه بهشون اعتماد کرد. 
معموال از پسرا یه ضد حال اساسی خوردن که این حرف 
رو میزنن. چون همه پسرا رو نمیشه اینطور حساب کرد 

.....
-2 بعضی دیگه میگن پسرا با 20 تا دختر همزمان دوست 
میشن مام میخوایم با 20 تا پسر همزمان دوست بشیم. 
حسادت  از  میخوان  و  حسودن  خیلی  معموال  عده  این 

خودشون رو بکشن.
-3 یه عده دیگه از دخترا میگن حال پسرارو باید گرفت 
برای مثال یکی از دوستاشون با پسره مشکل داره و به 
نظره خودشون داره دختررو اذیت میکنه اونم برای اینکه 
انتقام بگیره با هر پسری دوست میشه میخواد تیغش بزنه 
قرار  باهاش  کنه.....  ولش  دفعه  یه  خماری...  تو  بزارتش 

میزاره سرکارش بزاره و ........................
دسته  ترین  انصاف  بی  که  دخترا  از  دیگه  بعضی   4-
هستن بدون هیچ دلیلی با پسرا خوب نیستن و فکر میکنن 
آخه چرا؟؟؟   !  !  ! دارن  طلب  رو  باباشون  ارث  پسره  از 
زبونم الل  استغفراهلل  این پسرا؟؟؟  مگه چیکارتون کردن 

مگه....... پس چتون آخه؟؟؟؟ چرا هر کاریتون میکنیم باز 
شاکی هستین. به قول یکی از آشنایان که دختره میگفت 
یا کال  میگی  منو  گفتم  بدجنسین؟؟  پسرا  انقدر شما  چرا 
میگی ؟؟ آخه چرا این حرف رو میزنی؟؟ گفت نه کال میگم 
همینجوری!! ! ! آخه دوست پسرم االن 1 هفته میشه که 
بهم زنگ نزده واقعا که عجب آدمیه میخواد من زنگ بزنم 

خیلی روش زیاده و از این جور حرفا.....
بیا ببین تروخدا چه دوره زمونه ای شده پس با عرض 
شرمندگی باید بگم یه کم روتون زیاده ها حاال شاید اون 
کار داره و نتونسته زنگ بزنه تو نباید بهش زنگ بزنی؟؟؟ 
اون زنگ زد منت  بودیم  تموم کرده  ما  به من چه  میگه 
کوچیکشه  نمونه  این  تازه  بزنم؟؟؟  زنگ  من  حاال  کشی 
براتون  که  واجور هست  این جور مسائل جور  از  انقدر 

بگم.
پس دیدین یه ذره هم خودتون مقصرین باید اول خودمون 
رو درست کنیم بعد از دیگران انتظار داشته باشیم. از این 
که دخترا یه ذره بد شدن شکی نیست ولی بعضی از پسرا 
هم باید یه تجدید نظری به کاراشون بکنن و سعی کنند 

اعتماد دوست دخترشون رو جلب کنند .{

را  جوابش  خوانندگان  دارم  دوست  و  نمیدم  جوابی  من 
بدن... پس خانمها برین پای کامپیوتر و به ایمیل روزنامه 
جنگ  آقایون....  به  حمله  بفرستید...  را  خودتون  جواب 

جنگ تا پیروزی!!!

یک داستان کوتاه

تاکسی
بیژن کیا

 

ترافیک در خیابانی مثل همه ی خیابان های شهری مثل 
کشوری  هیچ  مثل  که  کشوری  های  شهر  کالن  ی  همه 
ها  اتومبیل  دیگر  انبوه  در  تاکسی  بود.  غروب  نیست. 
گرفتار شده بود که راننده میان تک سرفه هایش کانال 

رادیو را تنظیم کرد..
-با عرض سالمی دوباره از مرکز کنترل ترافیک آخرین 

اخبار ترافیکی را تقدیمتان می کنیم...
رادیو را خاموش کرد. تنها مسافری که در تاکسی نشسته 
بود زیپ کاپشن چرمی اش را باال کشیدو در را باز کرد. 
نداشت خاکستری  تمامی  قارقارشان  که  لکه هائی سیاه 

آسمان را پوشانده بودند.
-پیاده میشم...

ابری  افتاد. آسمان  براه  ها  اتومبیل  میان  و  را بست  در 
به  راننده  خورد  تکان  که  ها  ماشین  سرد. صف  و  بود 

خیابانی فرعی پیچید.
هنوز به تقاطع بعدی نرسیده بود که مردی از پیاده رو 
خودش را به خیابان انداخت و در حالی که می دوید با 

دست به بدنه تاکسی چند ضربه زد.
-تاکسی..تاکسی نگه دار..در بست

داشت.  تن  به  تیره  شلواری  و  کت  و  بود  هیکل  درشت 
تاکسی در میانه توقف و حرکت بود که مرد سوار شد.

-اون سفیده... برو دنبالش...
-چی؟

-اون پرایده...در نره یه وقت...

تاکسی براه افتاد. پراید از چهار راه گذشت. تاکسی هم از 
چراغ زرد عبور کرد.

-ماه محرمه...شرم نمیکنن
-چی شده ؟

میدم....اونا.. بشه  چی  هر  ات  کرایه  ولی  -خصوصیه.. 
....)مرد دستی به ریش جو  اونا..میخواد بره تو بزرگراه 

گندمی اش کشید(.از دستمون نره ؟
پراید سفید بین اتومبیل ها پیچ و تاب میخورد و تاکسی 

هم از کنار یکی دو ماشین گذشت.
-..دست فرمونت خوبه

-مدتی یه آمبوالنس دستم بود 
-.. شهر رو معصیت ورداشته ..

فاصله هردو اتومبیل کمتر و کمتر می شد
تلفن همراه مرد زنگ زد

-الو..سالم علیکم ..احوال حاج آقا ؟..ای ..به لطف شما بد 
فردا  ..نه..  ..بسیار خب  حتما  ..بله  ؟ چشم  امر   .. نیستیم 
شب..نه ..زحمتی نیست .. کدوم یکی رو می خواین؟ بله..
خدا.... امان  ..در  بله..بله  ؟  دیگه  زعفرانیه   . متوجه شدم 

خدانگهدار
مرد گوشی را در جیب کتش گذاشت .

-چرا ماسک زدی؟
راننده جواب داد: دود و کثافت.. نمی تونم..

تاکسی سپر به سپر پراید حرکت می کرد. سه نفر بودند. 
دو مرد جوان در جلو و دختری هیجده نوزده ساله که 
نگاه  برگشت.  دختر  زد.  چراغ  راننده  بود.  نشسته  عقب 

کرد. سرش را دزدید. پراید فاصله گرفت.
-میخوادبره کمربندی.

از  سرعت  به  تاکسی  پیچید.  بزرگراه  خروجی  به  پراید 
بزرگراه خارج شد. راننده به پالکی که از آینه آویزان بود 
نگاهی انداخت دنده عوض کرد و پدال گاز را تا آخر فشار 
داد. اتومبیل ها شانه به شانه شدند. مرد به سرعت شیشه 

را پائین کشید. راننده تاکسی به سرفه افتاد.
-بی ناموس بزن کنار...کثافت...

فریاد می زد  به مردی که  با چشمانی گرد  پراید  راننده 
تنگ  پراید را  تاکسی مسیر  بود.  داد خیره  و دشنام می 
طرفش  به  بود  راننده  کنار  که  آن  شد.  پیاده  مرد  کرد. 
رفت. مرد او را به سویی هل داد. راننده از زیر صندلی 
چوبی برداشت. مرد چاقوی ضامن داری در آورد و آن 
را به دندان گرفت. به تندی کتش را در آورد. راننده عقب 
نشست. مرد راهش را کج کرد و لگدی به اتومبیل کوبید. 

در عقب را باز کرد . 
-بیا بیرون

دختر را که مقاومت می کرد بیرون کشید و به زور به 
داخل تاکسی برد.

-تو...حیا نداری ؟.. خجالت نمیکشی ؟

دختر نفس نفس زنان سرش را پائین انداخته بود.

-چرا این کارو میکنی ؟ مگه چیزی برات کم گذاشتم ؟

دختر خودش   . کند  نوازش  را  دختر  گونه  تا  برد  دست 
را کنار کشید.

برم کالنتری ؟ راننده میان تک سرفه هایش پرسیده بود.

-نه..میریم خونه....برو آقا..میریم کیان شهر 
-نه ... تو رو خدا ..اونجا نه..

مرد سیلی محکمی به دختر زد. دختر جیغ کشید. راننده از 
آینه نگاهشان می کرد . پراید از کنارشان گذشت.
دختر داد زد:نه.. با اونا نه.. نمی تونم... خدااااااااا....

دختر  دست  دو  هر  مرد  کشید.  ناخن  مرد  صورت  به 
مشتی  مرد  کرد.  تف  مرد  صورت  به  دختر  گرفت.  را 
به شیشه خورد و گیج  به صورت دختر زد. سر دختر 

گوشه ای مچاله شد.
-...برو دیگه چرا منو نیگا میکنی؟

-گم شو پائین
مرد نگاهش کرد: چی ی ی ی ی ی ی ؟

راننده قفل فرمان را برداشت 
-گمشو پائین 
در را باز کرد

مرد : تنت میخاره ؟
پیاده شد

- میدونی من کی ام ؟
هنوز چاقویش را بیرون نکشیده بود که راننده به دست و 

سر مرد چند ضربه زد.
-گم..شو..گم..شو.. ح..روم..زاده.. 

مرد به خود می پیچید. راننده نفس نفس می زد. مرد نیم 
خیز شد. باریکه ای خون روی صورتش شیار بسته بود. 

راننده میله را باال گرفت. مرد عقب عقب رفت
-ننه ات رو به عزات میشونم

راننده چیزی نگفت.تک سرفه ها رهایش نکرده بودند.
مرد جیبهایش را گشت. راننده روی صندلی عقب کت مرد 
را دید و آن را بیرون پرت کرد. مرد کت را برداشت و در 
تاریکی محو شد. راننده به اطراف نگاه کرد. جاده خلوت 
می  را  چیز  همه  سکوت  در  برف  های  دانه  ریز  و  بود 
پوشاندند. برف نشسته بر شیشه را جمع کرد. در مشت 

فشرد و بر گونه دختر گذاشت. 
-کجاس؟

-جهنم.. دندونت شیکسته
دندون  دست  یه  راه  سر  گفت:  و  داد  تکان  سر  دختر 

مصنوعی میگیرم
راننده لبخند زد. دختر خندید.

-چند سالته ؟
-داشتیم ؟!

-مهم نیس..نگو
-هفده سال و دوماه و نمی دونم چند روز...آرایش می 

کنم تا سنم بیشتر نشون بده...دیگه بر نمیگرده ؟
-نه..باید ادب می شد 

دختر دوباره خندید
- کی بود ؟

خنده اش برید و بغض کرد
برگرده..کاش  ترسم  می  بریم  بیاد...بیا  یادم  -..نمیخوام 

می شد همه چی رو فراموش کرد
-ولی من خیلی چیزا رو می خوام یادم بمونه

-البد زندگی خوبی داشتی
-می شد مرگ خوبی هم داشته باشم اگه قسمت بود

-زن داری ؟
-خدا رحمتش کنه

-ببخشید..
دخترم..خب  کنم  می  زندگی  زهرا  با  نداره..من  -اشکال 

کجا برسونمت ؟
-یعنی چی ؟

-یعنی خسته ام میخوام تو رو یه جائی برسونم و برم 

خونه تخت بگیرم بخوابم
دختر کیفش را باز کرد و بسته ای سیگار بیرون آورد

افتاده..ببین  شور  دلم  جا..  این  از  بریم  دونم..  -نمی 
نمیخوای کاری برات انجام بدم ؟

-چرا
دختر پوزخندی زد و گفت: هه..هرچی باشه تو هم مردی 

دیگه ..خب امرتون ؟
-اون سیگار رو بنداز دور 

و به ماسکش اشاره کرد 
-تو که نمیخوای منو بکشی ؟.

-اسمت چیه ؟
-سمیر 

-اگه سیگار نکشم میذاری بابا سمیر صدات کنم ؟
-باشه

دختر لبخند زد. خنده ی کوتاهی کرد و سیگار را بیرون 
انداخت

-بابا سمیر ماشینت رو روشن کن بریم خونه تون 
-کجا ؟ 

-خونه دیگه. پیش زهرا
-شوخی ات گرفته ؟

-من ؟ نه..
-ببین دختر خانم خونه تون یا هر جائی که زندگی می 

کنی بگو تا برسونمت
-جائی رو ندارم

-مشکل من نیست
-پس واسه چی جنگیدی ؟

- چی ؟
-خر که نیستم.. اون پالک.. این ماسکی که زدی.. سرفه 

هات.. قیافه ات زار میزنه... واسه چی ؟
-خب ..

-بگو دیگه
سمیر سر پائین انداخت و به پوتین های گل آلودش خیره 

شد.
دختر ادامه داد: دینت وطنت..و مردم .. حاال غیرتت میذاره 

توی خیابون بمونم ؟ 
- اون با این فرق داره. 

-چه فرقی ؟ یا هنوزم غیرت داری یا ...میذاری هر بالئی 
که میخوان سرم بیارن.

به سمیر خیره بود که چشمانش از نم درخشید.

- کمکم می کنی ؟ می ذاری بیام ؟ خواهش می کنم. 

سمیر رو برگرداند و به آسمان نگاه کرد. به تیرگی ابرها 
و دانه های درشت برف

-دخترت رو به خونه راه میدی بابا سمیر ؟ کمکش می 
کنی ؟

اما صورتش سرخ شد. همه جا در  سمیر سر تکان داد 
اتومبیل گشت پلیس کنار تاکسی  نوری سرخ فرو رفت. 
توقف کرد و ماموری پیاده شد. سمیر چشمش به مردی 
افتاد که در اتومبیل پلیس نشسته بود. مردی درشت هیکل 
با سری  به تن داشت. میانسال  تیره  که کت و شلواری 
باندپیچی شده. سمیر قفل فرمان را دوباره برداشت و به 

آسمان نگاه کرد .
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انگلستان  ولیعهد  همسر  روزی  كه  دایانا  پرنسس 
به   ۱۹۶۱ ژوئیه  اول  روز  در  بود  چارلز  پرنس 
در  اسپنسر  زاده  نجیب  دختر  سومین  عنوان 
سندرینگهام دیده به جهان گشود. والدینش كه در 
انتظار فرزند پسری بودند از بدنیا آمدن او زیاد 
خوشحال نشدند. او از همان دوران كودكی دارای 
اختالل دستگاه گوارشی بود. وقتی شش ساله بود 
پدر و مادرش از هم جدا شدند و این بر شدت 
برادرش  و  خواهر  سه  و  دایانا  افزود.  او  بیماری 
 ۱۹۷۸ تا   ۱۹۶۶ سال  از  دایانا  ماندند.  پدر  نزد 
پس از اتمام دوره تحصیل در مدارس خصوصی 
سوئیس  كشور  در  را  خود  تحصیالت  انگلستان 
ادامه داد و به پایان برد. وقتی به لندن بازگشت 
در  كودكستانی  در  مربی  و  آموزگار  عنوان  به 

شهر لندن مشغول به كار شد. 
را  ملكه  آجودانی  سمت  دایانا  پدر  زمان  آن  در 
بچه های  با  به خاطر همین فرزندانش  داشت و 
ولیعهد  بنابراین  شدند  بزرگ  سلطنتی  دربار 
انگلستان پرنس چالز و لیدی دایانا از مدتها پیش 
یكدیگر را می شناختند كه این شناختن بعدها عالقه 
ای را بوجود آورد كه منجر به ازدواج شد . در 
یك میهمانی شبانه در ژوئیه سال ۱۹۸۰ در پارك 
كاودری پرنس چالز بدون نقشه دایانای ۱۹ ساله 
به یك كنسرت موسیقی درتاالر رویال آلبرت  را 
دعوت كرد و در این كنسرت پرنس چالز دایانا را 
به مادرش ملكه معرفی كرد در ۲۴ فوریه سال 
انگلستان  ولیعهد  چالز  پرنس  با  او  نامزدی   ۱۹۸۱
اعالم شد و در ۲۹ ژوئیه همان سال در كلیسای 
ازدواج  چالز  پرنس  با  دایانا  لندن  در  پل  سنت 
كرد و در یك عروسی باشكوه او عروس خانواده 

سلطنتی انگلستان شد.
در آن سال دایانا ۲۰ ساله و پرنس چالز ۳۳ ساله 
را  ویلز  پرنسس  لقب  دایانا  ازدواج  از  بعد  بود 

گرفت.
اولین  آندو  ازدواج  از  بعد  سال  یك  درست 
فرزندشان ویلیام در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۲ متولد شد 
به ویلز شد و در ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۴  كه مشهور 
به  مشهور  كه  هنری  نام  به  فرزندشان  دومین 

هری بود دیده به جهان گشود 
از بدنیا آمدن پرنس هنری روابط آندو به  بعد 
سردی گرایید. پرنس چالز ساكت و كم حرف و 
منزوی بود و بیشتر خواهان زندگی بدون همسر 
بالمورال بود و عالقه خاصی  در قصر خویش در 
به ماهیگیری و شكار داشت. او بعد از بدنیا آمدن 
پرنس هری اتاق خوابش را از همسرش جدا كرد 
یك  خواهان  جوانی  اوج  در  كه  دایانا  برای  این  و 
و  بود  تحمل  قابل  غیر  بود  عشق  از  پر  زندگی 
با  خود  پنهانی  روابط  به  چالز  پرنس  كه  هنگامی 
كاملیا پاركر – بوئلز اعتراف كرد دیگر دایانا هیچ 

امیدی به زندگی مشتركشان نداشت.
بار دیگر اختالالت گوارشی به سراغش آمدند. او 
این دوران كه رفت و آمد مكرر كاملیا  حتی در 
پاركر را به قصر شوهرش می دید چند بار دست 
به خودكشی زد. دایانا كمی بعد وقتی خودش را 
بیشتر  كرد  سعی  دید  جدا  دربار  و  شوهرش  از 
با مردم  را  بیشتر وقت خود  و  بجوشد  با مردم 
انگلستان  بسته  دربار  برای  این  و  گذراند  می 
غیر قابل تحمل بود. غیبتهای طوالنی او از دربار 

موجب انتقادات شدیدی شد. او تمام تالش خود 
را می كرد كه مادر شوهرش ملكه الیزابت دوم 
را قانع كند كه وظیفه یك ملكه تنها این نیست كه 
كم  كند.  زندانی  را  خود  باشكوه  قصرهای  داخل 
كم بیشتر درباریان او را طرد كردند و فقط دو 

پسرش با او همراز و همصحبت بودند 
یك  در  دایانا  پرنس   ۱۹۸۶ تابستان  اواخر  در 
مهمانی با سراوان جیمز هیوویت آشنا شد و این 

سرآغاز شكل- 
پنهانی بود. جیمیز سروان ارشد  گیری یك عشق 
گارد سلطنتی بود و اداره اصطبل های سلطنتی را 
بر عهده داشت. او به بهانه یاد دادن سواركاری به 
دایانا بیشتر به او نزدیك شد او سواركار ماهری 
بود. در ضمن چوگان را به خوبی بازی می كرد. 
بعدها او گفت كه اولین دیدارش با دایانا در یك 
را مغلوب كرد  چالز  پرنس  كه  بود  بازی چوگان 
خاطر  به  بود  پرنس  نامزد  موقع  كه آن  دایانا  و 
این شكست شوهر آینده اش اشك به دیدگانش 
جاری شد .... جیمز هیوویت با پرنس چالز رابطه 
به  دایانا  پرنسس  بعد  روز  ....چند  داشت  خوبی 
جیمز تلفن كرد و از او خواست كه به طورجدی 
كه  همچنان  كند.  شروع  را  سواركاری  تعلیمات 
درسهای سواری ادامه پیدا می كرد تماس ایندو 
با هم بیشتر می شد. وقتی دایانا كامال سواركاری 
در  جیمز  همراه  زود  های  صبح  گرفت  یاد  را 
این  به سواری می رفتند. در  پارك  اطراف هاید 
برنامه های روزانه یكی از ندیمه هایش و رئیس 

محافظانش همراه آندو بودند.
از  پرده  دایانا  با جیمز  اول آشنایی  ماه  طی چهار 
زندگی اش برداشت. اینكه چالز او را طرد كرده 
تا  داده  انجام  بود  توانش  در  چه  هر  او  اینكه  و 
زندگی اش را بهتر كند ولی زندگی اش هر لحظه 
ناخوشایند تر می شود. او اعتراف كرد كه دیوانه 
وار پسرانش را دوست دارد و هیچ وقت دوست 
سرنوشت  به  را  پسرانش  چالز  از  طالق  با  ندارد 
خودش مبتال كند. چون او همیشه از طالق پدر و 
مادرش عذاب می كشید او به جیمز گفت كه از 
همان دوران نامزدی از نفوذ كاملیا پاركر – بوئلز 
به شوهرش آگاه بوده ولی امیدوار بوده كه بعد 
به  را  شوهرش  توجه  تمام  مشترك  زندگی  از 
خودش معطوف كند. او با تمام وجود برای جیمز 
به  را  پاركر  كاملیا  سایه  هنوز  گفت  و  گریست 
زندگی اش احساس می كند. او عاشق شوهرش 
بود. هر كاری از دستش بر آمده انجام داده كه 

در چشم 

او  چه  هر  ولی  بیاید  نظر  به  زیبا  شوهرش 
احساس  چالز  پرنس  كرد  می  كسب  محبوبیت 
عدم امنیت می كرد كه چرا همسر زیبا و جوانش 

محبوب تر از اوست ....... 
دایانا از اینكه مجبور بود در جلوی انظار مردم و 
را  نمایندگان دیگر كشورها خودش  و  مطبوعات 
لبخند تصنعی بزند  همسری عاشق نشان دهد و 
از محبتی هر چند  چالز  پرنس  عذاب می كشید. 
كوچك از همسرش دریغ می كرد و این باعث می 
شد كه دایانا هر چه بیشتر به سمت جیمز كشیده 

شود دایانا كمی بعد جیمز را برای صرف شام 
به قصرش دعوت كرد. كم كم این قرارهای شام 

به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت 
پرنسس دایانا، پرنسس ولز

زندگینامه پرنسس دایانا

منبع : كتاب دایانا نوشته آنا پاسترناك و اندور مورتن. عكس: www.all-pictures-photos.com     باران موسوی
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یك برنامه همیشگی شد ویلیام و هری پسران دایانا هم به جیمز خیلی عادت كرده 
بودند و رابطه خوبی با او پیدا كرده بودند. حتی یكبار همراه جیمز و مادرشان به 
بازدید از پادگان نظامی كامبرمیر رفتند. جیمز و دایانا بدور از چشم دربار عاشق 
هم شده بودند. جیمز آن حالت اعتماد كه پرنس چالز در دایانا بوجود نیاورده بود 
در او بوجود آورد و دایانا به جیمز وابسته شد. وقتی در سال ۱۹۸۹ جیمز پس از 
شد.  اعزام  آلمان  به  ارتش  سوی  از  ساله  دو  ماموریت  انجام  برای  نظامی  ترفیع 
برای دایانا خبر وحشتناكی بود. او احساس می كرد كه جیمز هم مانند پرنس چالز 
او را طرد كرده و می خواهد ترك كند. در آن دوران باز هم بیماری گوارشی او 
كه بولیمی )مرض جوع( بود عود كرد. دایانا هم با خود خواهی به جیمز بی اعتنایی 
كرد و دیگر به تماسهای مكرر جیمز پاسخ نمی داد و جیمز با ناراحتی و بدون دیدن 
دایانا به آلمان رفت. دایانا گاهی اوقات درآلمان به او تلفن می زد و با لحن رسمی 
و خشك با او صحبت می كرد. كمی بعد جیمز به خلیج فارس اعزام شد. او از این 
انتخاب راضی بود چون دیگر زندگی كردن در ریا و تزویر او را خسته كرده بود 
و دیگر نمی توانست به زندگی پنهانی با دایانا ادامه دهد. او واقعا دایانا را دوست 
داشت و از اینكه نمی توانست زندگی مثل دیگر زوجها داشته باشند و اینكه مجبور 
هستند در بین انظار مردم و دربار خیلی رسمی و خشك با هم صحبت كنند رنج می 
كشید. او می دانست سرانجام رازشان بر مال می شود و او متهم می شود. او با خود 
فكر می كرد كه اگر در جنگ خلیج فارس كشته شود اوضاع واقعا عالی می شود. او 
می دانست دایانا غصه می خورد اما الاقل دیگر متهم به ترك دایانا نمی شد. او آماده 

بود جانش را در راه كشورش و زنی كه دوست دارد فدا كند !! 
حتما  كه  بفهمد  و  كند  تكیه  خودش  به  كه  كرد  كمك  دایانا  به  جیمز  غیبت  البته 
تواناست و در نتیجه قوی تر از پیش شد. او هر روز برای جیمز در خلیج فارس نامه 
می نوشت و آن سردی گذشته را فراموش كرده بود عالوه بر دایانا دختری به نام 
اما استواردسن هم برای جیمز نامه می نوشت. البته قبل از اینكه جیمز با دایانا آشنا 
شود؛ او و جیمز با هم رابطه ای قوی داشتند و كم كم این رابطه به سردی گرایید. 
وقتی اما فهمید كه جیمز در خلیج فارس است دوباره با او رابطه برقرار كرد وقتی 
كه در ستون شایعات روزنامه متوجه شد كه دایانا هم برای جیمز نامه می نویسد 
حس حسادت زنانه اش او را وادار كرد كه ماجرای خودشان را به یك نشریه هفتگی 
واقعی  بسیار غیر  تعریف كرده  اما  كه  بود كه داستانی  البته جیمز معتقد  بفروشد. 
است ولی این داستان موجب شد كه راز دایانا و جیمز برمال شود. حاال تمام مطبوعات 
می نوشتند كه پرنسس دایانا برای جیمز نامه می نویسد و برای او سیگار - شیرینی 
– باتری – غذا و پیراهن می فرستد. كمی بعد هنگامی كه صحبت از كاهش تعداد 
او گفتند  به  بازخرید كند. حتی  باید خود را  به جیمز اطالع دادند كه  نظامیان شد 
او  به  نداده  ای  كشته  هیچ  او  او  فرماندهی  تحت  تیپ  فارس  خلیج  جنگ  در  چون 
صلیب افتخار می دهند. ولی جیمز دوست داشت در ارتش بماند. او می دانست كه 
برمال شدن رازشان در مطبوعات در این كنار گذاشتن او از ارتش نقش داشته و می 

دانست كه نام افتخار آمیز گارد جاوید را به بی آبرویی كشانده است.
. جیمز در مدتی كه در خانه بسر می برد به خاطر اخراج از ارتش دچار افسردگی 
شدیدی شد در این بین با خانم سالی فی بر آشنا شد ولی هیچ كس در قلبش مانند 
دایانا نبود. وقتی شوهر سالی فی بر او را طالق داد و مسئول آنرا جیمز معرفی كرد 
دیگر برای دایانا همه چیز تمام شده تلقی شد و برای همیشه جیمز را به فراموشی 
سپرد. البته جیمز در سال ۱۹۹۴ كتابی با عنوان پرنسس عاشق منتشر كرد و در آن 
از روابط خود با پرنسس دایانا پرده برداشت. در سال ۱۹۹۵ دایانا دریك مصاحبه 
جدال آمیز با تلویزیون بی بی سی به ماجراهای خود با هیوویت اعتراف كرد. با اینكه 
ملكه مادرپرنس چالز از هر دو خواست كه از هم جدا شوند ولی دایانا طالق را رد 
كرد و باالخره در ۲۸ اوت ۱۹۹۶ از پرنس چالز جدا شد. آن زمان جان میجر رئیس 

جمهور وقت طالق آندو را اعالم كرد
عنوان  به   ۱۹۹۷ ژانویه  در  كرد.  آغاز  را  متفاوتی  زندگی  طالق  از  بعد  دایانا 
الفاید  دودی  با  بعد  كمی  رفت.  آنگوال  كشور  به  انگلستان  سرخ  صلیب  سفیر 

كم  كم  بودند.  قدیمی  از دوستان  پدردودی  و  دایانا  پدر  البته  آشنا شد.  ثروتمند 
دایانا و دودی به هم عالقمند شدند و با هم قرار ازدواج گذاشتند. پدر دودی كه 

یك مصری ثروتمند بود خیلی از تصمیم آندو استقبال كرد. 
نظر  زیر  را  دودی  و  او  جا  همه  و  كردند  نمی  رها  را  دایانا  لحظه  یك  مطبوعات 
كرد.  می  احساس  دودی  كنار  در  را  خوشبختی  طعم  داشت  كم  كم  دایانا  داشتند. 
در مسافرتهایی كه همراه دودی بود همیشه لبخندی از اعماق وجود بر لب دایانا 
خودنمایی می كرد ولی این خوشبختی زیاد دوام نداشت در ۳۱ اوت ۱۹۹۷ پرنسس 
دایانا در حالی كه ۳۶ سال بیشتر نداشت به همراه دودی الفاید میلیاردر مصری در 
یك حادثه اتومبیل در پاریس جان باختند. در آن هنگام دودی الفاید ۴۲ ساله بود كه 

همان دم جان سپرد ولی پرنسس دایانا كه به سختی مجروح شده بود در 

ساعت ۴ صبح بر اثر خونریزی ریوی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
به گفته خبرگزاری فرانسه اتومبیل حامل پرنسس كه تحت تعقیب 

عكاسان و خبرنگاران روزنامه های جنجالی قرار داشت با سرعت 
زیاد حركت می كرد. در این حادثه كه در نیمه شب در تونل 
آلما در مركز پاریس رخ داد محافظ دایانا به سختی مجروح 
شد. هفت تن از عكاسانی كه دایانا را تعقیب می كردند بازداشت 

شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. پرنسس دایانا زمان مرگ 
دو پسر ۱۵ و ۱۳ ساله از ازدواج خود با پرنس چالز داشت.

لندن  در  شایعاتی  شود  سپرده  خاك  به  دایانا  آنكه  از  پیش 
و دیگر نقاط جهان به سر زبانها افتاد كه مرگ دایانا تصادفی 

نبوده و شاید به دلیل اینكه او قصد ازدواج با یك مصری را داشت و بعید 
ازدواج دوم مادرش  اثر  بر  انگلستان  نبود ولیعهد آینده 
برادری عرب پیدا می كرد اینتلیجنت سرویس انگلستان 
دست به كار شده و دایانا را به قتل رسانده بود. همه 
اینرا  تحمل  انگلیس  سلطنتی  خاندان  كه  بودند  معتقد 
و  دایانا  پرنسس  ازدواج  از  نداشتند كه فرزندان حاصل 

دودی الفاید نیمه عرب و اسم اسالمی داشته باشند. 
به  انگلیسی  پزشك  بانوی  دایانا  سپاری  خاك  به  از  قبل 
نام آن كاكس كه شوهرش مردی مسلمان بود و مدت 
كه  كرد  ادعا  است  بوده  الفاید  خانواده  پزشك  سال  ده 
دایانا می خواست دین اسالم را برگزیند و هفته ای یكبار 
روزهای دوشنبه ساعت ۶ به مالقات آن كاكس می رفت 
بیشتر  در  كه  كند  مطرح  را  اش  مذهبی  پرسشهای  تا 

مالقاتها نامزدش دودی هم او را همراهی می كرد .
به  دایانا  مرگ  مقابل  در  سردی  رفتار  انگلیس  دربار 
نمایش گذاشت و خود ملكه هم به خاطر تجمع انبوهی از 
مردم روبروی قصر بعد از چند روز مجبور به فرستاندن 

پیام تسلیت شد.
تشییع جنازه دایانا بسیار باشكوه برگزار شد. پرنسس در 
پوشانده شده  تنش  به  باشكوهی  پیراهن شب  كه  حالی 
كه  پرنسس  این  همیشه  ولی  شد.  سپرده  خاك  به  بود 
قلب  در  گفت  وداع  را  جهان  و  كرد  زندگی  مظلومانه 
مردم انگلستان زنده است. آنها همیشه از پرنسس دایانا 
به خوبی یاد می كنند و خانواده سلطنتی را مسئول مرگ 

او می دانند. 
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آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

لطفا مطالب و ترجمهئ های خود را بصورت تايپ شده برای دفتر 
روزنامه ارسال کنید

چرا به پلیسهای لندن » بوبی « می گویند ؟
در سال 1829 سر رابرت پیل شبکه موسوم به » پلیس متروپلیتن لندن « را تشکیل داد که ستاد 
مرکزیش در » اسکاتلند یارد « بود . افرادی که به استخدام این شبکه در می آمدند کالهی بلند بر 
سر می گذاشتند و ردایی دراز و دم دار می پوشیدند . اما این نیروی جدیدی که پیل ایجاد کرده 
بود به مراتب گسترده تر ، آموزش دیده تر و با انضباط تر از تمام نیروهای پلیس تا آن زمان بود 
.شورش در شهر لندن بزودی مهار شد ، ولی چیزی نگذشت که دامنه اش به شهرها و مناطق دیگر 
کشیده شد . در نتیجه ، تا سال 1835 به تمام شهرکهای انگلستان اختیار تشکیل ادارات مستقل 
پلیس داده شد . واژه » بوبی « ) Bobby ( در زبان انگلیسی ، لقبی است آشنا برای نام سر رابرت 
پیل ، و » پلیس انگلیس « معنی می دهد .در سالهای 1830 – 1839 گروهی از مردان نیویورک ، 
به مطالعه شبکه پلیس بریتانیا پرداختند . نتیجتا” نیویورک نخستین شهر از ایاالت متحده آمریکا 
بود که در سال 1844 یک نیروی پلیس شبانه روزی همانند شبکه پلیس سر رابرت پیل ایجاد کرد 
. چیزی نگذشت که شهرهای دیگر ، نیویورک را سرمشق خود قرار دادند و صاحب نیروی پلیس 
 coppers ( » یا » کوپرز ) cops ( » شدند .راستی چرا در زبان انگلیسی به پلیس آمریکا » کوپس

( به معنی » مسی ها « می گویند ؟ بعضیها معتقدند که این نام از ستاره مسی هشت پری گرفته شده است که یک زمانی پلیسهای 
 Constable on . بعضی دیگر می گویند این کلمات از ترکیب نخستین حروف عنوان  نیویورکی روی لباسشان نصب می کردند 

Patrol ) به معنای » پاسبان گشت « ( گرفته شده اند 
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سال اول -  شماره دوم 

 
چنین گویند که َملِکي از ُملوک آل ساسان سلطان جزایر هند و چین بود و 
دو پسر دلیر دانشمند داشت: یکي را شهرباز و دیگري را شاهزمان گفتندي. 
شاهزمان  و  بگرفت  جهان  دلیري  و  داد  به  بود،  مِهتر  برادر  که  شهرباز 
پادشاهي سمرقند داشت و هر دو بیست سال در َمَقّر سلطنت خود بشادي 
به  را  خود  وزیر  کرده،  برادر  دیدار  آروزي  شهرباز  آن  از  پس  گذاشتند. 
احضار او فرمان داد. وزیر برفت و پیغام بگذارد. شاهزمان همان روز َخرگاه 
بیرون فرستاده، روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرد و با وزیر برادر از 
شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد. شبانگاه یاد آمدش گوهري که به 
هدیة برادر برگزیده بود بر جاي مانده، با دو تن از خاصان به شهر بازگشت 
یکدیگر  آغوش  در  زنگي  با غالمک  که  دید  را  خاتون  اندر شد.  قصر  به  و 

خفته اند. 
ستاره به چشم اندرش تیره شد. در حال تیغ بر کشیده هر دو را بکشت و به 
لشکرگاه باز گشت. بامدادان کوس َرحیل بزدند. همه روزه شاهزمان ازین 
حادثه اندوهگین مي رفت تا به دارالُملک برادر رسید. شهرباز به مالقات او 
بشتافت و به دیدارش شاد گشته از هر سوي سخن مي راند. ولي شاهزمان 
را کردار غالم و خاتون از خاطر به در نمي رفت و پیوسته محزون و خاموش 

بود. 
شهرباز گمان کرد که خاموشي و ُحزن او را سبب، دورِي وطن و پیوندان 
است. زبان از گفتار در کشید و به حال خویشتنش گذاشت. پس از چند روز 

گفت: اي بردار، چون است که تنت َنزار و گونه ات زرد مي شود؟ 
شاهزمان گفت : 

 گر من زغمم حکایت آغاز کنم                       
             با خود دل َخلقي به غم اَنباز کنم 

خون در دل من فِسرده بیني َده توي                 
چون غنچه اگر من سر دل باز کنم 

شهرباز گفت: 
همان بِه که به نخجیر شویم، شاید دل را نشاط پدید آید. 

شاهزمان گفت : 
گر روي زمین تمام شادي گیرد                       

             ما را نبود به نیم جو بهره از آن 
شهرباز چون این بشنید خود به نخجیر شد و شاهزمان در َمنظره اي که به 
باغ نگریستي َملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با بیست کنیزک ماهروي 
و بیست غالم َزنگي به باغ شدند و تفرج کنان همي گشتند، تا در کنار حوض 
یا مسعود! غالمي آمد   : کمرها گشوده جامه ها بکندند. خاتون آواز داد که 
گران پیکر و سیاه. خاتون با او هم آغوش گشت. پس از آن خاتون در زیر 
بِِزَبر، َبر«. و هر  اَندر و دیوي  غالم بخفت چنانچه گفتي »حوریست به زیر 
یک از آن غالمان نیز با کنیزي بیامیختند و تا َپسین در آمیزش و بوس و 

کنار بودند. 
زنگي ُگهران میان ُگلزار اندر                       

                   لَب بر لَِب ُلعبتان َفرخار اندر 
گفتي که به گلشن اندرون زاغانند                       

             برگ گل سرخشان به منقار اندر 
چون شاهزمان حالت ایشان بدید با خود گفت که مِحنت من پیش مِحنِت برادر 
هیچ ننماید. نشاید که از این پس ملول شوم. پس از آن ماللتش نماند و به 

عیش و نوش و خور و خواب گرایید.
تِن  ارغواني و  بازگشت دید که گونة زردِ شاهزمان  از نخجیر  برادر  چون 
نزارش توانا گشته. شهرباز شگفت مانده و گفت: مرا از حال خویش آگاهي 
ده که چرا پیش ازین تنت کاسته و گونه ات زرد مي شد و اکنون برخالف پیش 

تندرست و شادماني؟

اندوه بازگویم، ولي سبب شادي نیارم. پس ماجراي  شاهزمان گفت: سبب 
زن خویش و غالم زنگي و کشتن آن هر دو باز گفت. شهرباز سبب شادي 
را ُمبالَِغت کرده سوگندش داد. شاهزمان ناگزیر حکایت زن برادر و کنیزکان 
و غالمان حدیث کرد. شهرباز گفت مرا بسي اعتماد بر خاتون است تا عیان 

نبینم باور نکنم. »تا هست عیان تکیه نشاید به خبر َبر«.
شاهزمان گفت: به نخجیر، َده روز فرمان دِه و چنان باز ُنماي که به نخجیر 
همي روم. چون لشکریان به نخجیر شوند تو بازایست که آن چه من دیدم تو 

نیز ببیني. 
شهرباز چنان کرد. پس هر دو برادر در منظره اي نهفته بنشستند. ساعتي 
نرفته بود که خاتون و کنیزکان و غالمان به باغ اندر شدند و در کنار حوض 
بنشستند. شهرباز آنچه از برادر شنیده بود به عیان بدید و با برادر گفت: 
پس از این ما را شهریاري نشاید. آنگاه سر خویش گرفتند و راه بیابان در 
پیش. چند شبانه روز همي رفتند تا در ساحل ُعّمان زیر درختي که در پیش 
صندوق  َتناور،  و  بلند  عفریتي  آن  از  پس  برآسودند.  لَختي  بود  چشمه اي 
َفراِز درخت شدند.  به  بیم  از  َملِک زادِگان  آمد.  َدر  به  از دریا  آهنین بر سر 
عفریت به کنار چشمه فرود آمده صندوق باز کرد و دختري ماهروي به در 

آورده با او گفت: 
اي پري روِي آدمي پیکر                       

                           َرنِج نّقاش و آفِت ُبتَگر 
 

تو  اکنون  مهرت سپرده ام.  به  دل  و  برده  داماد  کنار  از  ِزفاف  ترا شِب  که 
پاس دار که مرا هنگاِم خواب است. پس سر اندر کنار دختر نهاده بُخفت و 
به  َنرَمک  را  افتاد. سر عفریت  نظر  َملِک زادِگان  به  فراز درخت  بر  را  دختر 
از عفریتشان  به فرود آمدن اشارت کرد و  َملِک زادگان را  زمین گذاشت و 
بترسانید. ملک زادگان فرود آمدند. ماهروي ایشان را به خود دعوت کرد و 
از عفریت همي ترسانید تا اینکه از بیِم جان دعوتش را اجابت کردند. پس از 
آن دختر بندي ابریشمین به در آورد که پانصد و هفتاد انگشتري در آن بود. 
گفت: مي دانید که این انگشترها چیستند؟ ملک زادگان گفتند: ال و َاهلل. دخترک 
کرده،  کردید  شما  آنچه  من  با  عفریت  این  پیش  در  اینها  خداوندان   : گفت 
انگشتري به یادگار سپرده اند. شما نیز انگشتري به من سپارید و بدانید که 
عفریت مرا در شب نخستین از َبِر داماد ربوده و در صندوق آهنین کرده و 

در میان این دریاي بي پایان پاس از من همي دارد. غافل است از اینکه:
ما را به َدِم پیر نگه نتوان داشت                       

               در خانة دِلگیر نگه نتوان داشت 
آن را که َسِر ُزلف، چو زنجیر ُبَود                       

          در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت 

گفتند  و  ماندند  َمقالَت شگفت  این  و شنیدن  حالت  این  دیدن  از  ملک زادگان 
داستان عفریت از قصة ما عجیب تر و مِحَنَتش بیشتر است و این حادثه ما 
د  را سبب شکیبایي تواند بود. پس به شهر خویش بازگشتند. شاهزمان َتَجرُّ
ُگزیده، از َعالیق و َخالیق دور همي زیست. اما شهرباز، خاتون و کنیزکان و 
غالمان را َعرضة شمشیر و طعمة َسگان کرد. پس از آن هر شب باکره اي را 
به زني آورده بامدادانش همي کشت و تا سه سال، حال بدین مِنوال گذشت. 
مردم به ستوه آمده دختران خود را برداشته هر یک به سویي رفتند و در 
شهر دختري نماند. روزي ملک شهرباز با وزیر گفت: دختر شایسته اي براي 
اندیشناک  هالک  از  نیافت.  دختري  کرد  آنچه جستجو  وزیر  آور.  پدید  من 
گشت و به سراي خویش رفته ملول و َغمین بِنَشست و او را در خانه دو 
دختر بود: یکي شهرزاد و دیگر دنیازاد نام داشت. شهرزاد دختر مِهین دانا و 
پیش بین و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ُملوک پیشین آگاه بود. چون ماللت 

و حزن پدر بدید از سبب آن باز پرسید و گفت : 
بر دل غم روزگار تا کي داري                       

          بگذار جهان و هر چه در وي داري 
با یار شرابي طلب و پاي ُگلي                       

          در دست کنون که جرعة مي داري 
وزیر قصه بر وي فرا خواند. دختر گفت :

اي  مبارک  راي  دستور، اي  مبارک  پِي  وزیر         
ُملکِ  خسرو  را َعمید و دولت  او  را َمجیر 

مرا بر َملِک کابین کن. یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بال از دختران 
مردم بگردانم. وزیر گفت: خود را به چنین مهلکه انداختن دوراز صواب و 
خالِف رأِي اولواالباب است و مرا بیم از آن است که بر تو رسد، آنچه به زن 

دهقان رسید. دختر گفت: چون است حکایت زن دهقان؟   
       

                                                          ادامه دارد ...

 reports@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

حکایت شهرباز 
و برادرش شاهزمان

)گردآوری: بهزاد – ر / از كتاب قصه های هزار و یك شب، نقاشی: ش - برازنده(داستانهای هزارویکشب
behzad@persianweekly.co.uk

طراحی حرفه ای 
وب سایت

خدمات نشر
لیفلت و چاپ

دیزاین 
 طراحی لوگو

07733113137
02084537350
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 مالیات شخصی در
انگلستان

تعهد مالیاتی 
نمایید، دریافت  را  انگلستان  اقامت  که  صورتی   در 
درآمد به  نسبت  انگلستان  قوانین  براساس   طبیعتًا 
بود. خواهید  مالیات  پرداخت  به  ملزم  خود   جهانی 

: شما زمانی مقیم محسوب می شوید که
 در هر سال مالیاتی 183 روز یا بیشتر در انگلستان
 اقامت داشته باشید )سال مالیاتی از ۶ آوریل هر سال

تا 5 آوریل سال بعدمحاسبه می شود( یا
 در نظر داشته باشید حداقل به مدت دو سال در این 

 کشور اقامت کنید و یا
 به طورمتوسط بیش از 90 روز در سال مالیاتی و 
داشته اقامت  انگلستان  در  دوره چهار ساله  یک   در 
ابتدای سال پنجم مقیم  باشید. که در آن صورت از 

.تلقی خواهید شد
 در صورتی که مقیم بوده ولی در انگلستان ساکن )
نیستید تلقی می شود(  دائم  مقیم  کلی  به طور   آنچه 
 تنها در صورتی ملزم به پرداخت مالیات برآمد خارج
 خود خواهید بود که این درآمد را به انگلستان انتقال
 دهید. درآمد اکتسابی در جمهوری ایرلند در شمول
شامل صورت  هر  در  و  گیرد  نمی  قرار  قانون   این 

.مالیات خواهدبود
مالیات  باید  تنها  نباشید،  انگلستان   اگرمقیم 

.بردرآمداکتسابی درانگلستان را پرداخت نمایید
تخفیف و کسر مالیات

 کلیه افراد مقیم در انگلستان از حق “تخفیف شخصی
از درآمد میزان بخشی  این  برخوردار هستند.   پایه” 
 است که نسبت به آن نباید هیچ مالیاتی پرداخت شود.

معادل  2005-2004 مالیاتی  سال  برای  میزان   این 
.745/4 پوند تعیین گردیده است

کسور و  ها  تخفیف  برخی  توانید  می  همچنین   شما 
درخواست خود  فردی  شرایط  برحسب  را   دیگر 

.نمایید
نرخ مالیات

 در مورد درآمد مازاد بر میزان تخفیف شخصی پایه،
 نرخهای مالیاتی برای سال مالیاتی 2005 – 200۶ به

:شرح زیر است
مبلغ10 درصد برای 2020 پوند 

مبلغ22 درصد بر درآمد بین 2021 و 31400 پوند 
مبلغ40 درصد بردرآمد باالی 31400 پوند 

همان انداز  پس  از  حاصل  درآمد  مالیاتی  های   نرخ 
:دوره عبارتند از

 مبلغ10 درصد بردرآمد تا 2020 پوند 
مبلغ20 درصد بردرآمد بین 2021 و 31400 پوند 

مبلغ 40 درصد بردرآمد باالی 31400 پوند 
:نرخهای مالیاتی سود سهام عبارتند از
درصد بردرآمد باالی 31400 پوند 10 

درصد بردرآمد بیشتر از مبلغ فوق الذکر 5/32 
 مالیات بر نفع سرمایه

 نسبت )CGT( افراد از پرداخت مالیات بر نفع سرمایه
 به اولین 8200 پوند سود حاصل از فروش یک دارایی

.معاف هستند
این رقم براساس نرخهای زیر از  باالتر   از هر مبلغ 

:مالیات اخذ می گردد
مبلغ10 درصد بر منابع تا 2020 پوند 

مبلغ20 درصد بر منابع 2021 تا 31400 پوند 
مبلغ40 درصد بر منابع باالی 31400 پوند 

پرداخت مالیات درخارج از کشور
به نسبت  است  ممکن  انگلستان  ساکن  افراد   برخی 
پرداخت به  ملزم  کشور  از  خارج  در  خود   درآمد 
از برخورداری  با  انگلستان  اینرو،  از  باشند.   مالیات 
 گسترده ترین شبکه معاهدات مالیات بندی مضاعف
 این امکان را برای شما فراهم می سازد تا از پرداخت

 .مالیات مضاعف بر یک درآمد واحد احتراز کنید

کمك دولت به 
موسسات تجاری 
کوچك و جدید 

التاسیس
به  کمک  منظور  به  کوچک  تجاری  موسسات  سرویس 
موسسات تجاری کوچک و طرح مسائل آنان در دولت 

تشکیل شده است.
 یک شبکه ملی مراکز مشـاوره موسسات تجاری محلی، 
جدید  و  کوچک  های  شرکت  نیاز  به  پاسخگویی  برای 

التاسیس، ایجاد شده است.
Business Links در انگلند

Business Gateway در اسکاتلند
Business Eye در ویلز

Invest North Ireland در ایرلند شمالی
 جزوات رایگان درزمینه عناوینی از قبیل شروع یک کار، 
استخدام پرسنل و تامین مالی در سایت وب در اختیار 

شما قرار دارد.
به منظور دریافت راهنمایی در زمینه محل کار شرکت و 
مدیریت به ویژه اگر در نظر دارید از یک فناوری جدید 
استفاده کنید، به Business Incubation UK مراجعه 

ویا یکی از ۶4 پارک علمی انگلستان را امتحان کنید.
 برنامه ضمانت وام شرکت های کوچک )SFLG(دریافت 
وام توسط موسسات تجاری کوچک را که از ایده های 
مالی  امنیت  فاقد  لیکن  بوده،  برخوردار  پایدار  تجاری 

الزم هستند، از موسسات مالی تضمین می کند.
در  گری  تصدی  تشویق  منظور  به  فونیکس  صندوق   

حوزه های محروم اختصاص یافته است.
 Business Practice با نشان دادن نگرش های موثرو 
غیر موثر دیگر موسسات تجاری، می تواند امکان بهبود 

عملکرد موسسه تجاری شما را فراهم سازد.
تحت  کوچک  و  جدید  موسسات  به  کمک  راستای  در 
)ESF(، مجموعه  اروپا  حمایت صندوق های ساختاری 
که  است  درآمده  اجرا  به  ای  منطقه  های  برنامه  از  ای 
می  شما  بخشد.  می  ارتقاء  را  دراروپا  رقابت  قابلیت 
توانید اطالعات بیشتر در این زمینه را از مراکز محلی 
از  یا  کنید(  مراجعه  مقابل  ستون  )به  تجاری  مشاوره 

سایت وب DTI دریافت کنید.
 “سازمان فایناس اعتباری خاص برای سرمایه گذاری” 
، برای آن دسته موسسات تجاری که مایل به سرمایه 
گذاری در یک حوزه تحت نظارت بوده، ولی برای راه 

اندازی به کمک مالی نیاز دارند، تشکیل شده است.
تـوسـط  کـه  هستنـد  منـاطقـی   Enterprise Zone  
دولت، برای مدت ده سال، تعیین می گردند. این مناطق 
عوارض  از  برخی  حذف  طریق  از  را  تجاری  توسعه 
نظارتهای  برخی  اجرای  تسریع  یا  تخفیف  و  مالیاتی 

قانونی یا اداری را ترویج می کنند.
جهت کسب اطالعات جدید به سایت دفتر قائم مقام وزیر 

مراجعه نمائید.
 DTI راه کارهای پشتیبانی تجاری

کمک های تجاری کاربردی ارائه شده دریا یکی از ۶4 
پارک علمی انگلستان را امتحان کنید.

 بهبود عملکرد تجاری
 توسعه تجاری

ابتکار و فناوری
محیط

 مقررات
 مسائل اروپایی

را در اختیار شما قرار می دهد
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تاکنون سرقت هاي بسیاري در سراسر دنیا صورت گرفته است 
ولي مبلغ به سرقت رفته در برخي از آنها و نوع عملکرد سارقین به 
بزرگ ترین سرقت هاي  را در صدر  آنها  که  است  حدي حیرت انگیز 

دنیا قرار داده است. 

1- بانک مرکزي عراق:)2003( در ماه  مارس سال 2003 و درست 
بغداد  بمباران شهر  از شروع جنگ عراق و آمریکا و  قبل  یک روز 
حدود یک میلیارد دالر از بانک مرکزي عراق به سرقت رفت که این 
آمریکایي  سربازان  است.  گرفته  لقب  دنیا  سرقت  بزرگ ترین  اقدام 
بعدها حدود ۶50 دالر پول درون دیوارهاي کاخ صدام یافتند که گفته 
مي شود قسمتي از آن پول مسروقه است و باقي پول هنوز پیدا نشده 
است. مدیر عامل بانک الرفیدین بغداد اظهار مي دارد که 250 میلیون 
دالر و 18 میلیارد دینار عراقي که در حال حاضر بي ارزش مي باشد 
نیز به سرقت رفته است ولي این کار توسط سارقان حرفه اي انجام 
شده نه صدام  حسین. در مارس 2003 یک دست نوشته به امضاي 
صدام رسید که طبق آن باید یک میلیارد دالر پول از بانک مرکزي 
برداشته و به پسرش )قسي( مي داد. مقامات بانک مي گویند قسي به 
همراه مردي دیگر طي یک عملیات پنج ساعته این پول را به صورت 
بسته هاي اسکناس صد دالري برداشته و با کامیون رفتند. مدتي بعد 

قسي توسط سربازان آمریکایي کشته شد.
نیمه شب هجدهم ماه مارس 1990 دو   )1990(: 2- موزه بوستون 

در  پلیس  افسران  لباس  با  مرد 
نواختند.  را  بوستون  موزه  پشتي 
کنوني  گریندل(سرپرست  )الیل 
موزه  )سیاست  مي گوید  موزه 
به  شب  نیمه  از  بعد  که  است  این 
باز  کسي  روي  به  در  عنوان  هیچ 
چطور  شب  آن  ولي  نمي شود 
نمي داند(  هیچکس  شد  باز  در 
آنها  دریافتند  بالفاصله  نگهبانان 
دیگر  ولي  نیستند  واقعي  پلیس 
و  دست  سارقین  بود.  شده  دیر 
آنها  و  بستند  را  نگهبان  دو  پاي 
در  آنها  انداختند.  زیرزمین  در  را 
مدت کمتر از نود دقیقه سه تابلوي 
آنها  ربودند.  را  رامبراند  معروف 
به طرز وحشیانه اي بوم نقاشي را 
بودند.  کرده  قالب جدا  از  چاقو  با 
لبه هاي  با  تابلوها  این  خالي  قاب 
آنها  بوم  پارچه  شده  ریش ریش 
هنوز بر دیوار موزه آویخته است. 
تابلوي  دزدها  که  است  مشخص 
چهارم رامبراند را هم مي خواستند 
ناموفق  کار  این  در  ولي  ببرند 
شده  سرقت  دیگر  آثار  از  بودند. 
اثر  )کنسرت(  تابلوي  بخش  آن  از 
برنزي،  چیني  جام  یک  )ورمیر(، 
پنج اثر طراحي از )وگاس( و عقاب 
برنزي که زینت بخش پرچم ناپلئون 

بود، مي باشند. سارقین نوار دوربین هاي امنیتي را برداشته و با خود 
برده اند تا اثري از کار خود بر جاي نگذارند. طبق ارزیابي هاي انجام 

شده ارزش اقالم به سرقت رفته 300 میلیون دالر آمریکا مي باشد. 
آن  جوالي  نوزدهم  روز  بریچ:)1987(  نایتز  امانات  صندوق   -3
و  لندن شدند  بریچ  نایتز  امانات  مرکز صندوق  وارد  مرد  دو  سال 
داخل  به  این که  از  پس  نمودند.  امانات  یک صندوق  اجاره  تقاضاي 
محوطه راهنمایي شدند، بالفاصله اسلحه هاي خود را بیرون کشیده 
تابلوي  سپس  ساختند.  خود  مقهور  را  آن جا  رییس  و  نگهبانان  و 
همدستان  و  نموده  نصب  مرکز  ورودي  در  روي  را  بسته(  )موقتا 
دیگر خود را به داخل راه دادند. این سارقین بسیاري از صندوقهاي 
امانات را شکستند و با مبالغ تخمیني چهل میلیون پوند از آن محل 
گریختند. این مبلغ در سال 2005 معادل ۶3/۶ میلیون پوند برابر با 
به )سرقت  این دزدي در زمان خود  بود.  میلیون دالر آمریکا   111

قرن( معروف شد.
اولین ساعات  این خزانه در  4- خزانه سرمایه کنت:)200۶( سرقت 
روز 22 فوریه 200۶ در انگلیس رخ داد. در این اقدام حداقل شش نفر 
ربوده شده و خانواده رییس خزانه مورد تهدیدات جدي قرار گرفتند. 
چهارده کارمند خزانه دست و پا بسته روي زمین افتاده بودند و در 
انگلیس معادل 92/5 میلیون  پوند  همان حال سارقین 53/11۶/7۶0 
دالر را به سرقت بردند. کالین دیکسون رییس خزانه از روز قبل در 
راه منزل ربوده شد. سپس سارقین به خانه او رفته و همسر و پسر 
هشت ساله اش را گروگان گرفتند. بعد در ساعت یک بامداد آنها را به 
خزانه بردند و پس از بستن دستها و پاهاي 14 کارمند همه پول هاي 
موجود درآنجا را به سرقت برده و محل را ترک کردند. پس از رفتن 
آنها یک ساعت طول کشید تا گروگان ها توانستند خود را آزاد نموده 

و زنگ خطر را به صدا درآورند.
5- سرقت بزرگ قطار:)19۶3( این اتفاق در روز هشتم آگوست سال 
19۶3 در باکینگهام شایر انگلیس روي داد. در آن روز قطار پستي 

سلطنتي که از گالسکو به سمت لندن در حرکت بود با عالمت هایي 
یک  و  ایستاد  حرکت  از  مي دادند  آن  به  رو  به  رو  از  نفر  چند  که 
گروه گانگستري پانزده نفره به سرپرستي شخصي به نام )بروس 
رینولدز( مبلغ 2/3 میلیون پوند )برابر با 40میلیون پوند و معادل 74 
میلیون دالر در سال (200۶ را از قطار به سرقت بردند. در این سرقت 
از پیش طراحي شده اسلحه گرمي به کار گرفته نشد ولي سارقین 
با یک میله  آهني به سر راننده لوکوموتیو ضربه زده و او را بیهوش 
کردند. تعدادي از این گروه دستگیر شدند ولي سه نفر از اصلي ترین 

اعضاي باند هرگز به دام پلیس نیفتادند. 
روزهاي  هفته  آخر  تعطیالت  در   )2005(: برزیل  مرکزي  بانک   -۶
ششم و هفتم آگوست 2005 یک گروه از سارقین که از افراد تحت 
تعقیب برزیل بودند، تونلي به سوي بانک مرکزي برزیل در )فورتالزا( 
 ( ارزش  به  برزیلي  اسکناس  پانصد  محتوي  صندوق  پنج  و  کندند 
بردند.  به سرقت  را  دالر  میلیون   ۶9/8 معادل  1۶4/755/150ریس( 
سرقت  احتمال  بانک  مقامات  نظر  از  زیرا  بود  نشده  بیمه  پول  این 
آژیرهاي خطر  این سارقین حرفه اي  مي رسید.  نظر  به  تقریبا صفر 
روز  تا  که  به طوري  بودند  انداخته  کار  از  را  بانک  سنسورهاي  و 
دوشنبه هشتم آگوست که کارکنان دوباره به سرکار آمدند هیچکس 
خبري از این سرقت نداشت. ولي هیچ فایده اي هم نداشت زیرا وجوه 
به سرقت رفته به ترتیب شماره گذاري نشده بودند و امکان نداشت 
پلیس بتواند دزدان را پیدا کند. تنها اطالعي که به دست آوردند این 
پیش  ماه  سه  از  سارقین  که  بود 
را  شهر  مرکز  در  خالي  خانه اي 
اجاره کرده بودند و از همان زمان 
 78 طول  به  تونلي  کندن  به  شروع 
از زیر دو خیابان اصلي شهر  متر 
تا زیر بانک کرده بودند. آنها خانه 
اجاره شده را تغییر کاربري داده و 
تابلوي محل فروش گیاهان طبیعي 
زده  آن  در  بر سر  را  و مصنوعي 
بودند. به همین خاطر همسایه ها به 
خاک هایي که روزانه بر پشت وانت 
و  نمي کردند  توجهي  مي شد  حمل 
مربوط  خاکها  مي نمودند  تصور 
تونل  این  مي باشد.  آنها  حرفه  به 
دارد  پهنا  سانتي متر  هفتاد  حدود 
کنده  متري زمین  در عمق چهار  و 
و  پالستیک  با  آن  دیواره   و  شده 
و همچنین  محافظت مي شود  چوب 
سیستم  و  برق  سیم کشي  داراي 
تهویه هوا مي باشد. این گانگسترها 
متر  یک  هفته  آخرین  تعطیالت  در 
فوالد  و  سیمان  از  که  کار  انتهایي 
وارد  و  کندند  را  بود  شده  ساخته 
سرقت  صندوقهاي  شدند.  بانک 
وزن  کیلوگرم   3500 حدود  شده 
و  زمان  خاطر  همین  به  و  داشت 
قدرت زیادي براي حمل الزم بوده 
است. روز 22 اکتبر همان سالجسد 
)لوییس فرناندو ریبریو2۶( ساله که تصور مي شد رییس این باند 11 
10- نفره بوده است در یک جاده متروکه در 320 کیلومتري غرب 
)ریودوژانیرو( کشف شد. او به ضرب هفت گلوله کشته شده بود و 
آثار روي مچ دستش نشان مي داد که مدتها با طناب بسته بوده است. 
روز 28 سپتامبر پنج نفر با حدود 5/4 میلیون دالر پول نقد دستگیر 
شدند. آنها اعتراف کردند که در حفر تونل کمک کرده اند. تاکنون بیش 
از هفت میلیون دالر از این پولها پیدا شده است ولي از ۶2 میلیون 

دالر بقیه هنوز هم اثري در دست نیست. 
7- نورثرن بانک :)2004( این سرقت از اداره بانک مرکزینورثرن در 
ایرلند صورت گرفت. روز بیستم دسامبر  )بلفاست( واقع در شمال 
سال 2004 یک گروه گانگستري یکي از بزرگ ترین سرقت هاي تاریخ 
بانک  این  از  را  استرلینگ  لیره  میلیون   2۶/5 مبلغ  و  داده  انجام  را 
انگلیس، حزب مشروطه  ایرلند و  دزدیدند. پلیس و دولت دو کشور 
IRA را مسئول این سرقت دانستند ولي حزب مذکور این ادعا را رد 
کرد و مسئولیت آن را نپذیرفت. این اتفاق روند صلح ایرلند شمالي 
را مختل نمود و وضعیت را بحراني کرد.چند تن از اعضاي این بانک 
از روز قبل با لباس پلیس وارد خانه دو تن از مسئوالن بانک شده و 
آنها را به همراه خانواده هایشان گروگان گرفتند. سپس همسران آنها 
را به محل نامعلومي انتقال دادند و به این مسئوالن دستور دادند روز 
بعد طبق معمول همیشه به محل کار خود بروند. آنها همین کار را 
کردند و پس از پایان ساعت کاري اعضاي باند را به داخل راه دادند. 
سارقین وارد سیستم کامپیوتري بانک شدند و مقدار زیادي پول نقد 
که به خاطر مصرف باالي دستگاه هاي خودپرداز در ایام کریسمس 
در بانک نگهداري مي شد را به سرقت بردند. آنها این مبالغ را به چند 
قسمت تقسیم نموده و با اتومبیل هاي جداگانه از بانک خارج کردند. 
کمي قبل از نیمه شب خانواده هاي گروگان  گرفته شده مسئوالن در 

جنگل نزدیک شهر رها گشتند.

 May 29, 2007بزرگترین سرقت هاي دنیا !

گابریل گارسیا مارکز  در شهر آراتاکا، کلمبیا در سال 1928 چشم به جهان گشود. او تحصیالت 
خود را در دانشگاه بوگوتا به اتمام رساند و به عنوان گزارشگر در روزنامه کلمبیایی ال اسپکتادور 
مشغول کار شد. سپس مسئولیت ارتباطات خارجی روزنامه با شهرهای رم، پاریس، بارسلونا، 
کاراکاس و نیویورک را بعهده گرفت. در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبی شد. الزم به ذکر است 
که وی نویسنده رمانهای معروفی از قبیل “صد سال تنهایی” ، “گزارش یک قتل” ، “از عشق و 
شیاطین دیگر” ، “پاییز پدرساالر” و ... میباشد. مارکز در سن 73 سالگی به علت بیماری از زندگی 
اجتماعی کناره گرفت. وی یک نامه خداحافظی برای دوستانش نوشته است که حقیقتا تکان دهنده 

میباشد.

»....اگر خداوند برای لحظه ای فراموش می کرد که من عروسکی کهنه ام وتکه کوچکی زندگی به 
من ارزانی میداشت احتمااْل همه آنچه را که به فکرم می رسید نمی گفتم.بلکه به همه چیزهایی که 

می گفتم فکر می کردم.اعتبار همه چیز در نظر من ؛نه در ارزش آنها که در معنای آنهاست.«

» اگر تکه ای از زندگی می ماند کمتر می خوابیدم وبیشتر رویا می دیدم چون می دانستم هر دقیقه 
که چشمهایمان را بر هم می گذاریم ۶0 ثانیه نور را از دست می دهیم .هنگامی که دیگران می 

ایستند من راه می رفتم وهنگامی که دیگران می خوابیدند بیدار می ماندم.
هنگامی که دیگران صحبت می کردند گوش می دادم واز خوردن یک بستنی لذت می بردم.اگر تکه 
ای زندگی به من ارزانی می شد لباسی ساده بر تن می کردم نخست به خورشید چشم می دوختم 
وسپس روحم را عریان می کردم.اگر دل در سینه ام همچنان می تپید ؛نفرتم را بر یخ می نوشتم 

وطلوع آفتاب را انتظار می کشیدم.«

»روی ستارگان با رویاهای ونگوگ شعر را نقاشی می کردم وبا صدای دلنشین ترانه ای عاشقانه 
به ماه هدیه می کردم. با اشکهایم گلهای سرخ را آبیاری می کردم تا درد خارهایشان وبوسه 
گلبرگهایشان درجانم بنشیند.اگر تکه ای زندگی داشتم نمی گذاشتم حتی یک روز بگذرد؛بی آنکه 
به مردمی که دوستشان دارم نگویم که دوستتان دارم. چنان که همه مردان وزنان باورم کنند.اگر 
تکه ای زندگی داشتم در کمند عشق زندگی می کردم.به انسانها نشان می دادم که دراشتباهند که 

گمان می کنند وقتی پیر شدند دیگر نمی توانند عاشق باشند.
آنها نمی دانند زمانی پیر می شوند که دیگر نتوانند عاشق باشند! به هرکودکی دو بال می دادم 
با  نه  مرگ  که  دادم  می  یاد  سالخوردگان  بیاموزند.به  را  پرواز  خود  تا  کردم  می  ورهایشان 

سالخوردگی که با فراموشی سر می رسد.«
آه انسان ها، من این همه را از شما آموخته ام. من آموخته ام که هر انساني مي خواهد بر قله 
کوه زندگي کند بي آنکه بداند که شادي واقعي ، درِک عظمت کوه است. من آموخته ام زماني که 
کودکي نوزاد براي اولین بار انگشت پدرش را در مشت ظریفش مي گیرد، براي همیشه او را به 
دام مي اندازد. من یاد گرفته ام که انسان فقط زماني حق دارد به همنوع خود از باال نگاه کند که 
باید به او کمک کند تا بر روي پاهایش بایستد. از شما من جیزهاي بسیار آموخته ام که شاید 
دیگر استفاده ي زیادي نداشته باشند چرا که زماني که آنها را در این چمدان جاي مي دهم، با 

تلخ کامي باید بمیرم.

وصیت نامه مارکز
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آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

ماده 1
    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه 

دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
 ماده ۲

    هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان 
، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، 
والدت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعالمیه حاضر 
ذکر شده است ، بهره مند گردد. به عالوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر 
وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن 
تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت 

آن به شکل محدودی شده  باشد.
 ماده 3

    هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
 ماده ۴

    احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد 
ممنوع  است.

 ماده ۵
    احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر 

خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
 ماده 6

    هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل 
قانون شناخته شود .

 ماده ۷
    همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت 
قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر 
باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت 

قانون بهره مند شوند.
 ماده 8 

    در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به 
وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع 

به محاکم ملی صالحه دارد .
 ماده ۹

    احدی  را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .
 ماده 10

    هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، 
منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام 

جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.  
 ماده  11

    الف( هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که 
در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع ازاو تامین شده 

باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
    ب( هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب 
حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق 
هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره 

احدی اعمال نخواهد شد.
 ماده 1۲

    احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد 
مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار 
گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخالت و حمالت ، مورد حمایت قانون 

قرار گیرد.
 ماده 13

    الف( هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل 
اقامت خود را انتخاب نماید.

     ب( هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور 
خود باز گردد.

 ماده 1۴
    الف( هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در 

کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
     ب( در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی 

مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .
 ماده 1۵

    الف( هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
     ب( احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم 

کرد.
 ماده 16

    الف( هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت 
یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحالل آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به 

ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
     ب( ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

     پ( خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت 
بهره مند شود.

 ماده 1۷
     الف( هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد .

     ب( احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .
 ماده  18

    هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن 
آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای 
مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعًا به طور خصوصی یا به 

طور عمومی بر خوردار باشد.
 ماده 1۹

    هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید 
خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، 

به تمام وسایل ممکن و بدون مالحضات مرزی، آزاد باشد .
 ماده ۲0

     الف( هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
     ب( هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

 ماده ۲1
    الف( هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه 

با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
     ب( هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

به وسیله  باید  اراده   این   . اراده مردم است   ،     پ( اساس و منشا قدرت حکومت  
انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات 
باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد 

که آزادی  رای  را تامین  نماید .
 ماده ۲۲

    هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله 
مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که 
به  منابع هر کشور  و  با رعایت تشکیالت  اوست  آزادانه شخصیت  نمو  و  مقام  الزمه 

دست آورد.  
 ماده ۲3

    الف( هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و 
رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

     ب( همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی 
دریافت نمایند.

     پ( هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی 
او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع 

وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
     ت( هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و 

در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
 ماده ۲۴

    هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول 
ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

 ماده ۲۵
     الف( هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را 
از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تامین کند و همچنین 
حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد 
دیگری  که به علل خارج از اراده  انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از 

شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
     ب( مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . 
کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج  به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از 

یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
 ماده ۲6

     الف( هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش 
الاقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش 
ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با 
شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن 

بهره مند گردند.
     ب( آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به 
حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش 
و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و 
جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ 

صلح ، تسهیل نماید.
    پ( پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران 

اولویت دارند.
 ماده ۲۷

    الف( هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع 
گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

    ب( هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری 
خود برخوردار شود.

 ماده ۲8
    هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق 
، تامین کند و آنها را به مورد عمل  و آزادی هایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده 

بگذارد.
 ماده ۲۹

    الف( هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را 
میسر سازد.

     ب( هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت 
هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و 
آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در 

شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است.
     پ( این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خالف مقاصد و اصول 

ملل متحد اجرا گردد.
 ماده 30

    هیچ یک از مقررات اعالمیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای 
دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های 

مندرج در اعالمیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

متن کامل اعالمیه جهانی
 حقوق بشر
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منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 
چهار گوشه جهان.

چیش  نبیره  بزرگ،...،  شاه  کوروش،  انشان،نوه  شاه  بزرگ،  شاه  کمبوجیه،  پسر 
پیش، شاه بزرگ، شاه انشان... از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی 
ِ بل «و » نبو « گرامی می دارند و ]از طیب خاطر، و[با دل خوش پادشاهی  اش را » 

او را خواهانند.
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند. 
در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های 
مردم بابل را به سوی من گردانید،...، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. او بر من، 
کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم، و همچنین بر َکس و کار ]و، 

ایل و تبار[، و همه سپاهیان من، برکت و مهربانی ارزانی داشت. 
 

ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. به فرمان » مردوک «، 
همه شاهان بر اورنگ پادشاهی نشسته اند. همه پادشاهان از دریای باال تا دریای 
پائین ]مدیترانه تا خلیج فارس؟[، همه مردم سرزمین های دوردست، از چهارگوشه 
جهان، همه پادشاهان » آموری « و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند و در بابل 

روی پاهایم افتادند ] پا هایم را بوسیدند[. از...، تا آشور و شوش. 
 

و همچنین  گوتیان  دیر، سرزمین  متورنو،  زمبان،  اشنونا،   ،» آگاده   « من شهرهای 
ـ از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه  شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بودـ 
جاهای  به  را  ها  نیایشگاه  این  خدایان  همه  بگشایند.  بود،  شده  بسته  که  را  هایی 
جایگاههای  به  بودند،  آواره شده  و  پراکنده  که  را  مردمانی  همه  بازگرداندم.  خود 
خدایان  پیکره  همچنین  کردم.  آباد  را  آنان  ویران  های  خانه  و  برگرداندم  خود 
سومر و اکد را که » نبونید «، بدون هراس از خدای بزرگ، به بابل آورده بود، به 
نیایشگاه های خودشان  به  خشنودی مردوک »خدای بزرگ« و به شادی و خرمی 

بازگرداندم. باشد که دل ها شاد گردد...

بشود که خدایانی که آنان را به جایگاههای نخستین شان بازگرداندم،... ] قبل از » بل 
« و » نبو «[ هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند، چه 
بسا سخنان ُپربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند، و به خدای من » مردوک « بگویند: 

کوروش شاه،پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه ]نیز[... 
اینک که به یاری »مزدا« تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه جهان را 

به سرگذاشته ام اعالم می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت 

را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم محترم 
خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملت 
هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به 

آنها توهین نمایند.
مزدا  و  زنده هستم  که  تا روزی  ام  نهاده  به سر  را  تاج سلطنت  که  امروز  از  من   
توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم 
کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد 
مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من 
اگر  و  کند  ظلم  دیگری  به  کسی  گذاشت  نخواهم  هستم  ایران  پادشاه  که  روزی  تا 
شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و 

ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به 
زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال، تصرف 
نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری 

بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.

من امروز اعالم می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و 
در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب 
ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است 
به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید 

به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد.
 

من برده داری را برانداختم. به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان 
و زنان را به عنوان غالم و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که 
در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غالم 

و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.
از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعّهداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و 

ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام

 منشور حقوق بشر
کوروش کبیر
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هیوالی لخ نسا

با اینکه آخرین اطالعات و مدارک مربوط به وجود یک هیوالی آبزی در دریاچه لخ نس اسکاتلند به حدود سال 450 
پس از میالد برمی گردد اما در دوم مه 1933 هنگامی که یک زوج جوان محلی اعالم کردند که یک حیوان عظیم الجثه 
را در سطح دریاچه مشاهده کرده اند. افسانه این جانور دوباره زنده شد. پس از انتشار این خبر در روزنامه ای 
محلی به نام اینورنس کوریر، داستان این هیوال به خبر اول تمام روزنامه های لندن تبدیل شد و تا بدانجا پیش رفت 
که تمام روزنامه های لندن خبرنگاران برجسته خود را جهت تهیه خبر به محل اعزام کردند و سیرکی هم جایزه 
ای معادل 20 هزار )واحد پول اسکاتلند( را برای صید کردن این حیوان تعیین کرد. دریاچه لخ نس واقع در منطقه 
ای کوهستانی در اسکاتلند بیشترین ذخیره آب طبیعی کل سرزمین بریتانیا را در خود داشت. این دریاچه به طول 
تقریبی 37 کیلومتر در عمیق ترین نقطه به 250 متر می رسید. پژوهشگرانی که در مورد هیوالی دریاچه تحقیق می 
کردند، در متون تاریخی اسکاتلند مطالب بسیاری در مورد حیوان آبزی عظیم الجثه ای به نام “ نسی “ یافتند که 
مردمان محلی آن روزگار تصاویری از این حیوان را بر روی تخته سنگ های ایستاده در کنار دریاچه حک کردند. 
اولین مرجع مکتوبی که در مورد این حیوان وجود دارد به قرن هفتم برمی گردد. زمانی که زندگینامه”سنت کولومبا” 
مبلغ مذهبی ایرلندی که مسیحیت را به مردمان اسکاتلند معرفی کرد _ نوشته شد . طبق نوشته های موجود موجود 
“سنت کولومبا” در سال 5۶5 پس از میالد در مسیر خود به سمت یکی از شهرهای شمالی اسکاتلند در کنار دریاچه 
اثنا هیوالی  لخ نس توقف کرد تا با هیوالی دریاچه مقابله کند. هیوالیی که مردمان محلی را می کشت در همین 
دریاچه به یکی از ماهیگیران حمله کرد و در مقابل “سنت کولومبا” به اذن پروردگار به حیوان فرمان داد که با تمام 
سرعت دور شود و پس از آن دیگر هیچ یک از ساکنان همجوار دریاچه کشته نشدند. در سال 1933 جاده جدیدی 
در امتداد ساحل دریاچه ساخته شد که به رانندگان امکان مشاهده چشم اندازی زیبا از دریاچه را می داد. پس از 
آنکه در 2 مه همان سال خبر مشاهده هیوالی دریاچه منتشر شد افکار عمومی نسبت به ماجرا حساس شد و این 

حساسیت با انتشار خبری دیگر تشدید شد.

یک زوج جوان دیگر ادعا کردند هیوال را در حال عبور از جاده ساحلی دیده اند . از تمام روزنامه های معتبر انگلستان 
خبرنگارانی به محل اعزام شدند و در این بین روزنامه دیلی میل شکارچی معروف” مارمادوک ویثرل” را برای شکار 
هیوال به خدمت گرفت . پس از چند روز تحقیق و تفحص ویثرل گزارش داد ردپاهایی مربوط به یک حیوان عظیم 
الجثه چهارپا را یافته است . فردای آن روز تیتر یک روزنامه دیلی میل از این قرار بود : هیوالی لخ نس افسانه نیست، 
حقیقت است . جذابیت های توریستی لخ نس در حال فراموش شدن بود و توریست ها یا روی قایق هایشان و یا در 
ساحل فقط به انتظار دیدن هیوالی دریاچه بودند. قالب های گچی ردپای مکشوفه به موزه تاریخ طبیعی انگلستان 
فرستاده شد و پس از انجام آزمایش های مختلف اعالم شد که ردپاها شباهت زیادی به ردپاهای یک اسب آبی 
عظیم الجثه دارد. موقتًا تب هیوالی لخ نس فروکش کرد ولی داستان پردازی ها هنوز ادامه داشت . در سال 1934 
عکسی از حیوانی عظیم الجثه شبیه دایناسور با گردنی دراز در حال خروج از آب های تیره دریاچه گرفته شد و ذهن 
بسیاری از محققان را به این سمت کشاند که هیوالی دریاچه از بقایای دایناسورهای آبزی است که ۶5 میلیون سال 
پیش منقرض شده اند . آنها به این فرضیه معتقد بودند که طی تمام آن سال های انقراض دریاچه لخ نس به طور 
کامل منجمد بوده است و این حیوان طی 10 هزار سال گذشته خود را از دریا به این محل رسانده است. تحقیقات 
نشان داده است “پلسیوسار”ها یا دایناسورهای آبزی خونسرد بوده و در محیط منجمد عمر طوالنی نخواهند داشت 
. دیگران بر این اعتقاد بودند که این حیوان از نسل وال های اولیه است که 18 میلیون سال پیش منقرض شده اند. 
در این بین کسانی هم بودند که اعتقاد داشتند تمام اینها توهماتی است که در اثر بخارات ناشی از ورود آب سرد 
رودخانه به محدوده گرم دریاچه به وجود آمده است. محققان آماتور اما بیش از دیگران دقت و پشتکار صرف 
کردند. در دهه 70 دانشگاه های انگلستان هیات هایی متشکل از متخصصان را که مجهز به دستگاه ردیاب صوتی 
)سونابر( بودند، به دریاچه لخ نس اعزام کردند. در تمام تحقیقات انجام شده دستگاه های ردیاب اجسام عظیم الجثه 
متحرکی را ردیابی می کردند که ماهیت آنها برای محققان ناشناخته بود.در سال 1975 آکادمی علمی _ کاربردی 
بوستون دستگاهی مرکب از یک دستگاه ردیاب صوتی و یک دوربین عکاسی ساخت و جهت تحقیق هیاتی را به محل 
اعزام کرد. عملیات تحقیق انجام شد و پس از چاپ عکس ها و پردازش آنها مشخص شد که شیء مورد نظر باله یک 
حیوان آبزی ماقبل تاریخ شبیه”پلیسامور” است.  تحقیقات انجام شده طی دهه های 80 و 90 نیز اطالعات بیشتری 
در برنداشت . در نهایت مشخص شد عکسی که در سال 1924 از این هیوال منتشر شد، جعلی بود که در نتیجه آن 
جریان توریستی در منطقه لخ نس مختل شد و محققان حرفه ای و آماتور بسیاری را در جست وجوی هیوالی لخ 
نس سرگرم کرد . “ تا امروز افراد معتبر بسیاری ادعا کردند که این هیوال را دیدند – ایا نسی همچنان در ان دریاچه 

است .؟ یا دیگر او زنده نیست .؟!!

بازی سرنوشت
 ) وقتی ملکه الیزابت شرمنده شد (

سکوتی سنگین بر فضای دادگاه مستولی شده بود . دادگاه خالی از جمعیت بود و غیر از ماموران انتظامی , ناظران 
از رهبران اشوبگر  نفر  به 9  . محاکمه مربوط  نداشت  انجا وجود  , متهمین و قضات شخص دیگری در  سلطنتی 
ایرلندی می شد که طبق نظر اکثریت, می بایست به اعدام محکوم می شدند . قاضی بر تخت خود تکیه زد و گفت : 
اقایان “ ریچارد گورمان  – پاتریس داناهو – میشل ایرلند – جوهن میچل – چارلز دافی – تامس مک گی – موریس 
تامس میژه “,  شماها متهم به خیانت و اشوب علیه دولت بریتانیای کبیر هستید . قبل از  ترنز مکمانوز –  الین – 
اینکه دادگاه رای نهائی خود را صادر کند,  ایا حرفی برای گفتن دارید.؟  روزی دلچسب و بهاری بود . مردم بیرون 
سالن دادگاه صف کشیده و در انتظار پایان محاکمه بودند. از میان متهمان “ تامس مک گی “ به سمت سخنگوی 
جمع انتخاب شد و در حالیکه از پنجره نیمه باز دادگاه به مردم مینگریست,  دفاع از جمع را اینچنین اغاز کرد : 
علیجناب,  قاضی گرامی - موضوعی که اینک در این دادگاه مطرح میشود, نخستین جرم از سوی ما تلقی خواهد 
شد... ولی بدانید که اخرین جرم نخواهد بود.! “ مک گی “ میدانست که صدایش بگوش مردم بیرون سالن میرسد,  
بنابر این با صدای رساتر ادامه داد . ما از این دادگاه میخواهیم که این جرم را ساده تلقی نموده و نهایت تخفیف در 
مجازات را قائل شود... چراکه قول میدهیم برای بار دیگر برخوردی مناسبتر از حال داشته باشیم . مطمئن باشید 
بار دیگر حماقت بخرج نخواهیم داد تا دستگیر شویم .! موجی از هلهله و تقدیر بگوش میرسید . مردمی که بیرون از 
سالن ایستاده بودند, برای انها کف میزدند و از ته دل تشویقشان میکردند . این برخورد خشم درباریان و قاضی را 
بدنبال داشت – بنحوی که سریعا” حکم اعدام را صادر کردند . خبر فوق به سرعت در تمام دنیا  انعکاس پیدا کرد و 
دیری نگذشت که بانگ طرفداری و تشکیل دادگاه مجدد – از چهار گوشه جهان بگوش میرسید . عده ای این دادگاه 
را به رسمیت نشناخته و در مورد رای صادره اعتراض نمودند, برخی نیز به انگلیسی بودن قاضی معترض گشته 
و اعالم کردند که عدالت بنحو احسن به مورد اجرا گذاشته نشده است . موضوع بدجوری بغرنج شده بود – بگونه 
ای که “ملکه الیزابت “– پادشاه انگلستان,  صالح دید جهت خواباندن این اعتراضات رای دادگاه را تغییر دهد . لحظه 
حساسی بود, حکایت 9 مرد ازادیخواه ایرلندی دهان به دهان در نزد همه نقل می شد . برای انکه در افکار جهانی 
تغییری داده شود . ملکه الیزابت دستور داد تا بجای اعدام  ان نه جوان خبیث,   انها را به کشور استرالیا که در ان 
روزگار سرزمین مردمان وحشی بود تبعید کنند . استرالیا برای برای این جوانان جای بدی نبود . “ جوهن میچل 
“ پس از اتمام دوره محکومیتش به ایاالت متحده رفت و در انجا به سیاستمداری معروف تبدیل شد . او بقدری در 
مردم انجا نفوذ پیدا کرد که چندی بعد, پسرش به عنوان فرماندار شهر “ نیویورک “ منتخب شد .. “ تامس مک گی “ 
به عضویت مجلس کانادا درامد – “ ترز مکمانوز “ و “ پاتریس داناهو “ در طی جنگهای داخلی امریکا مدال شجاعت 
کسب کردند و به سمت فرماندهی عالی در امدند . “ تامس میژه “ شهردار شهر “ مونتانا “ گردید و “ ریچارد گورمان 
“ نیز به سمت استاندار ایالت “ نیوفوندلند “ منصوب گشت . تا اینجا با سرگذشت ۶ تن از محکومان ایرلندی اشنا 
شدیم – بد نیست که اینک به حکایت سه نفر دیگر بپردازیم : ان سه مرد جوان ایرلندی در کشور استرالیا به شغل 
زراعت پرداختند . عالوه بر کشاورزی “ میشل ابرلند “ و “ موریس الین “ در زمینه های حقوقی نیز فعالیت نموده 
و پس از چندی پرونده قاضی انگلیسی را که انها را به اعدام محکوم کرده بود را به جریان انداخته و او را متهم 
ساختند . چندین سال پس از تبعید و اتمام دوران محکومیت, “ موریس الین “ سمت ریاست دادستان کل استرالیا را 
اخذ نمود و تا روزی که زنده بود از مساعی و همفکری های “ میشل ایرلند “ سود می جست . چیزی که در این ماجرا 
ملکه انگلستان را بیشتر از پیش ازار می داد,  موضوع “ چارلز دافی “ بود . در سال 1871 میالدی “ چارلز دافی “ 
به سمت ریاست جمهوری استرالیا انتخاب شد و این تلخ ترین لحظه برای ملکه انگلستان بود... چراکه وی می دید “ 
چارلز دافی “ محکوم بیست وسه ساله قبل – اینک برای خود صاحب قدرتی شده است... انهم قدرتی بسیار خطرناک 
.! پس از به قدرت رسیدن “ چارلز دافی “ ملکه الیزابت شخصا” از او پوزش خواست و هنگامیکه از سرگذشت هشت 
نفر دیگر مطلع شد – به ظاهر هم که شده خود را خوشنود نشان داد . انسان نمیداند نام اینگونه حوادث را چه باید 

گذاشت . دست تقدیر ؟ سرنوشت؟ یا بازی روزگار؟

                                                                                                                              سیدجالل صیادمیری 

 

 



15 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین    -6July 2007  جمعه 15 تیر

سال اول -  شماره دوم 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

 فال قهوه
 ورق تاروت

079 0453 4265

مترو لندن، قدیمیترین و امن ترین مترو جهان
مترو لندن، این شهر و حومه آن را پوشش میدهد.این مترو قدیمیترین و یکی از سه مترو بزرگ جهان است.ساخت این مترو از 10 ژانویه 18۶3 در راهآهن مترو پلیتن شروع شد.اصطالح مترو نیز از همین واژه 
گرفته شده است.حدود 55 درصد از شبکه مترو لندن روی سطح زمین قرار دارد.ساکنین این شهر به دلیل استوانهیی شکل بودن تونلهای این مترو معموال آن را تایر )در انگلیس به مترو، قطار زیرزمینی یا تیوپ 

گفته میشود.( می نامند. 
این قطار زیرزمینی یک راه آهن برقی است که 275 ایستگاه دارد و مسافتی معادل 408 کیلومتر )253 مایل( را میپیماید.تعدادی از ایستگاهها و تونلهای این مترو اخیرا بسته شدهاند.بین سالهای 2004 تا 2005، تعداد 

مسافرانی که از طریق این مترو در سطح شهر لندن و حومه جا به جا شدند به 97۶ میلیون نفر یعنی بطور متوسط ۶7/2 میلیون نفر در روز رسید. 
مترو لندن یکی از امنترین متروهای جهان محسوب میشود.بیشتر سکوهای این مترو از حفرههای عمیقی که زیر خط ایجاد شده، تشکیل شدهاند.البته در اصل این حفرهها به منظور کمک به جذب آب از سطح سکو 
ایجاد شدهاند، اما در جلوگیری از مرگ یا صدمات جدی نیز نقش دارند و مانع از افتادن یا پریدن مسافران جلوی قطارها میشوند.در واقع تقریبا حوادث بسیار کمی در اثر ازدحام جمعیت روی سکوها به وجود 

میآید، چرا که کارکنان مترو، سکوها و ورودیها را کنترل میکنند. 
اهمیت حفظ امنیت در این مترو به حدی است که مترو لندن در ژانویه 2002 به دلیل تخطی ازاستانداردهای حفظ امنیت کارگران مبلغی معادل 000/225 پوند جریمه شد.دلیل این امر این بود که شرکت مترو کارگران 
را مجبور به کار تحت هر شرایطی کرده بود که به موجب آن چندین نفر به دلیل کار در تاریکی و بارندگیهای شدید، دچار برقگرفتگی شده بودند.همچنین به دلیل قدیمی بودن مترو یک شرکت خصوصی تعویض 

قطعات فرسوده آن را به عهده گرفته است. 
دولت انگلستان متعهد شده است تا سال 2030، 1۶ میلیارد پوند برای باال بردن کیفیت مترو اختصاص دهد. 

با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی و افزایش ترافیک در سطح شهرها اهمیت مترو بیش از پیش آشکار 
میشود، به همین دلیل دولت انگلیس برای باال بردن کارایی آن تالش میکند. 

از نظر آثار هنری مترو لندن مجموعهیی از مجسمههای هنری باارزش را در خود داردکه توسط مجسمهسازانی 
همچون یعقوب اپستین، اریک گیل، هنری مور، اریک آمونیر، ا.اچ.گرارد، ساموئل رابینویچ و آلن وینون در آن 

به یادگار گذاشته شدهاند. 
زمانی که کار ساخت مترو در سال 1929 به پایان رسید شکل برخی از مجسمهها مورد بحث قرار گرفت 
بسیاری مخالف وجود این مجسمهها در سالنهای مترو بودند، اما امروزه این مجسمهها در زمره مهمترین آثار 

پیکرتراشی قرن بیستم انگلیس محسوب میشوند.کارهای اپستین بویژه در صدر بقیه قرار دارد. 
پیش از ساخت مترو لندن مهندسان شهرسازی سالها راههای سرعت بخشیدن به سیستم حمل و نقل شهری 
را با ساخت تونلهای زیرزمینی مورد بررسی قرار داده بودند.حدود سال 1798، رالف تار، سعی کرد یک 
با شکست  لغزنده برخورد کرد و طرحش  با شن  لندن بسازد ولی  تایمز در  تونل زیرزمینی زیر رودخانه 
مواجه شد.البته سالها بعد هم تالش بسیاری از متخصصان بینتیجه ماند.تا اینکه در سال 18۶3 اولین سیستم 
راهآهنی که با نیروی بخار حرکت میکرد راهاندازی شد.در آن زمان قطارها هر 10 دقیقه یک بار در طور 
مسیر حرکت میکردند.در طول سالها، این سیستم توسعه پیدا کرد و امروزه مترو لندن، راهآهن برقی است که 
هم در زیرزمین و هم در سطح زمین حرکت میکند. نماد قرمز، سفید و آبی دایرهیی شکل هم که توسط ادوارد 

جانستون برای مترو لندن در سال 1918 طراحی شد امروزه به عنوان نماد کلی لندن محسوب میشود.
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MOVIE OF THE WEEK

فیلم هفته

کارگردان:  لن وایزمن
نویسنده:   مارک بامبک

زمان اکران در انگستان:  4 جوالی 2007

بازیگران :
 بروس ویلیس، جاستین النگ، تیموتی اولیفانت، مگی

کیو، کلیف کورتیس

ژانر:  اکشن، حادثه ای، جنایی
 

پرسش و پاسخی با بروس ویلیس

  reports@persianweekly.co.uk مصاحبه با بروس ویلیس، اسطوره هیجان در سری فیلمهای جان سخت

فیلم،  این  در  بار  اولین  برای  که  قریب ۲0 سال  از  بروس ویلیس پس 
زیرپوش رکابی معروف جان مک لین، قهرمان هیجان فیلم های جنایی 
را به تن کرد،  درباره بازگشت به نسخه دیگری از جان سخت سخن می 

گوید.

-چگونه دوباره بدن خود را به چنان نقش متحرکی، با حرکات فیزیکی خاص برگرداندید؟
  خیلی سخت بود. من در گذشته خیلی راحت تر از حاال روی آجرها می پریدم. من دو هفته طاقت فرسارا گذراندم 
در حالیکه هر دو پایم از کمر تا قوزک کبود شده بود. شرایط بدی داشتم. پوست تنم خراشیده شد، حتی چند بخیه 

هم زدم. ولی حد اقل چند یادگاری از این 4 فیلم برایم باقی مانده.
من در فیلمهای زیادی بازی کرده ام که به خاطر دالیل مغرورانه شخصی یا خودنمایی باید ظاهر بدنم را حفظ می 
کردم. وقتی در فیلمنامه گفته میشود:”پیراهنت را پاره کن و با خونسردی روی صندلی بینداز”، تو از فردا سعی 

میکنی که هیکلت را برای آن صحنه آماده کنی تا باسن بزرگت تو فیلم به چشم نیاد!
در این فیلم بخصوص، خودنمایی شخصی آنچنان جایی نداشت، چراکه بخاطر حرکات فیزیکی سنگین باید خود را 
قوی میکردم. با سه روزتمرین در هفته شروع کردم. فکر میکردم که کافیست. ولی در صحنه “آپارتمان مت “ وقتی 
روی یخچالها پریدم، روی زمین شیرجه زدم و سرم را به پایه فلزی کابینت می کوبیدم، متوجه شدم که با تمرین 
بیشتر کمتر به پاهایم آسیب می رساندم. ولی خوب، من آدم تنبلی هستم و بیشتر نمیتوانستم تمرین کنم. به هر حال 

با کمک مربی خوبم موفق شدم.

- آیا نگران نبودید ک هاین فیلم پس از 1۲ سال انتظار، توقعات مردم را بر آورده نکند؟
   یکی از نکات مهم برای ما این بود که از نقاط مثبت تریلوژی قبلی استفاده و از نقاط ضعف بپرهیزیم. ضمنا نباید 

فراموش کرد که سه فیلم قبلی زمانی ساخته شد که فیلم های چند قسمتی تازه روی بورس آمده بودند.

نکته جالب در قسمت 4 برای من این بود که مک لین در صحنه درگیری با مگی، کتک میخورد. من تا بحال در هیچ 
فیلم یا حتی زندگی واقعی با زنی درگیر فیزیکی نداشته بودم. در این فیلم مگی به این مسئله  حقیقت بخشید و من 

منتظرم عکس العمل مردم را نسبت به کتک خوردن مک لین از یک زن ببینم.

- دردوره فیلم های قبلی، تروریسم سوژه ای بود برای طنز و سرگرمی. اکنون که این مسئله یک واقعیت تلخ 
میباشد، چه تاثیری بر روی قسمت 4 گذارده است؟

  در سه قسمت قبلی، تروریسم بطور طنز گونه ای همه جا دیده میشد:”وای خدای من! تروریستها! راهزنها! دلقکها!!!” 
و خوب مسلما همه اینها وربوط به قبل از 11 سپتامبر هستند. بعد از 11 سپتامبر، بسیاری از فیلمها بطور جدی به 

تروریسم پرداخته اند و این فیلم هم از این دسته است.

- در قسمت های قبلی فحاشی و بد دهانی شما از ویژگیهای منحصر بفرد این فیلم بود. آیا این خواست مخاطب 
بود که این ویژگی در این قسمت کمرنگ شده است؟

  من از سریال تلویزیونی مون التینگ، سر صحنه این فیلم آمدم. میدانید که در برنامه های تلویزیونی محدودیت 
گویش وجود دارد و من گویی از یک زندان رها شده بودم و حسابی در فیلم جان سخت خودم را خالی کردم!!! ضمنا 

فحاشی مکرر من برای مردم تکراری شده بود، پس تصمیم گرفتیم که بددهانی کمرنگ تر شود.   yahoomovie و عکسها از telegraph.co.uk  منبع: سایت
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 reports@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

از راست به چپ: مهندس، بازاری، ریپورتر، دکتر 

 عکس ارسالی
 از برو بچه های

شمال لندن

 منتظر دریافت عکسهای بیاد ماندنی
شما عزیزان هم هستیم

لحظات شاد یا غم انگیزتان را با هموطنانتان 
قسمت کنید!

از چپ به راست : دکتر، ریپورتر، بازاری، مهندس
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چگونگی نگهداری از 
باطری 

موبایل ها 
 

باطری دستگاههای موبایل اعم از تلفن همراه، Smart Phone و PPC از قطعات مهم سخت افزاری آنهاست. امروزه طول یک دوره شارژ باطری و طول 
عمر باطری های دستگاههای موبایل از فاکتورهای مهم برای خرید این دستگاه ها است. البته میزان دوره شارژ یک باطری به میزان استفاده از دستگاهها 

بستگی دارد ولی تکنولوژی ساخت و طرز نگهداری از آنها دو عامل خیلی مهم در دوام و کارایی باطری ها هستند.

در Pocket PC به علت اینکه با پایان شارژ، دستگاه خود به خود Hard Reset شده و محتویات درون RAM پاک می شوند نگهداری صحیح از باطری 
بسیار مهمتر از دستگاههای دیگر است چرا که باطری های این دستگاهها در ایران چندان در دسترس نیستند. از نظر سخت افزاری باطریهای دستگاههای 
PPC دو نوع هستند یکی باطری اصلی و دیگری باطری Back up که باطری دوم تنها برای احتیاط است و بین 20 تا 30 دقیقه بعد از پایان باطری اصلی 

از کار می افتد.

در نگهداری باطری دستگاههای موبایل نکاتی هست که اینجا اشاره می کنم و البته بعضی از آنها مختص PPC است:

 LCD 1 از طریق تنظیمات مختلف دستگاه میزان مصرف باطری خود را در حد نیاز تنظیم کنید: نور پس زمینه مانیتور ، مدت زمان الزم برای خاموش شدن-
در اثر عدم استفاده )حالت Stand by( و بلندی صدای زنگهای مختلف از مهمترین آنها هستند.

-2 وقتی باطری را شارژ می کنید اجازه دهید این شارژ تا %100 ادامه داشته باشد و چند دقیقه هم پس از شارژ شدن کامل صبر کنید سپس دستگاه را از 
حالت شارژ خارج کنید. شارژ ناکامل دستگاه ماندگاری شارژ را کم می کند.

-3 حتی االمکان دستگاه را هر چه کمتر روی Cardle قرار دهید. Cardle باطری را شارژ می کند و به تجربه به من ثابت شده این شارژ دوام خوبی ندارد 
و از طرفی چون معموال این شارژ مقطعی است مشکل قسمت قبلی نیز پیش می آید.

-4 برای شارژ کردن دستگاه معموال درصد زیر 9 پیشنهاد می شود )در دستگاههای موبایل زمانی که دستگاه Alarm می دهد( ولی من وقتی اجازه می دهم 
باطری اصلی کامال خالی شود شارژ دستگاهم عمر بیشتری دارد. اگر هم نمی توانید همیشه این کار را بکنید حداقل ماهی یک بار این عمل را انجام دهید.

-5 دستگاههای جانبی مثل BlueTooth را در صورتی که مورد استفاده نیستند خاموش کنید چون ماندگاری شارژ را به شکل قابل توجهی کاهش می 
دهند.

می  در صورتیکه حس  کنید در برنامه روزانه شما زمان الزم برای شارژ باطری در صورت تمام شدن شارژ وجود نخواهد داشت پیش بینی -۶ 
های الزم را انجام دهید و زیاد با دستگاه کارهای غیر ضروری انجام ندهید.

-7 اگر زیاد در رفت و آمد هستید داشتن یک شارژر مخصوص خودرو ضروری به نظر می رسد.

-8 همیشه برای شارژ کردن از شارژر اصلی خود دستگاه استفاده کنید و در مکانهایی که جریان برق نوسان دارد احتیاط کنید.

-9 اگر میزان استفاده شما از دستگاهتان زیاد است بهتر است باطری های با توانایی ذخیره بیشتر را برای دستگاهتان استفاده کنید که در برخی مدلها به 
همراه دستگاه ارائه می شوند و در برخی دیگر باید از بازار خریداری کنید.

 info@persianweekly.co.uk لطفا مقاالت آموزشی خود را برای ما ارسال نمائید  

سایت های  تا  بکشند  زیادی  زحمت  بچه ها  نیست  الزم   ، روزها  این 
قماربازی و قمارخانه های اینترنتی را پیدا کنند .

. چه باید کرد تا فرزندان مان از قمارکردن در اینترنت برحذر باشند 
سایت های  تا  بکشند  زیادی  زحمت  بچه ها  نیست  الزم   ، روزها  این 
.تبلیغات و آگهی های  اینترنتی را پیدا کنند  قماربازی و قمارخانه های 
کازینوهای اینترنتی در سراسِر ِوب پخش شده اند و بر در و دیوار اکثر 
سایت ها چسبیده اند؛ مخصوصًا سایت هایی که مورد توجه نوجوانان 

و حتا کودکاِن خردسال قرارمی گیرند. 
بسیاری از کودکان به سراغ سایت های شرط بندی مسابقات ورزشی 
می روند ؛ جایی که برندگان شان هفتگی تعیین می شوند و قرعه کشی 
این قبیل سایت ها را نمی توان به   . نیز دارند  و مراسم اعطای جوایز 
عنوان سایت های قماربازی به حساب آورد ، زیرا بازدیدکنندگان آن ها 

در ازای پرداخت پول بازی نمی کنند. 
مع هذا ، بچه ها در این سایت ها یاد می گیرند که چطور شرط بندی کنند 
ختم  نیز  اینترنتی  قمارخانه های  به  سایت ها  این  اغلب  آن که  ضمن   ،

می شوند و مسیر رفتن به کازینوهای مجازی را هموار می سازند. 
این هدف را در پیش می گیرد که نوجوانان را به  اما چرا یک سایت 
پاسِخ  نماید؟  تشویق  شرط بندی  سایت های  به  سرزدن  و  قماربازی 
آن ، تمرین دادن است ، آن ها با این کار مغز نوجوانان را شست و شو 
، و خانوادگی  ، ساده  ، جذاب  تا قماربازی را یک کار مهّیج  می دهند 
رشته های  بزرگ ترین  از  یکی   ، شرط  بندی  صنعت  نمایند.  تصور 
پول ساز و بخش های ُپردرآمدِ اینترنت است. و این در حالی است که 
پیش بینی می شود قماربازی اینترنتی ظرِف چند سال آینده ، تا ده برابر 

رشد داشته باشد. 
اما برای آن که جلوی قماربازی کودکان خود را در اینترنت بگیرید ، 3 

توصیه ی زیر را می توانید در نظر بگیرید: 
1( با فرزنداِن خود در مورد قماربازی و خطرات بالقوه ی آن صحبت 
کنید . نگرش و برداشت خودتان را در مورد قماربازی بیان نموده و 
احساس واقعی خود را به آن ها انتقال دهید . فراموش نکنید که شما 

مهم ترین نقش را در الگوبرداری فرزندان خود دارید . 
کاری  چه  به  و  می روند  کجا  به  اینترنت  در  شما  بچه های  ببینید   )2
چه  به  می توانند  فرزندان تان  که  مورد  این  در   . می شوند  مشغول 
وضع کنید.  سخت  و  ِسفت  قوانین  بپردازند،  اینترنت  در  بازی هایی 
کامپیوترهایی را که می توانند به اینترنت متصل شوند، در اتاق پذیرایی 

قرار دهید ، نه در اتاِق خواب فرزندان تان. 
3( نصیحت و توصیه ی کارشناسان را قبول کنید. یکی از این نصایح 
آن است که این خطرات را در ارتباط با قماربازی اینترنتی به فرزندان 

خود تذّکر دهید: 
. به فرزندان خود یادآوری کنید که قماربازی کار مذموم و نکوهیده ای 
خالِف  و  گناه  یک  قانونی  نظر  از  چه  و  شرعی  نظر  از  چه  و  است، 
اکثر  در  قماربازی کودکان  اصاًل  این که  و   . بزرگ محسوب می شود 
کشور های دنیا ممنوع است. به فرزندان خود کمک کنید تا از ماهیت 
قماربازی سردر بیاورند. قماربازی و قمارخانه های اینترنتی یک کسب  
و کار پردرآمد به حساب می آید . آن ها پول هنگفتی به جیب می زنند، 

ولی بخش کوچکی از آن را به برندگاِن خود می دهند . 
کاربردن  به  از  قبل  همیشه  که  دهید  توضیح  خود  فرزندان  برای   .
 . کنند  تکلیف  کسِب  و  بگیرند  اجازه   ، اعتباری تان  کارت  شماره ی 
قمارخانه های اینترنتی معمواًل نیاز به استفاده از کارت اعتباری دارند 
به  ایران  در  نیز  اعتباری  کارت های  اقسام  و  انواع  که  روزها  این   .
جریان افتاده ا ند ، لزوم تدابیر امنیتی بیش تری در مورد آن ها احساس 

می شود . 
اعتیاد آور  می تواند  قماربازی  که  دهید  توضیح  فرزندان خود  برای   .
باشد و قمارباز به یک فردِ معتاد تبدیل شود. قماربازی در اینترنت ، 
یک فعالیت انفرادی است . افراد می توانند مدت های مدید، بدون آن که 

کسی مزاحم شان شود به قماربازی مشغول شوند. 
قماربازی در تنهایی ممکن است به یک عادت ُمزمن تبدیل شده و فرد 
قمار باز را از نظر روانی و شخصیتی کامال ًُ تخریب نموده، و او را به 

یک آدم منزوی و گوشه گیر بدل سازد. 
در هرحال ، تا دیر نشده است باید در مورد قماربازی و قمارخانه های 
خطر  این  برابر  در  مملکت  این  جوان  نسل  از  و  کرد  فکری  اینترنتی 
بالقوه محفاظت نمود. خیال نکنید اگر از “قماربازی” حرف نزنید ، کسی 

قمارباز نمی شود. موردِ “ایدز” که یادتان نرفته است ؟

      قماربازی در اینترنت و 
فرزنداِن شما ...
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 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

بازدیدكنندگان 
سایت خود را 
فراری ندهید

یا تا به حال از خود پرسیده اید که کاربران با چه انگیزهای از سایت شما 
دیدن می کنند؟ ممکن است این کار به دعوت شما صورت گرفته باشد و یا 
باشند  پیدا کرده  را  از طریق موتورهای جستجو، سایت شما  اینکه کاربران 
.ولی در هر صورت، این افراد برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز خود 
و یا آگاهی از زمینه های فعالیت شرکت شما، وارد سایتتان میشوند .پس بهتر 

است کاری کنید که رضایت آنها، جلب شود. 
 ظاهر یک سایت 

ظاهر و زیبایی محتوای یک سایت از اهمیت باالیی برخوردار است .باید کاری 
کنید که بازدیدکنندگان سایت شما، مطالب آن را بخوانند و به بخشهای مختلف 
طراحی  در  شما  قصور  و  اشتباهات  اوقات  .گاهی  کنند  مراجعه  شما  سایت 
صفحه وب، باعث می شود که بازدیدکنندگان ظرف مدت کمتر از 20 ثانیه، 

سایت شما را به قصد بازدید از سایتهای دیگر ترک کنند . 
 مواردی که باعث فرار بازدیدکنندگان میشود 

1( هرگز از پس زمینه های شلوغ استفاده نکنید -در این حالت متن شما در 
داخل پس زمینه گم می شود و خوانایی خود را از دست می دهد و نهایتا باعث 

خستگی و فرار بازدید کننده می شود . 

2( پس زمینه های سیاه که متن آن به رنگ آبی و یا ارغوانی است، مناسب 
نهایتان  و  میکند  را خسته  .ترکیب رنگهای مزبور خیلی سریع چشم  نیستند 

منجر به ترک سایت می شود . 
3( سعی کنید که از پس زمینه های کامال سفید که نوشته های آن به صورت 
قبلی  نیز مشکالت  .ترکیب مزبور  )Bold( باشد، کمتر استفاده کنید  برجسته 

را دارد. 
4( رنگ متن خود را هرگز نزدیک به رنگ پس زمینه انتخاب نکنید . 

5( از درج متنهایی با فونت خیلی درشت یا خیلی ریز خودداری کنید . 
است  کننده  خسته  طوالنی،  خیلی  و  نشده  پاراگرافبندی  متنهای  خواندن   )۶
.سعی کنید متنون خود را به صورت پاراگرافبندی شده و خالصه ارایه دهید 

 .
7( سعی کنید از طراحی صفحات وبی که صرفا حاوی انیمیشنهای تبلیغاتی 

هستند اجتناب کنید .این کار باعث نارضایتی بازدیدکنندگان می شود. 
فاقد  و  استفاده شده  گرافیکی  تصاویر  از  به شدت  آنها  در  که  8( صفحاتی 
متن معرفی سایت هستند، از لحاظ اصول طراحی صفحات وب، غیر منطقی 

محسوب می شوند . 
گذاری  نقطه  و عالئم  کلمات  دیکته  گرامر،  لحاظ  از  متن صفحه شما  اگر   )9

ضعیف است، از اعتبار آن کاسته می شود . 
10( متنهایی که لحن تهاجمی دارند و ارتباطی با موضوع صفحه شما ندارند، 

مناسب نیستند. 
 چند نکته در باب جلب توجه بازدیدکنندگان 

- سعی کنید محتوای سایت خود را تا آنجا که امکان دارد، به صورت مختصر 
و مفید تدارک ببینید و پیام خود را تا آنجا که امکان دارد به صورت ساده و 

روان به مخاطبین خود ارائه دهید . 
یا موضوعات مختلف،  به بخشها  را  یا محتوای اصلی سایت خود  - متن و 

تفکیک کنید . 
- برای هر بخش یک عنوان جداگانه در نظر بگیرید و اندازه فونت آن را الاقل 
یک درجه از متن درشتتر انتخاب کنید و به آن حالت برجسته )Bold( بدهید 

 .
- سعی کنید برای هر بخش، عنوان یا تذکری را انتخاب کنید که خواننده را 
برای خواندن متن مزبور، کنجکاو و راغب کند .متن این تذکر باید حداکثر 10 

کلمه باشد . 
- در صفحاتی که متن آن زیاد و فشرده است، متن را با تصاویر گرافیکی 

کوچکی مابین آن، تزئین کنید، ولی در این کار زیاده روی نکنید . 
- اگر سایت شما حاوی مطالب آموزشی و علمی است، می توانید سرویسی 
را ارائه دهید که در صورت تمایل و انتخاب کاربر، قسمت اعظم مطالب مزبور، 
.این کار باعث می شود که  از طریق پست الکترونیکی برای او ارسال شود 
نمای سایت شما به واسطه مطالب طوالنی، نامطلوب نشود .می توانید از یک 
سرور پست الکترونیکی برای دادن پاسخ خودکار به درخواستهای کاربران 

استفاده کنید . 
- دقت کنید که رنگ پیوندهای موجود در مقاالت شما از رنگ سایر متون، 
متمایز باشد .عالوه بر قرار دادن پیوندها در داخل هر مقاله، بهتر است در 

انتهای آن نیز از پیوندهای مزبور استفاده کنید . 
- از طریق ویراستار HTML خود، گرامر و دیکته لغات موجود در صفحه 
وب خود را کنترل کنید .بدین منظور می توانید از سایتهای Online که غلط 
مرتفع می  و  کنترل  را   HTML اشکاالت  یا  و  بارگذاری  امالیی، مدت زمان 

کنند، بهره بگیرید. 
- زمانی که صفحات شما دارای متن طوالنی است، بین پاراگرافهای خود و 
در انتهای صفحه، پیوندهای >back to top< ایجاد کنید تا امکان برگشت به 

ابتدای پاراگراف یا صفحه فراهم شود . 
- قوانین کپیرایت و عالئم تجاری را یاد بگیرید و هرگز بدون داشتن مجوز 

رسمی، از نوشته های دیگران در سایت خود استفاده نکنید 

طراحی حرفه ای 
وب سایت

07733113137
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سال اول -  شماره دوم 

براي راه هایي  اما  نمي کنند،  خبر   بعضي بیماري ها 
باشند وجود مراقب  بیشتر  باید  که   شناسایي کساني 
احتماال مغز؟  یا  است  تر  مهم  قلب  نظر شما  به   دارد. 
 هر قدر هم که فکر کنید پاسخ روشني براي این سوال
مي دهیم: کمي تغییر  را  سوال  بنابراین  نمي کنید.   پیدا 
مغزي؟ سکته  یا  است  بدتر  قلبي  سکته  شما  نظر   به 
 »سکته« به تنهایي از آن واژه هایي است که نگراني و
به سن پا  که  آنهایي  براي  ویژه  به  را  از مرگ   ترس 
و اوضاع  وجود  با  ولي  مي آورد  یاد  به   گذاشته اند، 
 احوال بسیار ناراحت کننده آدم هاي دچار سکته مغزي
نرگس سریال  آخر  قسمت  دو  یکي  در  را   )شوکت 
 یادتان مي آید؟( بیشتر مردم آنقدر هوش و حواسشان
به باید  یکبار  قلبي است که هر چند وقت   پیش سکته 
نام سکته مغزي هم به  کنید که چیزي  یادآوري   آنها 
در مردم  آگاهي هاي  ترتیب،  همین  به  دارد.   وجود 
آدم ها مرگ  عامل  سومین  که   – بیماري  این   مورد 
انسان هاست بین  در  ناتواني  ایجاد  عامل  مهمترین   و 
مساله این  است.  قلبي  بیماري هاي  از  کمتر  خیلي   – 
 البته مختص کشور ما نیست. جدیدترین تحقیقات در
 کشور انگلستان که نتایج آن دو هفته پیش منتشر شد،
اصوال انگلستان  مردم  از  بسیاري  که  مي دهد   نشان 
 نمي دانند که هر لحظه ممکن است دچار سکته مغزي
انگلیسي مهمترین این تحقیق، پژوهشگران   شوند. در 
 عامل ایجاد سکته مغزي، یعني پرفشاري خون را در
 بین نزدیک به 20 هزار نفر بررسي کردند و در نهایت
 متوجه شدند که یک چهارم این افراد اصال خبر ندارند
شما خون  فشار  راستي  باالست.  خونشان  فشار   که 
را تو  آمپول  این  پیرمرد،  نباش  »نگران  است؟   چقدر 
 نمي کشد. فقط فشارت را آنقدر باال مي برد که رگهاي
 مغزت پاره شود. اونوقت زنده مي موني و مي بیني که
 من با خانواده ات دارم چکار مي کنم و هیچ کاري هم از
 دستت بر نمي آید«. این جمالت شما را یاد کدام سریال
 مي اندازد؟ اینها کلماتي است که فرد قاتل یعني کوروش
 در سریال »پرواز در حباب« قبل از تزریق آن آمپول
 کذایي به پلیس بازنشسته )با بازي علي نصیریان( بیان
 مي کند. مغز انسان همانند یک قرارگاه فرماندهي است
 که در آن فرماندهي و اداره هر بخش از بدن، توسط
بنابراین مي گیرد.  صورت  مغز  از  مشخصي   ناحیه 
از مغز، عالئم خاص همان ناحیه   وقوع سکته در هر 
مغز در  تکلم  منطقه  اگر  مثال  مي کند.  ایجاد  را   منطقه 

دچار سکته شود، فرد توانایي تکلم را از دست

 مي دهد. اگر منطقه حرکتي مغز دچار مشکل شود، فرد 
 دچار فلج مي شود و اگر.... صد البته هیچ کس نمي تواند
 پیش بیني کند که وقتي فشار کسي باال مي رود، کدام
 رگ مغز پاره مي شود و چه اتفاقاتي رخ مي دهد و از

 این

 جهت سریال پرواز در حباب، یک سریال علمي تخیلي
 محسوب مي شود! از خیر این سریال که بگذریم، بطور
 کلي عالئم سکته مغزي این ویژگي را دارند که به صورت
 کامال ناگهاني ایجاد مي شوند و معموال عبارتند از: -
 بي حسي، ضعف یا فلج ناگهاني در صورت، دست ها
 یا پاها، اغلب در یک طرف بدن - اختالل ناگهاني در
 تکلم یا فهم صحبت دیگران - کاهش بینایي، تاري دید
ناگهاني تعادل  عدم  و  - سرگیجه  ناگهاني  دوبیني   یا 
 - سردرد غیر معمول و ناگهاني که ممکن است همراه
 با سفتي گردن، درد صورت یا بین چشمها، استفراغ یا
 تغییر سطح هوشیاري باشد. -گیجي و منگي و اختالل
 حافظه یا درک در بسیاري از موارد، فرد مبتال چندین
علت و  مي دهد  نشان  هم  با  همزمان  را  فوق   عالمت 
معموال خونرساني هنگام سکته،  در  که  است  این   هم 
دچار همزمان  به صورت  مغز  در  مجاور  ناحیه   چند 
 اختالل مي شود. ولي گاهي هم پیش آمده که فقط یک
 ناحیه کوچک مغز دچار سکته شده و فرد بیمار، بدون
 اینکه هیچ عالمت دیگري داشته باشد، مثال فقط توانایي
از دست داده است. آیا سکته یا... را  یا خواندن   تکلم 
 مغزي خبر مي کند؟ واقعیت این است که براي بسیاري
و ناگهاني  کامال  صورت  به  مغزي  سکته  مردم،   از 
 بدون هیچ گونه عالمت هشداردهنده قبلي رخ مي دهد.
قبل مدتي  ترند،  شانس  کمي خوش  که  بعضي ها   ولي 
در یا  سکته«  »میني  یک  دچار  مغزي  سکته  وقوع   از 
 مي شوند. )TIA( اصطالح علمي، حمله ایسکمیک موقت
 خونرساني یک ناحیه از مغز براي چند ثانیه ، TIA در
 متوقف مي شود و دوباره خودبخود برقرار مي شود.
 شبیه همان عالئم سکته مغزي است، با این TIA عالئم
 تفاوت که زمان بسیار کمتري )از چند دقیقه تا حداکثر
 24 ساعت( طول مي کشد و سپس بدون برجا گذاشتن
 یک هشدار TIA .هیچ گونه عارضه اي ناپدید مي شود
 بسیار جدي در مورد قریب الوقوع بودن سکته مغزي
 است. بنابراین هر وقت دچار عالئمي نظیر کاهش دید
و... شدید ناگهاني  تکلم  اختالل  ناگهاني،  فلج   ناگهاني، 
 فورا به پزشک مراجعه کنید. البته سردردهاي طوالني
 هم باید مورد بررسي جدي قرار گیرند. در این موارد
و بالیني  معاینات  سري  یک  انجام  با  پزشک   معموال 
و سونوگرافي  نیاز،  صورت  در  و  عصبي   تست هاي 
 حتي آنژیوگرافي عروق مغز و سایر روشها، وضعیت
صورت در  و  مي دهد  قرار  بررسي  مورد  را   شما 
خطر عوامل  مي کند.  تجویز  را  الزم  داروهاي   نیاز 
باعث که  دارند  وجود  مختلفي  عوامل  بشناسید   را 
 افزایش خطر سکته مغزي در فرد مي شوند. بعضي از
 این عوامل در اختیار شما نیستند و نمي توانید کاري
 براي آنها بکنید مثل سن )نزدیک به 90 درصد موارد
مي دهد(، رخ  سال   ۶0 باالي  افراد  در  مغزي   سکته 
 جنس )مردها بیشتر در خطرند و سکته مغزي هم در
وجود سابقه  و  مي دهد(  رخ  تري  پایین  سن  در   آنها 
 در خانواده ) پدر، مادر، خواهر TIA سکته مغزي یا
 و برادر(. با این حال اغلب عوامل مستعد کننده سکته
 مغزي در کنترل شما هستند و شما مي توانید با اصالح
 شیوه زندگي، خطر آنها را به حداقل برسانید. برخي
خون: پرفشاري  از:  عبارتند  عوامل  این  مهمترین   از 
قلبي مهم سکته  علل  از  یکي  تنها  نه   پرفشاري خون، 
 است، بلکه بي تردید مهمترین علت مستعد کننده سکته
نیز به )ایسکمیک و هموراژیک(  از هر دو نوع   مغزي 
 شمار مي رود. تحقیقات نشان داده است که افراد دچار
 پرفشاري خون تا 7 برابر بیشتر در خطر ابتال به سکته
 مغزي هستند. بنابراین توصیه مي کنیم که حتما فشار
 خون خود را به طور مرتب اندازه گیري کنید. یک فشار
 خون نرمال باید کمتر از 14 روي 9 سانتي متر جیوه
 ) 140 روي 90 میلي متر جیوه ( باشد. ورزش منظم،
نمک مصرف  کاهش  و  وزن  کنترل  استرس،   کاهش 
 از مواردي هستند که مي توانند فشار خون را کاهش
 دهند. البته در مواردي که فشار خون فرد بیش از حد
 باال است و یا فرد سابقه بیماري خاصي را دارد، ممکن
فشار کنترل  براي  را  خاصي  داروهاي  پزشک   است 
 خون تجویز کند. بد نیست بدانید که درمان پرفشاري
 خون، خطر ابتال به سکته مغزي را تا 38 درصد کاهش
 مي دهد. چربي خون: وقتي کلسترول خون باال مي رود،
 در دیواره عروق رسوب مي کند و با بستن رگها باعث
 وقوع سکته ) قلبي یا مغزي ( مي شود. البته کلسترول 2
 یا کلسترول بد نام دارد LDL نوع دارد که یک نوع آن

 که عامل اصلي دردسرهاي ناشي از کلسترول باالست
که دوم  نوع  خوب HDL ولي  کلسترول  دارد،   نام 
بیشتر  محسوب مي شود و سطح آن در خون هرچه 
توصیه بد،  کلسترول  کاهش  براي  است.  بهتر   باشد، 
کلي به طور  را  جامد  روغن هاي  که مصرف   مي کنیم 
 کنار بگذارید و از روغن هاي حیواني هم حتي االمکان
 استفاده نکنید. البته مقادیر خیلي باالي کلسترول، نیاز
 به مصرف دارو هم دارند. سیگار: کساني که سیگار
معرض در  عادي  افراد  از  بیشتر  برابر   2  مي کشند، 
 خطر سکته مغزي هستند. در کسي که سیگار مي کشد،
افزایش باعث  نیکوتین موجود در سیگار   از یک سو، 
 فشار خون مي شود و از سوي دیگر، مونوکسید کربن
 تولید شده به اکسیژن موجود در خون متصل مي شود
 و باعث کاهش اکسیژن رساني به سلولها و از جمله
 سلولهاي مغز مي شود. اگر شما همین امروز سیگار را
 کنار بگذارید، تا چند سال دیگر خطر وقوع سکته مغزي
 در شما مانند بقیه مردم عادي خواهد شد. دیابت: افراد
 دیابتي نه تنها در معرض خطر بیشتر ابتال به پرفشاري
 خون هستند، بلکه بدن آنها در شکستن لخته هاي خون
 هم مشکل دارد و به این ترتیب، 3 برابر بیشتر از افراد
هستند. مغزي  سکته  به  ابتال  خطر  معرض  در   عادي 
با قند  کنترل  هستید،  دیابت  دچار  شما  اگر   بنابراین 
نیاز،  رژیم غذایي، ورزش، کنترل وزن و در صورت 
چاقي: دارد.  اساسي  اهمیت  شما  براي  دارو   مصرف 
 چاقي باعث افزایش فشار خون، بیماري قلبي، تصلب
 شرایین و دیابت مي شود که همگي اینها فرد را مستعد
 ابتال به سکته مغزي مي کنند. در حالیکه کنترل وزن با
بهبود وضعیت کلسترول، خطر  کاهش فشار خون و 
قلبي: بیماري  مي دهد.  کاهش  را  مغزي  سکته   وقوع 
 بسیاري از بیماري هاي قلبي، خطر وقوع سکته مغزي
 را هم افزایش مي دهند. از جمله این بیماریها مي توان
 به نارسایي قلبي، سکته قلبي قدیمي، بیماري یا عفونت
 دریچه هاي قلبي، اختالالت ریتم قلب و... اشاره کرد. در
 ضمن به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر پزشک
 متوجه گرفتگي عروق قلب شما شده، هیچ بعید نیست
 که عروق مغز شما هم دچار گرفتگي باشند. قرص هاي
بارداري از  از :)OCP( جلوگیري  که   خانم هایي 
 قرصهاي جلوگیري از بارداري استفاده مي کنند، بویژه
یا سن باالي 35 سال دارند، در  اگر سیگاري هستند 
 خطر بیشتري براي ابتال به سکته مغزي هستند. البته
قرصهاي ،LD قرصهاي به  بسیار HD نسبت   خطر 
 کمتري دارند ولي به هرحال در مواردي که نام بردیم
 استفاده نشود. الکل OCP بهتر است حتي االمکان از
 و مواد غیر قانوني )نظیر کوکائین و کراک(: همه این
افزایش فشار از جمله  با مکانیسم هاي مختلف   موارد 
 خون مي توانند خطر سکته مغزي را افزایش دهند. در
 ضمن، مصرف کوکائین و کراک، خونرساني به مغز را
 تا 30 درصد کاهش مي دهد. استرس: استرس نه تنها
 باعث افزایش فشار خون موقتي و یا دائم مي شود بلکه
 با افزایش تمایل به لخته شدن، خطر وقوع سکته مغزي
 را افزایش مي دهد. ورزش یکي از بهترین راهها براي
 کاهش استرس است. یاد گرفتن تکنیک هاي ریالکسیشن
 هم تاثیر بسیار خوبي در کاهش استرس دارد. میگرن:
به ابتال  خطر  خانواده اش،  یا  فرد  در  میگرن  به   ابتال 
بنابراین مي دهد.  افزایش  حدودي  تا  را  مغزي   سکته 
رعایت با  مي توانید  هستید،  میگرن  دچار  شما   اگر 
 دستورات پزشک تان و مصرف داروهاي تجویز شده
 و نیز توجه بیشتر به عوامل خطرساز فوق، خطر سکته
 مغزي را به حداقل برسانید. این دو توصیه را فراموش
 نکنید عالوه بر توجه به نکات قبلي، رعایت دو توصیه
 زیر شما را هرچه بیشتر از فاجعه وقوع سکته مغزي
انجام کنید.  ورزش  منظم  طور  به  مي دارد:  نگه   دور 
 ورزش هاي هوازي، فشار خون شما را کاهش مي دهد،
 میزان کلسترول خوب را افزایش مي دهد، باعث بهبود
 وضعیت کلي عروق و قلب مي شود، باعث کاهش وزن
استرس و  مي دهد  کاهش  را  قند خون شما   مي شود، 
از دور شدن  یعني  اینها  همه  مي کند.  کم  نیز  را   شما 
 سکته مغزي. یک رژیم غذایي سالم داشته باشید. یک
است: موارد  این  شامل  شما  مغز  براي  خوب  ژیم   ر 
 - در روز 5 وعده یا بیشتر از میوه و سبزیجات تازه
 استفاده کنید. - از غذاهاي حاوي فیبر فراوان نظیر جو
غذاهاي به   - کنید.  استفاده  بیشتر  حبوبات  و   دوسر 
 حاوي کلسیم )مانند شیر( بیشتر اهمیت بدهید. - سویا
و کاهش  را  بد  کلسترول  سویا  نکنید.  فراموش   را 
حاوي غذاهاي   - مي دهد.  افزایش  را   کلسترول خوب 
 امگا3-، مانند ماهي هاي آبهاي سرد ) شامل ماهي تن،
 سالمون و خال مخالي( از بهترین غذاها هستند. البته به
 علت وجود جیوه در این ماهي ها، بهتر است خانمهاي

.باردار در مصرف آنها احتیاط کنند
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 صدای
 پای

سکته

عینك اولیه را چه کسی ساخت ؟

مردان  و  برجسته  و سیاستمداران  زمامداران  از  بسیاری  مروزه 
بدانید  اگر  است  توجه  جالب  گذارند.  می  به چشم  عینک  مشهور، 
کردند  می  استفاده  عینک  از  نیز  گذشته  ادوار  سیاستمداران  که 
 ، دید  تغییر  این  از جهان داشتند و شاید  و مشاهداتی دیگر گونه 

موجب رفتاری متغایر و نیز باعث تغییر جریان تاریخ می شد!
درسال 12۶۶ میالدی مردی به نام روچربیکن با گذاشتن یک گوی 
و  تر  درشت  را  کلمات  و  خطوط   ، کتاب  روی  ای  شیشه  کوچک 
واضح ترمی دید. اما او اولین کسی نبود که به فکر گذاشتن شیشه 
که  آمده  به دست  تصویری  گویند   . افتاد  عینک روی چشم خود 
مربوط به سال 1352 م است و توسط نقاشی کشیده شده است 
با  قابدار  و طرح صورت کشیشی را نشان می دهد که دوعدسی 
دسته های به هم بسته شده به طور ثابت روی چشم او قرار گرفته 
است. به این ترتیب باید کسی بین سالهای 12۶۶ تا 1352 م عینک 
را اختراع نموده باشد. در قرن شانزدهم ، اغلب عینک های ساخته 
شده در دسترس مردم بود و اولین بار در سال 1۶29 م چارلز اول 
پادشاه انگلستان فرمانی به انجمن صنف عینک سازان صادر کرد. 
امروزه گذشته از این که عینک برای بهتر دیدن وخواندن به همه 
مردم کمک می کند، عینک های متنوع بسیاری نیز ساخته می شود 

که موارد استفاده خیلی خوبی نیز به همراه دارد. 

چه کسی اولین بستنی را خورد؟

اگر علت همه اختراعات بشر را احتیاج انسان بدانیم، بدون تردید 
علت اختراع بستنی چیزی جز گرما نبوده است؛ هر چند که در تاریخ 
، اشاره ای به گرما به عنوان علت اختراع بستنی نشده است . از 
این موضوع که بگذریم، تار یخ درست شدن بستنی به امپراطوری 
روم قدیم ، چین و هند باستان بر می گرد د. نوشته اند که “ نرون 
“ امپراطور روم عالقه زیادی به خوردن میوه و آب میوه هایی که 

با یخ های کوه آلپ خنک می شدند، داشت. 
مردم  همه  بین  در  میالدی  هفدهم  قرن  تا  شاهانه  خوراکی  این 
محبوبیتی نداشت. از این زمان به بعد در انگلستان نوعی نوشیدنی 
خنک دربین اعیان و اشراف محبوبیت پیدا کرد و آن چای و قهوه 
همراه بایخ بود. از قرن هجدهم میالدی به بعد بستنی در آمریکا 
این ترتیب که یک تاجر آمریکایی به نام “ ژاکوب  درست شد. به 
تهیه  خنک  خوراکی  نوعی  میوه،  و  شیر  با  گرفت  تصمیم  فوزل” 

کند. 
مدتی بعد شخصی به نام “ ارنست هاموی “ دو چیز دیگر به بستنی 

اضافه کرد؛ یکی شکر و دیگر موادی برا ی کِش آمدن بستنی . 
از سال 1930   . به بستنی اضافه شد  کم کم طعمهای مختلف هم 
میالدی ) 72 سال پیش ( ساختار بستنی با اختراع ماده ای به نام “ 
یخ خشک “ آسان تر شد. یخ خشک همان قطعات جامد دی اکسید 
کربن است که از این زمان به بعد به سرد کرد ن بستنی درهنگام 

ساخته شدن کمک زیادی می کرد. 

 برای دیدن هفته 
نامه پرشین بصورت 
رنگی لطفا به وب 

سایت  
www.persianweekly.co.uk

مراجعه نمائید
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دخترها

توی ماهیتابه روغن میریزن
اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

- تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن
چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن

      پسرها

توی کابینتهای باالیی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن
توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بالخره پیداش میکنن

ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن
توی ماهیتابه روغن میریزن

توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن
یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن

چند تا فحش میدن
دنبال کبریت میگردن

با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره
ماهیتابه رو میشورن )بگو چرا روغنش بوی ترشی میداد!

ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن
با دستمال پاک  از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو  تخم مرغی که 

میکنن
چند تا فحش میدن و لباس میپوشن

میرن سراغ بقالی سر کوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن
تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن

روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن
تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن

دنبال نمکدون میگردن
نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا فحش میدن
دنبال کیسهء نمک میگردن و بالخره پیداش میکنن

نمکدون رو پر از نمک میکنن
صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن
بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه

چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن
توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن
با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون
سریع برمیگردن توی آشپزخونه

تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن
ماهیتابه رو میندازن توی سینک

دنبال ظرفهای مسی میگردن
قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن

چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن
یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن

چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن
یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن
چند تا فحش میدن و بلند میشن

نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن
قابلمه رو برمیدارن و بالفاصله ولش میکنن

چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن
با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن

پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن
نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن و چند تا فحش میدن!!!

  

دخترها و پسرها چگونه نیمرو 
درست میکنند؟ برنامه هفتگی

 خانم های ایرانی  

برنامه هفتگی خانم های ایرانی - همش آشپزی آخه؟ 
شنبه:

مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟
زن:ببین امروز قراره من و نازی با هم بریم “فال قهوه روسی یخ زده” بگیریم.

میگن خیلی جالبه, همه چی رو درست میگه به خواهر شوهر نازی گفته “شوهرت 
واست یه انگشتر میخره” خیلی جالبه نه؟ سر راه یه چیزی از بیرون بگیر بیار!

یکشنبه:
مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟

زن:ببین امروز قراره من و نازی بریم “کالسهای روش خود اتکایی بر اعتماد به 
نفس “ثبت نام کنیم هم خیلی جالبه هم اثرات خیلی خوبی در زندگی زناشویی 

داره, تا برگردم دیر شده,سر راه یه چیزی بگیر بیار!

دوشنبه:
مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟

زن:ببین امروز قراره من و نازی بریم شوی “ظروف عتیقه”.میگن خیلی جالبه.
ممکنه طول بکشه.سر راه از بیرون یه چیزی بگیر و بیار!

سه شنبه:
مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟

زن:ببین امروز من و نازی قراره با هم بریم برای لباس مامانم که میخواد برای 
عروسی خواهر نازی بدوزه دگمه بخریم.تو که میدونی فامیل مامانم اینا چقدر 

روی دگمه حساسند!ممکنه طول بکشه.سر راه یه چیزی از بیرون بگیر بیار!

چهارشنبه:
مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟

زن:ببین امروز قراره من و نازی با هم بریم برای کالس “بدنسازی” و “آموزش 
ترومپت” ثبت نام کنیم.همسایه نازی رفته میگه خیلی جالبه.ترومپت هم که میگن 

خیلی کالس داره مگه نه؟ ممکنه طول بکشه چون جلسه اوله.سر راه یه چیزی 
بگیر بیار!

پنج شنبه:
مرد:عزیزم امروز ناهار چی داریم؟

زن:ببین امروز قراره من و نازی بریم خونه همسایه خاله نازی که تازه از کانادا 
اومده.میخوایم شرایط اقامت رو ازش بپرسیم.من واقعاً از این زندگی “خسته 
“ شدم!چیه همش مثل کلفتها کنج خونه! به هر حال چون ممکنه طول بکشه یه 

چیزی از بیرون بگیر بیار!

جمعه:
مرد:عزیزم امروز چی ناهار داریم؟

زن:ببینم تو واقعاً “خجالت” نمیکشی؟یعنی من یه روز تعطیل هم حق استراحت 
ندارم؟واقعاً نمیدونم به شما مردای ایرونی چی باید گفت!نه واقعاً این خیلی توقع 

بزرگیه که انتظار داشته باشم فقط هفته ای یه بارشوهرم من رو برای ناهار 
بیرون ببره؟!؟!؟



22
www.persianweekly.co.uk
جمعه 15 تیر  6July 2007-   هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره دوم 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

درآمدی 
بر عرفان 

مدرن 
 

)گردآوری: بهزاد – ر / از كتاب كلید جهان های اسرار، اثر هارولد 
كلمپ()  قسمت دوم(

از لندن

آموختن قوانین معنوی
     هرگاه به كدكی می نگریم، بزرگسال كوچكی را می بینیم. درست 
مثل درختان تنومند بلوط كه از میوه ی بلوط رشد می كنند. وقتی 
بفهمیم كه كودكان روح هایی هستند كه از زمان و مكانی قدیمی تر 
بازگشته اند، دیگر انگیزه ای وجود نخواهد داشت كه خود را مهم تر 
و باهوش تر از آنها نشان دهیم. آنها هم درست مثل من و شما، به 

پای سفر امروز سفر معنویشان نیاز دارند.
     گاهی آنها متناسخ می شوند تا شمشیر  ترس یا قدرت را بكار 
نشان  را  عشق  قدرت  تا  آیند  می  مواقع  برخی  كه  حالی  در  برند، 

بدهند. یك كودك سه یا چهار ساله، شخصیت منحصر بفردی دارد. 
داشته  دلیر  و  شجاع  شخصیتی  یا  داشتنی،  دوست  شخصیتی  شاید 
باشد. اما از سن هشت تا ده سالگی ممكن است كم حرف و خجالتی 
شود. به محض بروز چنین حالتی، می گوییم كه این دیگر همان فرد 
نیست. یك كودك گذشته ی دور را به خاطر می آورد و ممكن است 
از آن حرف بزند. سوال خوبی كه از یك كودك سه – چهار می شود 
پرسید این است كه وقتی بزرگ شدی می خواهی چه كاره شوی؟ 
با جزییات توضیح  تفاوتی یك زندگی گذشته را  با بی  وقتی كودك 
می دهد، شگفت زده خواهیم شد. وقتی افراد یك زندگی فیزیكی را 
ترك می كنند، به آسمان بعدی، یعنی طبقه ی اثیری صعود می كنند. 
برخی افراد به مكان هایی باالتر یعنی طبقات دوم و یا سوم هم صعود 
نواحی جهان  از  یكی  این  كنند. آسمان دوم، طبقه ی علی ست.  می 
های باالست كه كه ارواح برای استراحت و آموختن اشكال مختلف 
قوانین معنوی كه شامل قانون عشق نیز می شود، به آنجا می روند. 
در آینده در مورد این طبقات و جزییات آنها بیشتر صحبت خواهیم 

كرد. 
كودكان چگونه به زندگی جدید وارد می شوند

     بهد از یك استرات كوتاه یا طوالنی در جهان های باال، به شكل 
و  جدید  زندانی  جسم،  گردیم.  می  باز  زمین  به  كوچك  نوزاد  یك 
متفاوت است. این محدودیت روح مشكل ترین بخش تناسخ است. 
در آخرین تناسخ فیزیكی، فرد احتماال بزرگسالی بوده و در یك جسم 
تربیت یافته بود. اكنون، او با انگشتان یك كودك سعی می كند اشیا 
را بردارد و اغلب با شكست مواجه می شود. چشم ها در تالش برای 
برای مدتی جز سایه  اما  تار و مبهم هستند  دنیایی  تمركز و درك 
های سیاه و سفید، چیزی را تشخیص نمی دهند. ماه ها می گذرد و 
تشخیص رنگ ها آغاز می شود. كم كم ذهن نوزاد رشد می كند و 
مغز را تحت تاثیر قرار می دهد تا همه چیز را در كنار هم قرار دهد. 
تا امواج نوری را دسته  نهایت ذهن به مغز فرمان می دهد  در 
بندی كرده و از آن بی نظمی خارج شود. البته ما به عنوان 
روح حقیقی و ابدیمان، فراتر از ذهن بشر هستیم. ما از 
ارتفاعات واالی روح، ناگهان به ذهنمان فرمان های 
حركت می دهیم كه این دستورات به ترتیب 
به مغز فیزیكی ما می رسد و سپس اراده 
حركت،  ما  بنابراین  كند.  می  رشد 

عمل و رشد می كنیم.
     با گذشت زمان، نوزاد پدر و 
مادر را تشخیص می دهد و اشیا مبهم، 
به صورت اشكال واقعی در مغز ثبت می شوند. 
بنابراین كودك می آموزد تا اجسام را دسته بندی یا 
طبقه بندی كند. قابلیت رو به رشد حركت دادن جسمی در 
محیطی آشنا، ترس كودك را كاهش می دهد و دنیا را به محیطی 

قابل تحمل تر تبدیل می كند. 
     مادری مشاهده می كرد كه بچه ی كوچكش اشیا را تشخیص می 
دهد. كودك در سن ده ماهگی صداهای مختلفی را تقلید می كرد. 
چند وقت بعد مادر متوجه شد كه هرگاه آنها ظرف آب یا نوشیدنی 
را حمل می كنند، كودك می گوید: »مو !« روزی مادر این موضوع را 
متوجه شد. او داشت نوشیدن آب از لیوان را به كودك می آموخت 
و پس از خوردن هر جرعه، از كودك می پرسید: »بیشتر؟« كه در 
انگلیسی معادل آن More  است. كودك ویژگی های این مایع خیس 
درون لیوان را در دسته ی اشتباهی قرار داده بود و فكر می كرد كه 
اسم آن More است. بنابراین هروقت آب را می دید، سعی می كرد 

تا آن را به آن اسم صدا كند.
چگونه عشق خدا را دریافت می كنیم؟

     با گذشت زمان كودك از همراهی با دیگران ظرافت های بیشتری 
می آموزد. آگر كودكان از شانس داشتن والدین با محبت برخوردار 
باشند، به زودی در می یابند كه وقتی كسی عشق را می گیرد، باید 
عشق بدهد. عشق درست مثل آب است كه تنها مقداری از آن در 
شود.  خارج  آن  از  بیشتری  مقدار  آنكه  مگر  گیرد،  می  جای  لیوان 
بنابراین اگر فردی عشق ندهد، عشق بیشتری نمی تواند وارد شود. 
بگیرند.  را  توانند عشق خدا  كه چگونه می  اغلب در شگفتند  مردم 
پاسخ این ست كه شما با دادن عشق خودتان به دیگران می توانید 

عشق بیشتری بگیرید. 
مدرسه ی معنوی

     بطور خالصه، زمین یك مدرسه ی معنوی ست كه توسط خدا 
تنظیم و طراحی شده است كه برای هر یك از ما و برای هر روحی 

تا بیشتر در مورد خداگونه شدن،  در دنیا، فرصتی فراهم می كند 
یعنی بیشتر شبیه خدا شدن بیاموزد. هدف كلی من، شما و هر فرد 
و  شادی  كلید  این  شویم.  تر  خداگونه  بیشتر  كه  ست  این  دیگری 

سرور است.
     برخی مردم اعتقاد دارند كه آنها در این جهان هستن تا وقت 
موقع  آن  در  بزنند.  را  شیپورها  و  برسد  فرا  آخر  روز  تا  بگذرد. 
را  آنها  خدا  تا  دارند  انتظار  بیهوده،  زندگی  یك  كردن  هدفمند  با 
برگیرد و به جهان های بهتری ببرد و در آنجا هم به آنها فرصت 
دهد تا زندگی بی فایده و خود محور دیگری داشته باشند. در حالی 
كه هدف حقیقی زندگی در اینجا و در آنجا و در هر كجای دیگری 
این ست كه ما همكار خدا باشیم. زندگی های گذشته، تجربیاتی را 
این  اند.  ارمغان آورده  به  معنوی  راه  یك  در  ما  دادن  برای صیقل 
معنوی  موجود  واالترین  و  بهترین  شما  اكنون  نباشد،  یا  باشد  طور 
ای هستید كه تا به حال و در زندگی های قبلی بوده اید. نگاهی به 
را  صورت  این  اگر  خب!  بسیار  بینید؟  می  چه  اندازید!  بی  خودتان 
دوست ندارید، به گذشته تان در آینه نگاه كنید و بخاطر بسپارید كه 
این انعكاس خلقت خودتان است. امروز شما مجموعه ی تمام افكار، 
صادقی  افرا  هستید.  گذشته  های  زندگی  در  اعمالتان  و  احساسات 
كه در جستجوی یافتن حقیقتی فراتر از آنچه هستند و می پندارند، 
را قدم می  این  در  و مذهبشان  اعتقادات  از  دلیل عدم رضایت  به 
از  تنها  است  ممكن  آنها  اما  باشند؟   آنجا  باید  چرا  وگرنه  گذارند 
بخشی از حقیقت جستجویشان آگاه باشند. اما روح یا خویش حقیقی، 
همه چیز را دیده و شنیده است و هر لحظه آرزوی بازگشت به خانه 
از آنكه جستجوی  قبل  به سادگی موضوع زمانی ست  این  را دارد. 
جوینده به طور جدی آغاز شود. در عین حال ممكن است زندگی ای 
باشد كه جوینده اعتراف می كند: »احساس می كنم بارها در گذشته 
زندگی كرده ام. ممكن است بهترینی باشم كه تا به حال بوده ام. اما 

من چیز بیشتری می خواهم، خیلی بیشتر.«

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند
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عکاسي با 
تلفن همراه 

امیر یاري  

نظر مي اندازیم، همگرایي هاي  به هر طرف  که  زندگي مي کنیم  زماني  در  ما   
زیادي را مي بینیم. دیگر آن روز ها گذشت که دوربین، دوربین و تلفن، تلفن 
بود. این روز ها تلفن هاي همراه را مي بینید که هم دوربین دارند، هم موسیقي 
چندین  هم  و  مي شوند،  استفاده  جیبي  دستیار  جاي  به  هم  مي کنند،  پخش 
همراه،  تلفن هاي  دوربین هاي  حقیقت  در  مي دهند.  انجام  را  دیگر  کار  چند  و 
از فراگیر شدن دوربین هاي دیجیتال را بر عهده دارند  پر سرعت ترین بخش 
تلفن هاي همراه جدید  این روز ها در  فناوري هایي که  باالرفتن کیفیت و  با  و 
ذخیره سازي  قدرت  باالتر،  مگاپیکسل هاي  بهتر،  لنز هاي  با  مي شود،  عرضه 
دوربین هاي  رفتن  کنار  شاهد  آرام  آرام  دیگر،  قابلیت هاي  بسیاري  و  زیاد 
این  هستیم.  همه کاره  تلفن هاي  از  کاربران  استقبال  و  پایین  سطح  دیجیتال 
روزها کاربران ترجیح مي دهند به جاي خرید دوربین هاي دیجیتال ارزانقیمت 
و سطح پایین، یک تلفن همراه سطح باال بخرند تا هم از دوربین و هم از دیگر 
قابلیت هاي آن به طور همزمان استفاده کنند. متأسفانه بسیاري از عکس هایي 
پاییني  کیفیت  داراي  مي شود،  گرفته  همراه  تلفن هاي  دوربین هاي  توسط  که 
باز  دوربین ها  این  حسگر هاي  پایین  کیفیت  به  مسئله  این  از  بخشي  هستند. 
مي گردد، اما بخشي از آن نیز به آگاهي خود کاربران مربوط مي شود که هنوز 
تصور مي کنند در حال عکاسي با یک دوربین نگاتیو قدیمي هستند. در اینجا 

یک سري نکات مهم براي عکاسي با تلفن هاي همراه را بررسي مي کنیم.

-1 نورپردازي مناسب سوژه: هر چه نور تابیده شده روي سوژه بهتر باشد، 
عکس شفاف تري از آن سوژه ثبت مي گردد. در صورتي که ممکن است در زیر 
نور خورشید عکس بگیرید یا اگر در خانه هستید، تمام چراغ ها را روشن کنید. 
پس به خاطر داشته باشید که عکاسي در محیط هاي با نور متفاوت، منجر به 

عکس هایي با کیفیت هاي متفاوت مي شود.

-White Ba )براي از بین بردن تن مایه هاي رنگي باید تنظیمات تراز سفیدي 
ance( دوربین را تغییر دهید )این موضوع در ادامه  توضیح داده شده است(. 
برخي از دوربین هاي تلفن هاي همراه جدید داراي یک فالش سرخود هستند. 
کافي  محیط  نور  مي کنید  احساس  که  زماني  در  فالش، حتي  این  از  استفاده 
است، باز هم موجب بهبود کیفیت عکس مي شود. در صورتي که دوربینتان 
فالش ندارد، هرگز در حالي که رو به نور هستید و سوژه در سایه قرار دارد، 

عکاسي نکنید.

تلفن  دوربین هاي  با  عکاسي  ایرادات  مهم ترین  از  یکي  بروید:  نزدیک تر   2-
همراه، هنگامي به  وجود مي آید که سوژه در فاصله اي دور قرار دارد و عکس 
به  بهتر است همان وقتي که عکس مي گیرید،  بنابراین  ناواضح است.  بسیار 
سوژه نزدیک شوید. دقت کنید که این کار را دقیقًا به صورت فیزیکي انجام 
دهید و هرگز از زوم دیجیتال دوربین استفاده نکنید. قباًل هم گفته ایم که نزدیک 
اعوجاج در تصویر مي شود. در  ایجاد  به  به سوژه  گاهي منجر  زیاد  شدن 
قابلیت هاي ضعیفي در عکاسي ماکرو هستند، ممکن  برخي مدل ها که داراي 

است تصویري تار و فوکوس نشده را ثبت کنید.

دوربین هاي  با  عکاسي  هنگام  در  ویژه  به  نگهدارید:  ثابت  را  دوربین   3-
لرزش  امکان  که  همراه  تلفن هاي  مورد  در  خصوصًا  و  خودکار،  دیجیتال 
زیادتري دارند )چون در یک دست نگهداشته مي شوند(. این مسئله خصوصًا 
در هنگام عکسبرداري در نور کم بسیار با اهمیت تر مي شود؛ زیرا دوربینتان 
به صورت خودکار سرعت شاتر را کاهش مي دهد. شخصًا در چنین شرایطي 
یک  از  مي توانید  هم  شما  بدهم.  تکیه  محکم  تکیه گاه  یک  به  مي دهم  ترجیح 
درخت، یک دیوار، دیوار کوتاه آشپزخانه یا هر چیز دیگري به عنوان تکیه گاه 
استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که وقفه شاتر )Shutter Lag( برخي از 
دوربین هاي تلفن هاي همراه بسیار طوالني و در حد چند ثانیه است )فاصله 
بین زمان فشردن شاتر و ثبت شدن عکس توسط دوربین(. بنابراین هنگامي 
که دکمه شاتر را فشار مي دهید، به قدري صبر کنید تا یک بار عکس گرفته شده 

را روي صفحه نمایشگر تلفن ببینید، بعد حرکت کنید.

-4 بعداً عکس ها را ویرایش کنید: یکي از سرگرمي هاي جالب تلفن هاي همراه 
جدید، امکان ویرایش عکس ها روي خود تلفن است. نرم افزارهاي ویرایشگر 
این تلفن ها کیفیت چندان باالیي ندارند و حاال که شما مي توانید در ایران بهترین 
برنامه هاي کامپیوتري را بدون هیچ هزینه اي روي کامپیوترتان داشته باشید، 
کامپیوتر  هم  اگر  دهید.  انجام  کامپیوتر  در  بعداً  را  ویرایش  عمل  است  بهتر 

سفید  و  سیاه  را  عکس  یک  چنانچه  که  باشید  داشته  یاد  به  حداقل  ندارید، 
را  اصلي  عکس  یا  رنگ  نمي توانید  دیگر  نوشتید،  چیزي  آن  روي  یا  کردید 
بازگردانید؛ حتي با برنامهPhoto Recovery  که در ستون پالگین فتوشاپ 

معرفي کردیم!

-5 به خاطر داشته باشید که عکس هاي گرفته شده روي نمایشگر خود تلفن 
اندازه  زیرا  دارند؛  گرفته شده  واقعًا  آنچه  از  باالتر  مراتب  به  کیفیتي  همراه، 
دارند.  بهتري  کیفیت  باشند،  کوچک تر  هرچه  عکس ها  و  دارند  کوچک تري 
این  البته  )که  نمي دانید  را  عکس  ویرایش  حرفه اي  روش هاي  اگر  بنابراین 
بهتر است  تغییر دهند(  ناچیزي مي توانند کیفیت عکس را  تا حد  روش ها هم 
در همان لحظه عکسبرداري آن ها را حذف کنید و مجدداً عکس بگیرید. حداقل 

فضاي کمتري را روي حافظه محدود دوربینتان اشغال مي کند.

-۶ زوم دیجیتال ممنوع!: برخي از دوربین هاي تلفن هاي همراه، زوم دیجیتال 
2X ،4X ،۶X و ... دارند. زوم دیجیتال دقیقًا مثل این است که یک عکس بدون 
با نرم افزار هاي ویرایش عکس )آن هم در حد موبایلي آن ها(  زوم بگیرید و 
بخش میاني تصویر را بزرگ کنید! بنابراین، این کار با این که عکس معمولي 
کنید  بزنید و بزرگ  را در کامپیوترتان برش  بخش میاني آن  بعداً  بگیرید و 
هیچ فرقي ندارد. حداقل بعداً مي توانید به جاي نرم افزار ساده تلفن همراهتان 
این کار را با فتوشاپ یا نرم افزارهاي حرفه اي دیگر با کیفیتي به مراتب باالتر 

انجام دهید. ضمن این که باقي عکس هایتان را هم دور نریخته اید!

-7 از تراز سفیدي دوربین استفاده کنید: برخي از دوربین هاي تلفن هاي جدید 
امکان استفاده از White Balance یا تراز سفیدي را نیز در اختیارتان قرار 
مي دهند. این قابلیت به شما امکان مي دهد تن مایه هاي رنگي اضافي را از نور 
محیط بگیرید و عکس هایتان را تمامًا با رنگ هاي طبیعي بگیرید. در صورتي 
که دوربین  تلفنتان چنین قابلیتي را دارد، راهنماي آن را بخوانید و حتمًا از آن 

استفاده کنید.

-8 قوانین عکاسي را فراموش کنید: نه، فراموش نکنید! در شماره هاي گذشته 
درباره انواع زاویه و کادربندي در هنگام عکاسي بحث کردیم. قانون یک سوم 
زیبایي خاصي  مي شوند،  گرفته  عکاسي  قوانین  با  که  عکس هایي  و...  طالیي 
دارند. این قوانین که کاماًل تجربي نوشته شده اند، باعث باال رفتن کیفیت کار 
دوربین هاي  هنوز  مي نوشتند،  را  قوانین  این  که  زماني  اما  مي شوند.  شما 
بودند!  نگرفته  قرار  بي سیم  تلفن هاي  و   MP3 پخش کننده هاي  روي  عکاسي 
دارید،  دست  در  که  جدیدي  وسیله  تناسب  به  که  ندارد  دلیلي  هیچ  بنابراین 
قوانین نوین خودتان را پایه ریزي نکنید. دوربینتان را روي کف زمین بگذارید، 
که  فیلم  ندارد.  ... هیچ خرجي  و  پایین  به  باال  باال،  به  پایین  از  پشت شیشه، 

مصرف نمي کنید. بنابراین هر جهتي را که مي خواهید، امتحان کنید.

همیشگي  دردسر هاي  از  یکي  مشکل  این  کنید:  تمیز  را  دوربینتان  لنز   9-
هستند؛  کثیف  معمواًل  همراه  گوشي هاي  لنز  است.  همراه  تلفن  دوربین هاي 
زیرا شما هیچ وقت موقع پاسخ دادن به یک تماس به فکر تمیزي لنز دوربین 
این  لنز  کثیفي  انواع  معمول ترین  از  یکي  انگشت  اثر  نیستید!  تلفنتان  روي 
لباستان کنار  تلفن ممکن است ساعت ها در جیب  دوربین هاست. گوشي هاي 
خرده ریز هاي ته جیب قرار داشته باشند و معمواًل  کثیف مي شوند. خصوصًا 
یک  از  است  بهتر  نباشد،  مخصوص  درپوش  داراي  تلفنتان  دوربین  لنز  اگر 
عینک  فروشي، یک دستمال مخصوص پاک کردن شیشه عینک تهیه کنید که 

بسیار ارزان و مناسب است.

که  کاربراني  عمومي  مشکالت  از  یکي  کنید:  نام گذاري  را  عکس هایتان   10-
دوربین هاي دیجیتال آن ها داراي کارت هاي حافظه پرحجم هستند، این است 
که پس از مدتي با تعداد بسیار زیادي عکس روبه رو هستند که نه مي دانند چه 
وقت آن ها را عکسبرداري کرده اند و نه مي توانند عکس هاي مورد نظرشان را 

از بین آن ها پیدا کنند.

عنوان  به  را  عکسبرداري  تاریخ  خودکار  صورت  به  همراه  تلفن هاي  برخي 
معمواًل  ایراني  کاربران  مورد  در  که  انتخاب مي کنند  پیش فرض تصاویر  نام 

یا  نکرده اند  تنظیم  را  میالدي  تاریخ  اصاًل  یا  زیرا  نیست؛  صحیحي  تاریخ 
معموال ً نمي دانند که مثاًل ماه شش میالدي برابر با کدام ماه شمسي است. 

خوشبختانه تمام تلفن هاي همراه با صفحه کلیدي که دارند امکان تغییر 
نام عکس ها را به شما مي دهند. از آنجا که عکس هاي دوربین هاي 

تلفن هاي همراه معمواًل ماه ها و گاهي سال ها روي حافظه گوشي 
باقي مي مانند و به کامپیوتر منتقل نمي شوند، بهتر است هر بار 

که عکس مي گیرید، همان چند عکس جدید را نامگذاري کنید. 
ممکن است کمي وقت بگیرد، اما قطعًا پس از مدتي متوجه 

مزیت هاي آن خواهید شد.

از  برخي  گیرید:  کار  به  را  وضوح  باالترین   11-
وضوح  مي دهند  اجازه  شما  به  همراه  تلفن هاي 

انتخاب  بگیرید،  مي خواهید  که  را  عکس هایي 
کنید. نیازي به گفتن نیست که هرچه وضوح 

عکس ها باالتر باشد، کیفیت آن ها نیز بهتر 
وضوح هاي  با  مقایسه  در  البته  است؛ 

مسئله  این  دوربین.  همان  پایین تر 
تلفن هاي  مورد  در  خصوصًا 

آن ها  حسگر  وضوح  که  همراه 
معمواًل در حد یک مگاپیکسل 

است.  مهم  بسیار  است، 

فایل هاي عکس  که  در صورتي  و  باشد  فایل ها  به حجم  باید حواستان  البته 
حجم زیادي مي طلبد، آن ها را منتقل کنید.

کنید.  ذهنتان خارج  از  را  مگاپیکسل  نکنید: تصور  را چاپ  -12 عکس هایتان 
کیفیت چاپ عکس هاي تلفن همراه بسیار پایین تر از آن چیزي است که روي 
نمایشگر گوشیتان مي بینید. دوربین هاي تلفن هاي همراه، به دلیل فاصله کانوني 
کم و حساسیت باالي حسگرهایشان معمواًل داراي نویز بسیار زیادي هستند 
و هنگامي که آن ها را چاپ مي کنید، اصاًل نباید انتظار داشته باشید کیفیت آن ها 
با یک دوربین نگاتیوي سطح متوسط )که یک دهم قیمت گوشیتان و حدود 
بیست تا چهل هزار تومان قیمت دارند( برابري کند. ضمن این که، هزینه چاپ 
عکس هاي دیجیتال تقریبًا بین /5 1 تا 2 برابر چاپ آنالوگ است. بنابر این بهتر 
است عکس هایتان را چاپ نکنید، بلکه آن ها را با نرم افزارهاي ساخت آلبوم 
عکس به سي دي هاي تصویري تبدیل کنید و در یک آلبوم جدید نگهدارید. یکي 
از بهترین برنامه هاي ساخت آلبوم تصویري Memories On TV است که 
پنج  آموزش هاي  بخش  در  عصر  شبکه  قبل  شماره هاي  در  آن  با  کار  نحوه 

دقیقه اي معرفي شده است.

-13 به هر کسي اعتماد نکنید: افراد سودجو این روز ها به دنبال خصوصي ترین 
عکس ها و فیلم هاي شخصیت هاي مهم هستند تا از توزیع آن ها در اینترنت یا 
سي دي هاي غیراخالقي کسب درآمد کنند. ممکن است تصور کنید شخصیت 
چندان مهمي نیستید، اما فراموش نکنید که هرگز کارت حافظه دوربینتان را 
به افرادي ندهید که آن ها را نمي شناسید. حتي کارت هاي فرمت شده هم قابل 
بازیابي هستند. باور نمي کنید؟ ستون پالگین این شماره را بخوانید و حداقل 

کارت هایتان را با نرم افزارهاي مخصوص فرمت کن

 خدمات
 تصویر برداری و

مجالس
 عکاسی مدل -

 فیلمبرداری مراسم
 شما

با بهترین کیفیت

078 6509 
4370
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اعتیاد به اینترنت باید از دوران 
کودکی کنترل شود

اینترنت می تواند تاثیرات منفی زیادی بر سالمت جسم و روح نوجوانان بگذارد. این تاثیرات در 
زمینه ها ی گوناگون اعم از بازیهای کامپیوتری، ارسال پیام یا چت کردن در چت روم ها  حادث 

می شود. 
 اسپشال چایلد اعالم کرد: چنانچه متوجه شدید فرزندتان ساعات متوالی پشت کامپیوتر می نشیند 
و به فعالیتهای گوناگون اعم از بازی و چت و ارسال پیام یا حتی گشت زنی در اینترنت می پردازد 
برای  اما  باشد  نداشته  کامپیوتر وجود  این  نظر شما چیز جالبی در  به  وارد عمل شوید. شاید 

فرزندتان جذاب است.

کارشناسان توصیه می کنند: چنانچه فرزندتان به دنبال پذیرش اجتماعی است، به دنبال باشگاهها 
یا انجمنهایی باشید که بتواند با عضویت در آن وقت خود را به شیوه ای دیگر بگذراند. اگر هم 
مسئله بازی است محدودیتهایی در این بازیها در نظر بگیرید. البته همه اینها مستلزم این است 
که خودتان در زمانی که در منزل هستید مرتب در حال استفاده از کامپیوتر نباشید، زیرا در این 

صورت منع کردن فرزندان نتیجه ای ندارد.

استفاده از اینترنت را به طور کامل ممنوع نکنید. فقط در مورد زمان و نوع استفاده از آن قوانین 
مشخص و موجه تعیین کنید و به آن متعهد باشید.

به دنبال نرم افزارهایی باشید که استفاده از اینترنت را محدود می کنند. دستگاه کامپیوتر را در 
جایی از منزل قرار دهید که امکان سرکشی و نظارت شما وجود داشته باشد. برای مثال فرزند 
شما در اتاقی در بسته به کار با آن نپردازد. اگر احساس کردید باید واکنشی در مقابل برخی 
برنامه ها  نشان دهید اینکار را بکنید و از دیگر اعضای خانواده نیز بخواهید با شما همکاریهای 

الزم را بنمایند. 

اینترنت  وجود دارد که می تواند هشداری برای والدین  عالئم و نشانه ها یی در مورد اعتیاد به 
تلقی شود. دردهای جسمی مانند سردرد، قرمزی و سوزش چشمها، کمردرد، کم خوابی یا بی 
خوابی، وقتی در حال استفاده از اینترنت است خوشحال تر و سرحال تر باشد، افت تحصیلی در 
خانوادگی و بودن با دوستان، از جمله این  درس و مدرسه، عدم تمایل به فعالیتهای گروهی – 

عالئم است.

 هفت اصل بیل گیتس

 بیل گیتس«، رئیس »مایکروسافت«، در یک سخنراني در یکي از دبیرستان هاي آمریکا، خطاب به دانش آموزان گفت:«
 »در دبیرستان خیلي چیزها را به دانش آموزان نمي آموزند«. او هفت اصل مهم را که دانش آموزان در دبیرستان فرا

 .نمي گیرند، بیان کرد

:به گزارش اصول بیل گیتس به این شرح است

 .اصل اول: در زندگي، همه چیز عادالنه نیست، بهتر است با این حقیقت کنار بیایید

 اصل دوم: دنیا براي عزت نفس شما اهمیتي قایل نیست. در این دنیا از شما انتظار مي رود که قبل از آن که نسبت به
 .خودتان احساس خوبي داشته باشید، کار مثبتي انجام دهید

 اصل سوم: پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسي به شما رقم فوق العاده زیادي پرداخت نخواهد
 کرد. به همین ترتیب قبل از آن که بتوانید به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید براي مقام

 .و مزایایش زحمت بکشید

 اصل چهارم: اگر فکر مي کنید، آموزگارتان سختگیر است، سخت در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه
 .خواهید شد که رئیس شما خیلي سختگیرتر از آموزگارتان است، چون امنیت شغلي آموزگارتان را ندارد

 اصل پنجم: آشپزي در رستوران ها با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگ هاي ما براي این کار اصطالح دیگري
 .داشتند، از نظر آنها این کار »یک فرصت« بود

 اصل ششم: اگر در کارتان موفق نیستید، والدین خود را مالمت نکنید، از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود
 .درس بگیرید

 اصل هفتم: قبل از آنکه شما متولد بشوید، والدین شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري که اکنون به نظر شما
.مي رسد، مالل آور نبودند



25 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین    -6July 2007  جمعه 15 تیر

سال اول -  شماره دوم 

 reports@persianweekly.co.uk  

جوانان و اعتیاد 
به بازيهای 
کامپیوتری

 
روان شناسان معتقدند اعتیاد به بازيهای اينترنتی اختالل جدی در 
رفتار فراد ايجاد می کند و می تواند تاثیر مخربی بر روابط اجتماعی 

آنها بگذارد. 

پزشکی  دانشکده  مشاوره  مرکز  اينترنتی،  منابع  گزارش  به 
دانشگاه هاروارد هر روز با تلفن تعداد بسیاری از معتادان بازيهای 
آنالين روبرو است که به دلیل ناکامی در اين بازی يا هیجانات منفی 

دستخوش استرس، افسردگی يا خشم شده اند. 

به نوشته نشريه بوستون گلوب، دکتر “مارزا هخت اورزاک” روان 
مک  بیمارستان  در  رايانه ای  معتادان  مطالعه  مرکز  بالینی  شناس 
لین در بلمونت می گويد، بازيهای آنالين می توانند به سرعت افراد 
را مجذوب خود کنند. درحال حاضر با فراهم بودن شبکه ارتباطی 
گسترده و بهره گیری از لپ تاپ ها در مکان های مختلف به راحتی 
می توان اين بازيها را در همه جا از قطار گرفته تا پشت میز اداره 

ادامه داد. 
برخی بازيها محبوبیت بسیاری در بین بازيهای آنالين دارند بطوری 
که بازيکنان را با روياپردازی درباره نقش های مختلفی که در اين 

بازی ايفا می کنند، مجذوب خود می نمايند. 
به  معتاد  عنوان  تحت  بیمار  چند  هفته ای  می گويد  اورزاک  دکتر 
بازيهای اينترنتی به او مراجعه می کنند. بسیاری ازآن ها معتاد به 
بازی در نقش های مختلف در بازيهای آنالين هستند. آن ها چنان به 
نقش های خود وابسته شده اند که تصور می کنند، درجهان واقعی 

هم اين نقش ها ادامه دارد. 

بطور  ماهیانه  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون  نیم  و  شش  حدود 
بازيهای آنالين می پردازند.  پانزده دالر برای حق اشتراک  متوسط 
در يک جهان  بازی  به  مدتهای طوالنی  برای  افراد  اين  از  بسیاری 

تخیلی می پردازند. 
اينترنتی  بازی  يک  بازيکنان  درصد   40 می گويد  اورزاک  دکتر 

معروف WoW از نظر بالینی معتاد اينترنتی محسوب می شوند. 

زوج ها  جدايی  و  طالق  به  خانواده ها  برخی  در  اعتیاد  نوع  اين 
انجامیده است. 

ولی در بیشتر موارد اعتیاد به بازيهای آن الين عواقب مخرب تری 
دارد. 

متخصصان اکنون در حال ارايه برنامه های کامل تری برای درمان 
معتادان بازيهای اينترنتی هستند. 

جان  و  اسمیت  اعتیاد  مشاوره  خدمات  مرکز  امسال  تابستان 
عنوان   با  بیماران  اين  درمان  برای  برنامه ای  آمستردام  در 

Detoxمعرفی کرد. 
در  معتادان  اين  برای  اردو  يک  مرکز  اين  گذشته  ژوئیه  در 
جنگل های آلمان ترتیب داد تا آنها را دو هفته از اينترنت و بازيهای 

کامپیوتری دور نگه دارد. 
به  معتادان  مداوای  برای  معتادان  درمان  مرکز  يک  در  چین  در 

بازيهای اينترنتی از شوک برقی استفاده می شود. 
با  الين  آن  به صورت  اينکه  از  او همیشه  می گويد  اورزاک  دکتر 
باشد پرهیز داشته است و مالقات حضوری  بیمارانش در تماس 

را ترجیح می دهد. 
اما پال سمز مدير اجرايی “بلیزارد اينترآکتیو” شرکت عرضه کننده 
بازيهای اينترنتی می گويد: ما مانند هر رسانه سرگرمی ساز ديگر 

هستیم. 
بازيهای ما را مردم همان قدر دوست دارند که برخی از آهنگ ها يا 

فیلم های محبوب را دوست دارند. 
اين  می گويد  وی  می کند.  رد  را  بازيها  اين  بودن  آور  اعتیاد  سمز 
به  تا  والدين قرار می دهد  اختیار  را در  بندی  زمان  امکان  بازيها 

کودکان فقط برای مثال يک ساعت در شب اجازه بازی بدهند. 

اگرچه سمز معتقد است مردم بايد خودشان مسئولیت رفتار خود 
را برعهده گیرند، ولی برای کسانی که نمی توانند از اعتیاد به اين 
بالینی می تواند  به يک روان شناس  بازيها دست بکشند مراجعه 

موثر باشد. 
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برنج                                                                                      ۲00گرم 

پیاز سرخ کرده                                                  ۲تا3قاشق سوپخوری 
روغن                                                                                       ۲00گرم 

رب گوجه فرنگی                                                   یک قاشق سوپخوری 
آبلیمو                                                                               به مقدار کافی 

   
  

گوشت چرخ کرده را با پیاز سرخ میکنیم تا حدی که آب گوشت کشیده 
شود بعد یک لیوان آب و نمک و فلفل و یک لیوان آب گوجه فرنگی و 

یا نصف
قاشق رب گوجه فرنگی داخل گوشت میریزیم حرارت را مالیم میکنیم 
تا آب گوشت کشیده شود سبزی را بدقت تمیز و خرد میکنیم و با یکی 
بر  آتش  روی  از  را  گوشت  میکنیم سپس  کمی سرخ  روغن  قاشق  دو 
میداریم و با سبزی مخلوط میکنیم بعد برنج را با دو لیوان آب و کمی 
نمک یکی دو جوش میدهید تا کمی نرم شود سپس در آبکش میریزیم 
و با مایه گوشت و سبزی مخلوط مینمائیم . ممکن است داخل این مایه 
دو تا سه تخم مرغ سفت نیز رنده کرد و مایه را آماده و کنار میگذاریم 
آنگاه پوست بادنجانها رامی کنیم و سر بادنجان را بشکل دایره کوچک 
بادنجانها را خالی میکنیم بطوریکه دیواره  عمیق بر میداریم بعد داخل 
.سپس  بماند  باقی  سانتیمتر  دو  بقطر  و  نشود  سوراخ  بادنجان  ته  و 
داخل و اطراف بادنجان را کمی نمک میزنیم و با مایه دلمه پر میکنیم و 
در بادنجانها را میگذاریم و کمی فشار می دهیم تا نیافتدبعد روغن را 
در ظرفی میریزیم و اطراف بادنجانها را در روغن سرخ میکنیم سپس 
بادنجانها را در ظرف مناسبی در یک ردیف میچینیم و نصف قاشق رب 
گوجه فرنگی را در یک لیوان آب گوشت یا آب ساده حل میکنیم و داخل 
ظرف بادنجان میریزیم و یا در صورت مصرف آب گوجه فرنگی آنرا 
اضافه میکنیم و کمي نمک و فلفل و یکی دو قاشق آبلیمو و در صورت 
تمایل یک قاشق شکر در ظرف دلمه میریزیم و ظرف را روی حرارت 
در  و  نشود  له  اما  بپزد  دلمه  تا  بجوشد  آهسته  تا  میدهیم  قرار  مالیم 

صورتی که با این مقدار آب دلمه نپخت ممکن است کمی آب اضافه کنیم وقتی 
در ظرف  را  باشد(آنها  تبخیر شده  کامال  آن  آب  )باید  آماده شدند  ها  دلمه 
با سه چهار قاشق  پیمانه سس گوجه فرنگی که  میچینیم و ممکن است یک 
خامه مخلوط شده باشد روی دلمه ها بدهیم و بقیه را در سس خوری بریزیم 

و با دلمه ها سر میز ببریم . 

دستور آشپزی این هفته هدیه ایست از طرف رستوران فود استیشن برای شما عزیزان

آشنایی با ویتامین ها و نقش آنها در بدن:
: B1 ویتامین *

نقش در بدن: تنظیم متابولیسم کربوهیدراتها 

منابع غذایی: جوانه گندم، نان، حبوبات، برنج، اسفناج، کلم، گردو، جگر، تخم مرغ

اثرات کمبود: ضعف عمومی، لرزش دست ها و پا ها
: B2 ویتامین *

نقش در بدن: حفظ سالمتی پوست
منابع غذایی: جوانه گندم، شیر، تخم مرغ، جگر و گوشت

اثرات کمبود: التهاب زبان، ترک خوردن گوشه لبها و اختالالت پوستی
: B5 ویتامین *

نقش در بدن: رشد بدن، پوست و مو، تنظیم کلسترول
منابع غذایی: جوانه گندم، جگر و تخم مرغ

اثرات کمبود: کاهش رشد و خاکستری شدن موها
: B۶ ویتامین *

نقش در بدن: موثر در رشد کودکان، تنظیم متابولیسم اسیدآمینه ها
منابع غذایی: جوانه گندم، مخمر، گوشت، ماهی، جگر، تخم مرغ، دانه ها و لبنیات

اثرات کمبود: اختالالت پوستی و عصبی
: B12 ویتامین *

نقش در بدن: رشد و نمو سلولها)خصوصا گلبولهای قرمز(
منابع غذایی: جگر، فلوه، گوشت، ماهی، تخم مرغ و شیر

اثرات کمبود: کم خونی، پرنی سیوز
 

 دنیای مجازی چت
مطالب خواندنی در وب سایت
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فال این هفته
فروردین 

امروز برای شما همه چیز مطلوب پیش میرود، البته این ریسک در زمینه های 
خرید و فروش و اقداماتی برای تغییر و تحول در کسب و کار با پیش بینی 
های منطقی حتما توام با موفقیت خواهد بود. پولی که دارید به کار اندازید تا 
از وسوسه ی خرج کردن آن در امان بمانید. البته میتوانید آنرا در بانک نیز 

نگهداری کنید تا روز مبدا از آن استفاده نمایید. 

اردیبهشت 
از اینکه تالش کرده اید و شکست خورده اید بی حوصله هستید و نمیدانید که 
با این مشکالت و مخالفتها چگونه برخورد کنید. اما باید بیشتر منطقی باشید 
و به ایده های نو بی اندیشید. اگر به طبیعت بروید آرامش خود را پیدا خواهید 
کرد و نشاط به زندگی شما باز خواهد گشت باعث کدورت خاطر دوستان 

نزدیک شدید، که با یک عذرخواهی صمیمت دوباره را خواهید یافت.  

خرداد
امروز روز شماست. به هر چه دست بزنید طال خواهد شد. تغییرات پیوست و 
فرصت های خوبی در مسیر زندگیتان بوجود میآید. هر کدام را که میخواهید 
انتخاب کنید و نگران نباشید، مجاب کردن همسر و خانواده و دوستان کمی 
مشکل به نظر میرسد اما آنها مجبور به پذیرش هستند چرا که گردان برای 
شما به چرخش در آمده است. یک مالی انتظار شما را میکشد فقط کافیست 

دست خود را دراز کنید. 
  

تیر
امروز، روز عملی  دارید و سرانجام  را  به کسی  که خیال کمک  است  مدتی 
ساختن آن فرا رسیده است. انیجام این عمل خیر از طرف شما باعث میشود 

تا در موقع نیاز از کسی که انتظارش را ندارید راه گشایی برایتان صورت 
پذیرد، و همین امر موجب میشود که کدورتهای گذشته برطرف شده و شما 

به درستی تشخیص دوست و دشمن را بدهید. 
مرداد

امروز عالقه ی زیادی به دلسوزی و همدردی دارید. همچنین فرصتی است 
برای کسانی که میخواهند با شما دردودل کنند. بردبارتر از گذشته هستید و 
انتقاد نمیکنید. امروز روزیست برای شما که میتوانید درسهای بزرگی برای 
بهتر شدن زندگی آینده بگیرید. امروز ستاره ها این فرصت را به شما میدهند 
به  را  کنید. مسائل  فکر  عمیقا  دهید  انجام  میخواهید  بعدا  آنچه  مورد  در  که 

خوبی حل میکنید و ابهامات را رفع خواهید کرد.  

شهریور
جوان تر ها بدانند که زندگي بالتکلیف، جز افسردگي و انزوا طلبي چیز دیگري 
اطراف خود هماهنگ  اجتماع  با  و  ندارد. در روحیه کسل خود غرق نشوید 
شوید. از ناامیدي فاصله بگیرید و در سالمتي روحتان کوشش کنید. همکاري 
در محیط کار براي شما مفید است. بازنگري در موضوعات ارزشمند برایتان 
مناسب است. در سال جدید منتظرانتان را بیش از این در انتظار نگذارید و 

زودتر اقدامي بکنید. اتالف وقت بیش از این جایز نیست.
  

مهر
اجازه ندهید خشم بر شما غلبه کند. امروز توانایی پیشنهاد کردن طرحهای 
داشته  جدی  کوشش  روز  پایان  تا  است  بهتر  و  داشت  خواهید  را  مختلف 
باشید. مطمئن باشید که مورد توجه دیگران قرار خواهید گرفت. اکنون تعهدات 
شما مستحکمتر میشود و شما بعد از مدتی طوالنی از احساس هماهنگی و 

آرامش لذت خواهید برد.   

آبان
وفاداري را سرلوحه قرار  دهید ولي در عین حال تودار باشید. قدر دوستان 

مورد  خوب  زندگیتان  در  را  آنها  نقش  و  بدانید  را  خود  صمیمي  و  صادق 
ارزیابي قرار دهید. به وعده هایتان عمل کنید. هیچ مسئله اي غیراخالقي تر از 

خلف وعده نیست. 
آذر

گناه و اشتباه اطرافیان را بزرگ نکنید و تا حدامکان به آنها فرصت جبران 
بدهید تا به صورت یک مسئله حاد در نیاید. تا قدرت دارید شادي و امید را 
به زندگي راه بدهید و اجازه ندهید یاس و افسردگي و ناامیدي از در و دیوار 
خود را وارد کنند. با عبرت گرفتن از گذشته، حال را به بهترین نحو ممکن 

طي کنید. 
  

دي
از جمله افرادي هستید که عادت دارید براي ماه آینده برنامه ریزي کنید، اما 
فردا آن را فراموش مي کنید و جزئیات کوچک را به هنگام فکر کردن از یاد 
مي برید. همه چیز به هم ریخته و گیج  کننده است، بنابراین بر خوشبختي و 

سالمتي شما تاثیر مي گذارد. 
  

بهمن
کسي را که دوستش دارید زودرنج شده و بغض دلش را بروز مي دهد، شما 
به کمکش بشتابید و روحش را جال دهید. عشق براي شما چیز شگفت انگیزي 
مي آورد حتي اگر هم رابطه خوبي با دوستدار خود داشته باشید باز هم بهتر 

مي شود.   

اسفند
امروز موقعیت خوبی دارید از این که در این موقعیت پیشرو باشید نهراسید. 
اگر قصد مهمانی گرفتن دارید سعی کنید افرادی را به منزلتان دعوت نمایید که 
ارزش دوستی را برای شما دارند. و سعی کنید انعطاف پذیری خود را افزایش 

دهید.  

لطفا اس ام اس های زیباتون رو برای ما بفرستیدجدول و سرگرمی

077 3311 3137

جدول اختصاصی پرشین

این جدول شامل 41 کلمه )بصورت عمودی، افقی و مورب در راستای نگارش فارسی( میباشد. الزم 
بذکر است کلمات دارای حروف مشترک نیز هستند. در بین حروف باقیمانده نام پسر کوروش کبیر 

را جستجو کنید.

پرشین- خلیج فارس- طبرستان- هخامنشیان- مهاجران- اردشیر-حافظ-بوستان- 
فرشته-سامانیان- بزرگ علوی- اردکان-رمیده-ایستایی-الهه-بانیان-راجنیش-
مجاب-زمینه-گرگان- مولوی-خاوران-بنیان-ماهوش-مراسم-اردو-زادگاه-فراز-ایران-سردابه-
بخل-پارس-سینا-راوی-میبد-ابنیه-امپراطور-اروند-بزرگمهر-دوستی-زبان.

        با تشکر از سرکار خانم س.قارون
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  reports@persianweekly.co.uk صفحه شما

آگهی های دوست یابی و پیام های 
مهربانی در این صفحه رایگان است

info@persianweekly.co.uk
لطفا پیام های خود را ایمیل نمائید

پیام های مهربانی تان رادر این 
ستون درج کنید

************************************
 .امین خیلی باحالی

سعید از فینچلی
************************************

محمد امین هنرمند افغانی موفقیت شما را تبریک میگویم.
کابلی
************************************

پاتوق لندنی ها
وبالگ گروهی وبالگ نویسان لندن و حومه

http://londoners.blogfa.com/
************************************

محسن جان تولدت مبارک
     علیرضا ایلینگ 
************************************

مرده شوره تو ببرن کجایی تو احمد!
سودابه
************************************

علی جون بازم میگم میشه سیگارو ترک کنی ؟
اسفندیار
************************************

 الناز و احسان دوستون دارم
عباس
************************************

افسانه جان به یادت هستم
عارف
************************************

 شرلی جون بابت هدیت ممنونم
عباس
************************************

بردیا جان اومدی جنوب لندن فیلمهای منم بیار
سوسن
************************************

آقا عارف از وقتی که با ماشین جدیت سر کار میایی خیلی 
تاخیر داری ها ها ها منظورم همون ماشین قرمز 2 طبقه است

جواد
 ************************************

 

برای تولید یک فیلم کوتاه داستانی 
به دو دختر20 تا 35 ساله برای نقش 

اصلی و فرعی ترجیحا ایرانی نیازمندیم، 
عالقمندانی که مشتاق فیلم های هنری و 
تجربی یا بازیگری هستند، لطفا خالصه 

ای از مشخصات و سوابق کاری احتمالی 
و چند عکس تازه خود را ارسال دارند، با 
برگزیدگان برای تست بازیگری و جلسه 

توجیهی بالفاصله تماس گرفته خواهد 
شد. 

ای میل:
  freeirancom@ yahoo.com 

جهت درج آگهی در صفحه پاتوق لطفا با    02084537351 تماس حاصل نمائید

 عشقت تو قلبم نشست دوریت دلم رو شکست حاال که از تو
 دورم قدر تو رو میدونم تا وقتي زنده باشم به یاد تو میمونم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 همیشه براي کسي بخندکه میدوني به خاطر توشاد میشه واسه کسي گریه کن که 
کسي براي  میریزه.....  اشــک  برات  میریزي  واشــــک  داري  قصه  وقتي   میدوني 
 غمکین باش که در غمت شریکه ....عاشقه کسي باش که دوستت بداره اینو همیشه به

 یاد داشته باش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

.تست کنکور 85: ..................بي تو سردمه

الف(بخاري ب(پتو ج( ارش د(شوفاز 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 هرگز/هرگز کسي جز تو/ و من تنها تنها / تنها مثل پیچک پزمرده باغهاي اطراف/تنها
مثل شیشه/وتو/هرگز کسي جز تو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ام ابري  ام  برخاسته  که  صبح  از  امروز  ام  صبري  بي  ي  کوره  در  صاعقه   چون 

امروز
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 بچه بودیم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مردهاي قوي ......بزرگ شدیم
دخترا عاشق مرداي قوي شدن و پسرا عاشق عروسکا

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 چشمم به در سیاه شد اما نیامدي زیباترین شکوفه بستان احمدي گوشم به زنگ و

دیده به در، غرق انتظار خواهند ماند، تا که بگویند آمدي
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ))... به برکت گراني قبر در شهر من همه در حق هم دعا گویند ))الهي! زنده باشي
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ان کیست که دل نهاد و فارغ بنشست؟ // پنداشت که مهلتي و تاخیري هست//گو میخ
 مزن که خیمه مي باید کند/ گو رخت منه که بار مي باید بست سعدي )این شعر براي
 اونایي که فکر مي کنن خیلي وقت دارن و هر کاریکه مي خوان مي کنن .مثل من.زمان

کوتاهه .فرج خیلي نزدیکه .مواظب باشیم
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 یک عدد توصیه دوستانه از یک دوست: مدتي است همه جا باراني است بیاید ما هم
 کمي بباریم ... رعد و برق دیگر بس است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ین قدر بیهوده به انتظار ننشینیم کمي هم به انتظار بایستیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 لي زیر درخت انار نشست. درخت انار عاشق شد،گل داد،سرخ سرخ. گلها انار شد،داغ
 داغ.هر اناري هزارتا دانه داشت. دانه ها عاشق بودند،دانه ها توي انار جا نمي شدند.
 انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند. انار ترک برداشت . خون انار روي دست لیلي چکید.
 لیلي انار ترک خورده رااز شاخه چید. مجنون به لیلي اش رسید. خدا گفت:راز رسیدن

   فقط همین بود. کافي است انار دلت ترک بخورد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 زندگي چیست.....؟ یک رویا یک خواب یک بازي ..........؟ اما شاید بشه گفت که زندگي
 مثل یک نقاشي هست که ما میکشیم یک بوم و مقداري رنگ و فرصتي کم.....که.... اگر
 نقاشیمان خراب شد دیگه فرصتي براي کشید دوباره نیست و این را هم میدانیم که
 فقط یک بوم داریم ...یعني یک فرصت فرصتي که با هیچ چیزي نمشیه خرید....! پس
 باید دقت کرد خوب دید خوب فکر کرد بعد شروع بکشیدن کنیم...... .....تا نمره خوبي

 بگیریم
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 به همه لبخند بزن اما با یک نفر بخند همه رو دوست داشته باش ا ما به یک نفر عشق
بورز ذر قلب همه باش اما قلبت براي یک نفر باشد

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
تمام نشانه ي  که  بفرست  مرا  گفت:  گل  بفرستم،  برایت  اي  هدیه  میخواستم   عزیزم 
 زیبایي ها هستم. شمع گفت: مرا بفرست که گل پرپر مي شود، پروانه گفت: مرا بفرست
 که شمع آب مي شود. ناگهان از ته قلبم صداي بر خواست که گفت مرا بفرست که
 همدم تمام تنهایي هایش هستم. قلبم را تقدیم به تو مي کنم تا باور کني که دوستت
 دارم براي همیشه. آنقدر مهر تو را در دل خود جاي دهم که خجالت زده آیي و بگویي
 که بس است عشق را دوست دارم نه براي هوس، پرنده را دوست دارم نه براي قفس،

اما تو را دوست د

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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میللي رقص 
لریمیزین فلسفه سي

هر بیر میلتین رقص لري ملتین 
حیات  باخیشیندان،  یا  دونیا 
طرزیندن انکشاالریندان دوغاز 
انکیشاف  زامان  زامان-  و 
درین  و  شر  له  یتیم  ائده ر، 
تاریخي  ده یرلري،  تاریخي 
تصورو  تاریخي  حادیثه لري، 
کدالریندا  حرکت  و  اوزونده 
یه(  ائتمه  )حفظ  باریندیرماغا 
یه  اوتورمه  نسله  نسلدن  و 
داوارانیشالري  رقص  باشالر. 
اینامالرین  بویونجا  عصرلر 
ائتدیگي  ایفاده  سئوگیسي ني 
اولونار،  ائستئتیزه  اوچون 
گلر،  حالینا  حرکتلر  جاذبه لي 
کدالریندان  نین  میللتلشمه 
همده  رقص لر،  میللي  ساییالن 
اوچون  تعیني  ذووقون  میللي 
یاراتمیش  اتمسفر  سوسیال 
فیندن  طره  هرکس  اولور. 
هر  دویوالن،  پایالشیالن، 

دامادالریندان  تاریخین  و  یوغروالن  سلولالریندان  ایلیگیندن،  تورکونون  آذربایجان  بیر 
سوزولوب گلن رقص لریمیز میللي کیمیلیگیمیزین، میللت اولما شعوردوموزون و میللت 
لرینین فلسفي تحلیلیني هئچ  یر. آذربایجان رقص  لیه  پارچا  بیر  آنالییشي فلسفه میزین 

شبهه سیزکي شاما نچیلیق تشکیل ائتمکده دیر.
شاما نچلیق دا ایکي حیصصه دن اولوشان رقص حرکتلري واردیر. بیرینجي حیصه ده کي 
رقص حرکتلرینده شر قووه لر بدني ترک ائدیر و ایکینجي حیصه ده کي رقص حرکتلرینده 
تابع  منطیقینه  ماهیتي  روحون  بدن  روحالشیر،  بدن  ائدیر،  حلول  بدنه  قوووه لر  خیئیر 
اولدوغو اوچون شامان دوینایا، گله جه یه روحون گؤزویله باخیر و هر شیي گؤرور. بو 
سببدن ده تورک کیملیگینده رقص، تمیزلنمه )Katarsis( و آلالهي درک ائتمه، روحالشما 

کیمي بیر فلسفه یه صاحیبدیر.
تعقیب  هدفي  بیر  اولو  اوالراق  تابع  انضباطا  و  انتظام  رقصلرینده حرکتلرین  آذربایجان 
لیک،  زنگین  اخالقي  رقص لري  آذربایجان  ده  سببدن  بو  کونوسودور.  سؤز  سي  ائتمه 
شهوتي  لري  رقص  آذربایجان  نیر.  له  سجیه  سیال  اولما  دولو  دوپ-  صافلیقال  معنوي 
آلؤوالندیر میر، اینساني مطلق اوالن بیر دارلیقال تماس ائتمیه سوق ائدیر. اینسان اؤزونده 

کي مطلق صافلیغا جان آتیر. اینسانلیق و سئوگي آذربایجان رقص لرینن ایده آلیدیر.
رقصه فلسفي یوروم )تحلیل( کتیره ن شخصیتیلریمیزدن بیر یسي شمس تبریز اولموشدور. 
شمس تبریز اؤزوندن اؤنجه پراکنده اوالراق درویشلر آراسینداکي سماع رقصیني سیتما 
تیزه ائده ر و مولوي ایله بولوشدوقدا اونا سؤیلرکي: ))کامیل اینسان اولماق اوچون ایکي 
صنعتي، موغامالري و سماع رقصیني یاخشیجا بیلمک گره کیر.(( مولوي موغامالري و 
چنگ چالماغي اؤیره نیر و شور موغامیندا ))سماع شمس(( )شمس دینله ییش( آدلي بیر 
شعبه ني شمسین شره فینه بسته له میش اولور. همده سماع زنلیک شمس تبریزدن سونرا 

بیر کولتور حالینا گلیر.
جاوید  حسین  ده  بیریسي  فیلسوفالریمیزدان  اوالن  مشغول  سیله  فلسفه  رقص 

اولموشدور.
بدنیمیزده کي  بیر حرکتدیر،  اوالن، دوزنلي و آهنگدار  حسین جاویده گؤره رقص هدفي 
توتموش بوتون کهکشانالر رقص ائتمکده دیر لر. اولدوزالرین و پالنتلرین حرکت لري بیر 

قانون، حرکت قانونو اوزره اولدوغوندان رقص ائتمکده دیر.
قانونیلیک  مطلق  ماهیتینده  حرکتلرینین  اونالرین  چونکو  دیر،  ائتمکده  رقص  کهکشانالر 

مووجود دور.
جاوید بو دوشونجه سیني بئله ایفاده ائده ر:

))حتي شو اوفوقلره سؤنن قانلي گونشده
هپ رقص ائده ره ک غیب اولویور سئیر ائدین ایشته

هپ رقص ائدییور قانلي گونش، قانلي اوفوقلر
هپ رقص ائدییور هاله قمر، پنبه شفقلر((

جاویده گؤره لطافت، ظریفلیک و شعریت ده بیر رقص مسئله سي دیر. شعرین وار اولوشو 
سؤزلرین معنادویشاسیندا هدفلي رقصیندن باشقابیر شئي دئیله یر. روح اؤز لییگیني و 
ابدیلیگیني دایم رقصي اوچون الده ائتمیشدیر: ))رقص ائتمه ده هپ شعر و دهان، حسن و 

لطافت رقص ائتمه ده یئلدیزلي فضا روحي طبیعت((
بوتون دینلرین، فلسفه لرین، طریقتلرین، خیالالرین و حقیقتلرین تحلیلینده رقص ماقادیر، 
رقص  اوچوندورسه،  صافالشماسي  سي،  کامیللشمه  اینامین  هامیسي  بونالرین  چونکو 
بونالرین هامیسیندان داها تاثیر لیدیر. رقص یگانه صنععتدیر کي، اوردا ریاکار جاسینا 

داورانماق اولماز.
))هر فلسفه، هر دین و طریقت بوتون عادت

رقص ائتمه ده هپ اولسا خیال، اولسا حقیقت((
حسین جاویده گؤره حتي تانري دا رقص ائتمکده دیر: ))رقص ائتمه ده حتي اوگؤرونمز 

اولو معبود رقص ائتمه ده حتي او وجودي عدم آلود((
ایفاده  داورانیشالردا  لرین  دوشونجه  فلسفي  آغیر  یالنیزجا  صنعتي  رقص  آذرباجان 
رقصلریمیز  اوالراق  قایغاني  ذوق  و  ایلنجه  ساغلیتورلي  دئیلدیر.  عبارت  اولونوشوندان 

فداکارلیق و آلیشیق لیق آبیده سیدیر.

 میرزا حسن رشدیه در محله چرنداب تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج
 میرزا مهدی تبریزی از روحانیون خوشنام تبریز و مادرش سارا، نوه
 صادق خان شقاقی بودند.میرزا حسن را پس از رسیدن به سن رشد
 به مکتب خانه فرستادند. در همان ماه های نخست به سبب هوش و
و سواد  بی  دار،  مکتب  شیخ  شد.  خانه  مکتب  خلیفه  بسیار،   فراست 
 خشن بود، بر شاگردان خود سخت می گرفت و آنان را آزار می داد.

 :شاگردان در مکتب خانه می خواندند

  چهارشنبه کنم فکری / پنجشنبه کنم شادی / جمعه می کنم بازی

 ای شنبه ناراضی /پاها فلک اندازی / چوب های آلبالو / پاهای خون
آلو

یاد نمی گیرند و هم شیخ  رشدیه که می دید هم شاگردان درس را 
 نمی تواند به آن ها بیاموزد، به فکر افتاد تا خود به یاری نوآموزان
 برخیزد. پس هر روز صبح زودتر به مکتب خانه می آمد و درس را
 به شاگردان یاد می داد. در جست و جوی راه های نو برای آموزش

.کودکان ایراني، این تجربه در آینده برای او بسیار سودمند افتاد

 رشدیه پس از آموختن صرف و نحو و فقه و احکام و عربی و ادبیات،
برای گرفت  تصمیم  گاه  آن  شد.  تبریز  مسجدهای  از  یکی   پیشنماز 
 ادامه آموزش به نجف برود، اما با خواندن مقاله ای در روزنامه اختر
 که شمار ایرانیان با سواد را از هر 1000 نفر، یک نفر ذکر کرده بود،
 از سفر به نجف چشم پوشیده و به بیروت رفت. در سال 1298 ق./
 1259 ش. در دارالمعلمین آن شهر به فراگرفتن شیوه های نوآموزش

.پرداخت

 در سال 1300 ق./12۶1 ش. با هدف بنیان نهادن مدرسه به شیوه نو،
 بیروت را ترک کرد و به سرزمین عثمانی رفت. از آموزشگاه های نو
 استانبول، پایتخت امپراطوری عثمانی را برای جایگزین کردن آن به
 جای روش کهنه آموزش در آموزشگاه های نو، ابداع کرد. سپس به
 ایروان رفت و در سال 1301 ق./12۶2 ش. نخستین مدرسه به سبک
 نو را برای کودکان مسلمان قفقاز بنیاد نهاد و با شیوه الفبای صوتی
 خود آغاز به آموزش کرد. کتاب وطن دیلی )زبان وطن( را به ترکی
 چاپ کرد و توانست با روش نو خود، در مدت کوتاهی به نوآموزان
 خواندن و نوشتن بیاموزد. گفته اند کتاب وطن دیلی او تا سال 1917
 – 1918 م. / 129۶ – 1297ش. در همه مدرسه های مسلمانان قفقاز
 و ترکستان کتاب اول ابتدایی بوده است . ناصرالدین شاه در سر راه
 بازگشت از سفر سوم خود به اروپا، در ایروان ماند و پس از بازدید از
 مدرسه رشدیه، از او خواست برای بنیادگذاری مدرسه هایی به شیوه
 نو با او به ایران برود، اما کارشکنی ها و دسیسه های درباریان، نه
 تنها شاه را از تصمیم خود پشیمان کرد، نه تنها شاه را از تصمیم خود

.پشیمان کرد، بلکه سبب شد تا مدرسه رشدیه ایروان بسته شود

 پس از ورود شاه به تهران، با تالش میانجی گری برخی خیراندیشان
تبریز در  و  بازگردد  ایران  به  یافت  اجازه  دانش دوستان، رشدیه   و 
 مدرسه ای باز کند . درسال های بین 1305 – 130۶ ق./12۶۶ – 12۶7
 ش. نخستین مدرسه همگانی عمومی درمحله ششگالن تبریز باز کرد.
 کار این مدرسه یک سال بیشتر به درازا نکشید . به فتوای پیشنماز
 محل، مدرسه را بستند دانش آموزان را با چوب و چماق از مدرسه
 راندند و رشدیه ناچار شد شبانه به مشهد بگریزد. شس از شش ماه
 دوباره به تبریز بازگشت و برای دومین بار مدرسه را محله بازار باز
ننشستند. سومین بیکار  نوآوري،  و  دانش  هم دشمنان  باز  اما   کرد، 
 مدرسه در محله چرنداب تبریز نیز کار خود را آغاز کرد و بار دیگر

 .با هجوم کهنه پرستان ویران شد

 رشدیه مدرسه چهارم را در محله نوبر تبریز برای کودکان نیازمند
 و تهیدست بنیان نهاد. این بار شمار شاگردان از همیشه بیشتر بود.
 مکتب داران از سرسختی رشدیه به جان آمدند، نزد پدر رشدیه رفتند
ادامه از  را  فرزندش رشدیه  جان  نجات  برای  دادند  هشدار  او  به   و 
اندک زمانی بعد به اما  باز هم رشدیه به مشهد رفت.  باز دارد.   کار 
راه تبریز  بازار  محله  در  را  مدرسه خود  پنجمین  و  بازگشت   تبریز 
 انداخت. شمار فراوان دانش آموزان و استقبال پدران و مادران، این
 بار کهنه پرستان و تاریک اندیشان را بیش از همیشه خشمگین ساخت

.. مزدوران آنان به مدرسه ریختند و یکی از دانش آموزان را کشتند

جند از  پس  اما  انداخت،  راه  ای  مدرسه  مشهد  در  بار  این   رشدیه 
 ماه مکتب داران سنت گرای مشهد، مدرسه را چپاول کردند و دست
 رشدیه را شکستند. رشدیه پس از درمان دوباره به تبریز بازگشت
 و مدرسه ششم را در لیلی آباد باز کرد. کار این مدرسه با پشتیبانی
نیز این مدرسه کالسی  ادامه داشت. در   و همراهی مردم سه سال 
 برای بزرگساالن باز شد که در مدت 90 ساعت خواندن و نوشتن
 را به نوآموز می آموخت. پایمردی و نوآوری رشدیه روز به روز
 بر همراهی مردم با او می آفزود تا آنکه شبی در تاریکي، با شلیک
 گلوله کهنه پرستان زخمی شد. دیگر هیچ کس یارای آن نداشت که
فروش با  کند.پس رشدیه  واگذار  او  به  مدرسه  برای  را   خانه خود 
 کشتزار خود، به اجازه علمای نجف، مسجد شیخ االسالم تبریز را به
 مدرسه تبدیل کرد. در کالس ها میز و نیمکت و تخته سیاه گذاشت
 و در میان کالس ها، زمانی برای تفریح شاگردان در نظر گرفت و
 چون صدای زنگ مدره به صدای ناقوس کلیسا همسان بود و بهانه
مدرسه چشم در  از زنگ زدن  ناچار شد  داد  مخالفان می   به دست 
 پوشی کند. کودکان هنگام استراحت به جای زنگ، این شعر را که خود

:رشدیه سروده بود، می خواندند

اال ای غزاالن دشت ذکاوت        به بیرون روید از برای سیاحت

 :و برای بازگشت به کالس می خواندند

هر آن کو پی علم و دانایی است        بداند که وقت صف آرایی است

 این مدرسه نیز با یورش تاریک اندیشان بسته شد. درهای آن را با
 بیل و کلنگ شکستند و با نارنجکی که از باروت و زرنیخ ساخته شده
 بود، ساختمان مسجد را منفجر کردند. رشدیه بر آن شد تا آرامش
 دوباره وضعیت تبریز، از ایران خارج شود و برای دیدار طالبوف به

 .قفقاز و سپس به مصر رفت

آذربایجان گری  والی  به  الدوله،  امین  خان  علی  میرزا  آنکه  از   پس 
و پشتکار  به  ایمان  با  و  فراخواند  تبریز  به  را  رشدیه  شد،   انتخاب 
 پایمردی و میهن پرستی او دبستان بزرگی در محله ششگالن تبریز
با را  کار خود  الدوله،  امین  همراهی  و  پشتیبانی  با  نهاد. رشدیه   بنا 
 خیال آسوده آغاز کرد. به ۶0 دانش آموز مدرسه کاله و لباس یکسان

.پوشاند و به آموزش آنان پرداخت

ایران عظمای  صدارت  مقام  به  الدوله  امین  خان  علی  میرزا   وقتی 
 رسي، میرزا حسن رشدیه را نیز به تهران فراخواند. رشدیه دوباره
 در مدرسه به کار مشغول شد. اما برکناری امین الدوله و روی کار
 آمدن امین السلطان، حقوق او را قطع کردند و پدران و مادران را از
امان بازداشتند. رشدیه برای در  به مدرسه   فرستادن فرزندان خود 

 .ماندن از دشمنی مخالفان به قم رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند

 میرزا حسن رشدیه روزنامه هایی به نام مکتب و طهران منتشر کرد
نادانی و خرافه و خودکامگی و با  به مبارزه   که در آن ها مردم را 
 استعمار فرا می خواند، اما کار این روزنامه ها هم به زودي، همانند

 .دیگر روزنامه های آزادیخواه به تعطیلی کشید

 از رشدیه 27 جلد کتاب به جای مانده است، که کتاب بدایت التعلیم،
 و نهایت التعلیم، کفایت التعلیم و صد درس از جمله کتاب های درسی
 اوست. در دانش دوستی او همین بس که روزی در کالس درس بی
 هوش شد، پزشک به بالینش آوردند و چون به هوش آمد، پزشک از
 او خواست به سبب بیماری از آموزش چشم بپوشد. رشدیه در پاسخ
 گفت: چه سعادتی باالتر از اینکه یک معلم در هنگام کار مقدس تدریس
 و در سر کالس درس بمیرد مرا در جایی به خاک بسپارید که هر روز

.شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و روحم شاد شود

دوش روی  و  درگذشت  قم  در  سالگی   97 در  رشدیه  حسن   میرزا 
 . شاگردان مدرسه های قم در قرستان نو به خاک سپرده شد

 

شاعران، _  ،3 ج  آذربایجان،  مفاخر  بخشایشي،  عقیقی   عبدالرحیم 
159۶ ص   ،)1375 آذربایجان،  خوشنویسان)تبریز:   نویسندگان، 

1۶10 – . 

 شمس الدین رشدیه، سوانح عمر )تهران: نشر تاریخ ایران، 13۶2( _
 .ص -15 19

 حسین ثابتي، “زنگ همان ناقوس است”، لوح، ش 5 )مرداد1378( _
۶5 :
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n addition to the political issues of the period and 
the impulse of approaching Germany and Hitler, 
which was the main reason for such a change 
of name at the order of Reza Shah, some peo-
ple believed that the name of Persia just refers 
to part of the country from the Iranian point of 
view; while the name has been associated with 
our homeland for the foreigners in the past 2600 
years. Thus the name of Persia should rather 
be used in dialogues conducted in European 
languages and not in discussions with Iranians. 
That’s why the impression created by the name 
on the foreigners’ minds is of significance, in-
stead of its effect on our own minds. 

There should be no prejudice about using the 
name of “Iran” by foreigners on the grounds that 
we ourselves call our homeland by such a name. 
In fact, several countries around the world are 
being called by their indigenous names. 

“Iran” is an honorable name to Iranian and Per-
sian-speakers, while in the world culture “Per-
sia” represents the ancient culture of the land to 
non-Iranians. The change of our country’s name 
from Persia to Iran has separated it from its his-
torical and cultural background in the minds of 
the world people. The number of individuals in 
the West to whom “Iran” and “Persia” have the 
same meaning is limited. Unlike the belief of 
Iranian statesmen in the 30s, today not the con-
nection between “Iran” and the “Aryan Race” is 
unknown to anyone, but due to the great similar-
ity in the name and European pronunciation of 
the names of “Iran” and “Iraq”, a great number 
of Westerners, specially the young generation 
mix up Iran with the newly-founded land of Iraq 
located to the west of Iran. 

The close analogy of the two names in the West 
has obviously been associated with the percep-
tion of their having similar identities. Even those 
differentiating Iran from Iraq, consider Iran as a 
land bordering the Persian Gulf with oil reserves 
and an identity almost similar to Arabs having 
no clear link to the ancient “Persia”. 

A great part of the world countries annual budget 
is allocated to promotion of their feature on the 
international scene. The postal stamps recently 
distributed by the Swiss government across 
the world might be the best example. Though 
the country is officially called Switzerland, the 
stamps bear the name of “Helvetia” as a matter 
of pride. The country known today as Switzer-
land was called by the Latin name of Helvetia 
several centuries ago, which is not used any-
more. 

About 70 years have passed since the name of 
our homeland changed to Iran in the interna-
tional arena. Nonetheless, in many occasions, 
specially on matters related to Iran’s history, 
culture and art, both Iranian and non-Iranian 
researchers use the name of “Persia” and the 
adjective of “Persian” instead of “Iran” and “Ira-
nian” respectively, given that the latter words 
are not associated with any particular concept 
from historical and cultural points of view. 

The name of “Persia” for “Iran” and such com-
binations as “Persian Carpet”, “Persian Gulf”, 
“Persian Miniature”, “Persian Garden”, “Persian 
Cat”, etc. have been recorded in the world major 
encyclopedias. 

In 1935, the Iranian government called on oth-
er countries to use Iran and Iranian instead of 
Persia and Persian respectively in their official 
correspondence. The two words reflecting the 
country’s entire historical and cultural back-
ground overseas gradually disappeared from 
the Western languages collection of commonly 
used words, while the adjective of “Persian” is 
still used to refer to the language spoken in the 
country. 

However, following migration of millions of Irani-
ans to Europe, Australia and America in recent 
years and given the carelessness and ignorance 
of some Iranian expatriates to the issue as well 

as the lack of attention by some of the national 
institutions in charge, specially Iran’s Academy 
of Culture, unfortunately, the word “Persian” 
commonly used in the European languages, 
including English, is now replaced by “Farsi”, a 
new name in the literature of West totally fail-
ing to describe the historical background of the 
country and introduce the written works of the 
Persian men of literature. 

Some English periodicals and TV channels both 
domestically and overseas, a great number of 
Iranians having websites on the internet, vari-
ous news agencies, computer companies (spe-
cially those producing Persian software), many 
universities of so-called high reputation and 
language training centers, are responsible for 
development of this cultural dilemma which has 
a growing trend. They are actually manipulated 
by Iran’s enemies. 

Nonetheless, apparently, no one else is mainly 
responsible for burying the cultural background 
of our homeland than us. A few years ago, we 
started using “Farsi” instead of “Persian”. The 
Tehran-based English-language dailies, TV pro-
grams broadcast in English and a program on 
the International Sahar Network dubbed “Let’s 
Learn Farsi” are examples of using the word. 

The growing application of “Farsi” instead of 
“Persian” paved the way for its entry to the world 
encyclopedias. For instance, Oxford has been 
adding the following explanation for “Persian” 
for the past few years: “Now usually called Ira-
nian or Farsi...” 

It should be noticed that “Farsi” is the indigenous 
name of the language, while “Persian” is its in-
ternational equivalent. Likewise, the indigenous 
names of German and Greek languages are 
“Deutsch” and “Ellenika” respectively, while in 
English they never replace German and Greek. 

Unfortunately, today Iranian youth are in general 

unfamiliar with such words as “Persia”, “Persian” 
and even “Persian Gulf”. The word “Persia” usu-
ally reminds them of Peugeot Persia (!) and 
Persepolis (Takht-e Jamshid or Parseh), the 
most renowned historical monument worldwide 
is associated in their minds with a soccer team! 

The application of “Persia” and “Iran” in Europe-
an languages has been subject to wide discus-

sion among Iranians, specially the expatriates 
for quite a while. 

As usual, it is approved by one group and re-
jected by another. The wrong impression that 
“Persia” is the obsolete historical name of Fars 
province introducing Zoroastrian culture seems 
to prevail some of our compatriots. 

Nonetheless, without being influenced by any 
improper prejudice and given the existing reli-
able historical and political documents, it is eas-
ily proved that “Persia” is simply the English 
equivalent of “Iran”. 

According to the available undeniable docu-
ments, the word was officially used to refer to 
Iran between 600 BC up to 1935, while in some 
cases it has also been used unofficially in Euro-
pean languages and it is not at all exclusive to 
the Achamenid and Sassanid eras. 

The present “Iran” is same as “Persia”. The 
revolutions taking place in the history of most 
nations do not justify changing their historical 
names. Similarly, the contemporary Egypt is not 
comparable to the land existing 7,000 years. 
Likewise, the area and political stance of the 
present Greece is quite different as compared 
to 3,000 years ago. 

Apparently, since mid-80s a few Iranian intellec-
tuals took on to bring to light the issue by publish-
ing some articles in the Iranian periodicals both 
domestically and overseas. Their objective was 

mainly to call the attention of the public opinion 
and the institutions in charge to the issue and 
provide them with the correct knowledge, which 
eventually didn’t produce any tangible result. A 
Professor of Colombia University in New York 
and Coordinator of Iranica Encyclopedia Ehsan 
Yarshater, a Professor from South Australian 
University in Adelaide Kazem Abhari, a Profes-
sor from Dublin University Hormoz Farhat and 
Amir-Rostam Beigi a resident of Huston in the 
US state of Texas are among the individuals ac-
tively involved in the field and the current article 
is partially based on heir written works. 

In 1992, a few Iranian expatiates residing Aus-
tralia, who were involved in cultural affairs, es-
pecially Professor Abhari, urged the Academy 
of Persian Language and Literature in Tehran 
to issue a statement in defiance of the use of 
“Farsi” instead of “Persian” in the Foreign Minis-
try correspondence conducted in European lan-
guages. Meanwhile, the authorities of the acad-
emy themselves believed that such a change 
will cause misunderstanding among westerners 
and make them presume that a new language 
different from what they were earlier aware of 
is meant by the word (Farsi). Also turning to the 
malice displayed by certain circles, the authori-
ties of the academy said they expect the gov-
ernment to watch such malignant measures to 
counteract the intrigue. 

Nonetheless, the statement was not welcome 
and was soon forgotten. It was only published 
in the academy’s quarterly and a copy of it was 
sent to some Australian institutes. The officials 
in charge of the academy didn’t pay any atten-
tion to what they themselves had declared. Thus 
the attempts of independent Iranian individuals 
to the effect were underestimated. 

In March 1998, Professor Hormoz Farhat drew 
up a letter on how to take more serious steps 
in this respect and establish the Persia Soci-
ety. Once more, the undertaking was delayed 
because the individuals involved in the project 
were geographically too far apart from one 
another. They mainly focused on encourage-
ment of writers, researchers, artists, journalists, 
editors and publishers to use the word “Persia” 
when writing about Iran in Western languages. 
Moreover, they suggested replacing “Farsi” with 
“Persian” when they refer to the language and 
using the Gulf instead of the Persian Gulf. 

Founding “The Persian Gulf Task Force” in 1999 
by a group of Iranian expatriate scholars living 
in Europe and the United States was the latest 
step taken to the effect, which was relatively 
successful. They launched widespread pro-
motion through their website on the internet at 
the following address and managed to attract 
hundreds of members from across the world. 
They managed to take positive steps towards 
prompting the international media, museums, 
geographical foundations as well as the his-
torical, cultural and higher education centers to 
replace “The Gulf” and “Arabian Gulf” with “Per-
sian Gulf” and “Farsi Language” with “Persian 
Language”. 

The main achievement so far is that despite the 
effective consequences of the taken measures, 
no favorable result can be expected without the 
full support of Iran’s government. 

To protect our national interests as well as the 
historical and cultural links of our homeland in 
the international arena, we recommend the use 
of “Persia” and “Persian” in the European lan-
guages. This is just for the sake of our history, 
civilization, culture, art, language and people. 

* * * Note: PERSIA is the historical name of Iran 
in the English, Italian and Spanish languages, 
while LA PERSE is its French equivalent and its 
German term is DAS PERSIEN. 

Persia, the 1000 Year-Old Name of Iran
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First Charter 
of 

Human 
Rights

ENGLISH
 
I am Kourosh (Cyrus), King of the world, great king, mighty king, 
king of Babylon, king of the land of Sumer and Akkad, king of 
the four quarters, son of Camboujiyah (Cambyases), great king, 
king of Anshân, grandson of Kourosh (Cyrus), great king, king of 
Anshân, descendant of Chaish-Pesh (Teispes), great king, king 
of Anshân, progeny of an unending royal line, whose rule Bel 
and Nabu cherish, whose kingship they desire for their hearts, 
pleasure. When I well -disposed, entered Babylon, I set up a seat 
of domination in the royal palace amidst jubilation and rejoic-
ing. Marduk the great god, caused the big-hearted inhabitations 
of Babylon to.................. me, I sought daily to worship him. At 
my deeds Marduk, the great lord, rejoiced and to me, Kourosh 
(Cyrus), the king who worshipped him, and to Kaboujiyah (Camb-
yases), my son, the offspring of (my) loins, and to all my troops he 
graciously gave his blessing, and in good sprit before him we glo-
rified exceedingly his high divinity. All the kings who sat in throne 
rooms, throughout the four quarters, from the Upper to the Lower 
Sea, those who dwelt in..................., all the kings of the West 
Country, who dwelt in tents, brought me their heavy tribute and 
kissed my feet in Babylon. From... to the cities of Ashur, Susa, 
Agade and Eshnuna, the cities of Zamban, Meurnu, Der as far as 
the region of the land of Gutium, the holy cities beyond the Tigris 
whose sanctuaries had been in ruins over a long period, the gods 
whose abode is in the midst of them, I returned to their places and 
housed them in lasting abodes. 
I gathered together all their inhabitations and restored (to them) 
their dwellings. The gods of Sumer and Akkad whom Nabounids 
had, to the anger of the lord of the gods, brought into Babylon. I, 
at the bidding of Marduk, the great lord, made to dwell in peace in 
their habitations, delightful abodes. 
May all the gods whom I have placed within their sanctuaries ad-
dress a daily prayer in my favour before Bel and Nabu, that my 
days may be long, and may they say to Marduk my lord, “May 
Kourosh (Cyrus) the King, who reveres thee, and Kaboujiyah 
(Cambyases) his son...” Now that I put the crown of kingdom of 
Iran, Babylon, and the nations of the four directions on the head 
with the help of (Ahura) Mazda, I announce that I will respect the 
traditions, customs and religions of the nations of my empire and 
never let any of my governors and subordinates look down on 
or insult them until I am alive. From now on, till (Ahura) Mazda 
grants me the kingdom favor, I will impose my monarchy on no 
nation. Each is free to accept it , and if any one of them rejects 
it , I never resolve on war to reign. Until I am the king of Iran, 

Babylon, and the nations of the four directions, I never let anyone 
oppress any others, and if it occurs , I will take his or her right 
back and penalize the oppressor. 
And until I am the monarch, I will never let anyone take posses-
sion of movable and landed properties of the others by force or 
without compensation. Until I am alive, I prevent unpaid, forced 
labor. To day, I announce that everyone is free to choose a re-
ligion. People are free to live in all regions and take up a job 
provided that they never violate other’s rights.

No one could be penalized for his or her relatives’ faults. I prevent 
slavery and my governors and subordinates are obliged to pro-
hibit exchanging men and women as slaves within their own rul-
ing domains. Such a traditions should be exterminated the world 
over. 
I implore to (Ahura) Mazda to make me succeed in fulfilling my 
obligations to the nations of Iran (Persia), Babylon, and the ones 
of the four directions.

FRENCH
Je suis Kourosh (Cyrus), roi du monde, le grand roi, le roi puis-
sant, le roi de Babylon, le roi de la terre de Sumer et d’Akkad, le 
roi des quatre quarts, fils de Camboujiyah (Cambyases), le grand 
roi, le roi d’Anshân, petit-fils de Kourosh (Cyrus), le grand  roi, 
le roi d’Anshân, descendant de Chaish-Pesh (Teispes), le grand 
roi, le roi d’Anshân, progéniture d’une ligne royale éternelle, dont 
bel de règle et le Nabu aiment, dont le kingship ils désirent pour 
leurs coeurs, plaisir. Quand puits de I - disposé, Babylon entré, I 
installez un siège de la domination dans le palais royal parmi le 
jubilation et rejoicing. Marduk le grand dieu, causé les grands-
hearted inhabitations de Babylon.................. me, j’ai cherché le 
journal pour l’adorer. À mes contrats Marduk, le grand seigneur, 
rejoiced et à moi, Kourosh (Cyrus), roi qui l’a adoré, et à Kabouji-
yah (Cambyases), à mon fils, la progéniture (de ma) échine, et à 
toutes mes troupes il a graciously donné sa bénédiction, et dans 
le bon sprit avant lui nous avons amélioré excessivement son 
haut divinity. Tous les rois qui se sont assiss dans des chambres 
de trône, dans tous les quatre quarts, du haut à la mer inférieure, 
ceux qui ont demeurée dans..................., tous les rois du pays 
occidental, qui a demeuré dans des tentes, m’ont apporté leur 
hommage lourd et ont embrassé mes pieds dans Babylon. De... 
aux villes d’Ashur, de Susa, d’Agade et d’Eshnuna, les villes de 
Zamban, Meurnu, Der jusque la région de la terre de Gutium, 
les villes saintes au delà du Tigris dont les sanctuaires avaient 
été dans les ruines sur une longue période, les dieux dont la de-
meure est au milieu d’elles, je suis revenu à leurs endroits et logé 
leur dans les demeures durables. 

J’ ai recueilli ensemble tous leurs inhabitations et ai reconstitué (à 
eux) leurs logements. Les dieux de Sumer et d’Akkad que Nabou-
nids a eus, à la colère du seigneur des dieux, introduit dans Ba-
bylon. I, à offrir de Marduk, grand seigneur, incité pour demeurer 
dans la paix dans leurs habitations, demeures délicieuses. 

Mai tous les dieux que j’ai placé dans leurs sanctuaires pour 
adresser une prière quotidienne en ma faveur avant bel et Nabu, 
ces mes jours peuvent être longs, et peuvent ils disent à Marduk 
mon seigneur, “mai Kourosh (Cyrus) le roi, qui thee de reveres, 
et Kaboujiyah (Cambyases) son fils...” Maintenant que j’ai mis 
la couronne du royaume de l’Iran, du Babylon, et des nations 
des quatre directions sur la tête avec l’aide (Ahura) de Mazda, 
j’annonce que je respecterai les traditions, des coutumes et des 
religions des nations de mon empire et ne laisse jamais n’importe 
lequel de mes gouverneurs et subalternes regarder vers le bas 
dessus ou les insulter jusqu’à ce que je sois vivant. Doréna-
vant, jusqu’(Ahura) à Mazda m’accorde la faveur de royaume, 
j’imposera ma monarchie à aucune nation. Chacun est libre pour 
l’accepter, et si n’importe quel un d’eux des rejets il, je ne résol-
vent jamais sur la guerre pour régner. Jusqu’à ce que je sois le 
roi de l’Iran, du Babylon, et des nations des quatre directions, je 
ne laisse jamais n’importe qui ne opprime aucun autre, et s’il se 
produit, je prendrai son dos de droite et pénaliserai l’oppresseur. 

Et jusqu’à moi suis le monarque, je ne laisse jamais n’importe 
qui prendre la possession des propriétés mobiles et débarquées 
des autres par la force ou sans compensation. Jusqu’à ce que 
je sois vivant, j’empêche le travail impayé et obligatoire. Au jour, 
j’annonce que chacun est libre pour choisir une religion. Peuplez 
sont libres pour vivre dans toutes les régions et pour prendre un 
travail à condition que ils ne violent jamais autres droites. 

Personne n’ont pu être pénalisés pour les défauts de ses par-
ents. J’empêche l’esclavage et mes gouverneurs et subalternes 
sont obligés d’interdire échanger des hommes et des femmes 
comme esclaves dans leurs propres domaines de régner. Un tel 
des traditions devrait être exterminé le monde plus de. 

J’implore (Ahura) à Mazda de m’inciter à réussir à s’acquitter de 
mes obligations aux nations de l’Iran (Perse), du Babylon, et de 
celui des quatre directions.

GERMAN
Ich bin Kourosh (Cyrus), König der Welt, großer König, mächtiger 
König, König von Babylon, König des Landes von Sumer und 
von Akkad, König der vier Viertel, Sohn von Camboujiyah (Cam-
byases), großer König, König von Anshân, Enkel von Kourosh 
(Cyrus), großer König, König von Anshân, Nachkomme von 
Chaish-Pesh (Teispes), großer König, König von Anshân, Nach-
kommen einer unending königlichen Linie, deren Richtlinienbel 
und Nabu schätzen, dessen kingship sie für ihre Herzen wün-
schen, Vergnügen. Wenn abgeschaffener i-Brunnen -, betretenes 
Babylon, stellte ich einen Sitz von Herrschaft im königlichen Pal-
ast unter jubilation und dem Rejoicing auf. Marduk der große 
Gott, den grossen-hearted inhabitations von Babylon.................. 
mich verursacht, suchte ich Tageszeitung, um ihn anzubeten. 

An meinen Briefen Marduk, rejoiced der große Lord, und zu mir, 
Kourosh (Cyrus), der König, der ihn anbetete, und zu Kaboujiyah 
(Cambyases), zu meinem Sohn, das Sekundärteilchen (meiner) 
Lende, und gab er allen meinen Truppen graciously seinen Bless-
ing, und im guten sprit vor ihm glorifizierten wir außerordentlich 
sein hohes divinity. Alle Könige, die in den Throneräumen, 
während der vier Viertel, vom Upper zum untereren Meer sas-
sen, die, die in..................., allen Königen des Westlandes blie-
ben, das in den Zelten blieb, holten mir ihren schweren Tribut und 
küßten meine Füße in Babylon. Von... zu den Städte von Ashur, 
von Susa, von Agade und von Eshnuna, die Städte von Zamban, 
Meurnu, Der bis zu der Region des Landes von Gutium, die heili-
gen Städte über dem Tigris hinaus dessen Schongebiete in den 
Ruinen über einen langen Zeitraum gewesen waren, die Götter 
deren Aufenthaltsort in der Mitte von ihnen ist, kam ich zu ihren 
Plätzen und ihnen in dauerhaften Aufenthaltsorten untergebracht 
zurück. 

Ich erfaßte alle ihre zusammen inhabitations und stellte (zu ih-
nen) ihre Wohnungen wieder her. Die Götter von Sumer und von 
Akkad, die Nabounids hatte, zum Zorn des Lords der Götter, ge-
holt in Babylon. I, am Bieten von Marduk, der große Lord, gebil-
det, um im Frieden in ihren habitations, herrliche Aufenthaltsorte 
zu bleiben. 

Mai können alle Götter, denen ich innerhalb ihrer Schongebiete 
gelegt, habe ein tägliches Gebet zu meinen Gunsten vor Bel und 
Nabu zu adressieren, diese meine Tage lang sein und können sie 
sagen zu Marduk meinen Lord, “Mai Kourosh (Cyrus) der König, 
die reveresthee und Kaboujiyah (Cambyases) sein Sohn...” 

und: Nun da ich die Krone des Königreiches vom Iran, von Ba-
bylon und von Nationen der vier Richtungen auf den Kopf mit 
Hilfe (Ahura) Mazda setzte, ich verkünde, daß ich die Traditionen, 
Gewohnheiten und Religionen der Nationen meines Reiches und 
lasse nie irgendwelche meiner Gouverneure und Untergebenen 
unten an schauen oder sie beleidigen respektiere, bis ich leb-
endig bin. Ab sofort bis (Ahura) Mazda bewilligt mir die Königre-
ichbevorzugung, ich auferlegt meinen Monarchy keiner Nation. 
Jedes ist frei, sie anzunehmen und wenn irgendein von ihnen 
Ausschüße es, ich nie auf Krieg beheben zu regieren. Bis ich der 
König vom Iran, von Babylon und von Nationen der vier Richtun-
gen bin, lasse ich nie jedermann unterdrücke alle mögliche an-
dere, und wenn es auftritt, nehme ich seine oder Rechtrückseite 
und bestrafe den Unterdrücker. 

Und bis bin mich der Monarch, werde ich lasse nie jedermann Be-
sitz der beweglichen und gelandeten Eigenschaften von den an-
deren durch Kraft oder ohne Ausgleich nehmen. Bis ich lebendig 
bin, verhindere ich unbezahlte, Zwangsarbeit. Zum Tag verkünde 
ich, daß jeder frei ist, eine Religion zu wählen. Bevölkeren Sie 
sind frei, in allen Regionen zu leben und einen Job aufzunehmen, 
vorausgesetzt daß sie nie andere Rechte verletzen. 

Niemand konnten für Störungen seiner oder Verwandter be-
straft werden. Ich verhindere Sklaverei und meine Gouverneure 
und Untergebenen werden verbunden Männer, und Frauen als 
Sklaven innerhalb ihrer eigenen Anordnengebiete auszutauschen 
zu verbieten. Solches Traditionen sollte rüber geabschaffen wer-
den der Welt. 

Ich implore zu (Ahura) Mazda, um mich folgen zu lassen, mit, 
meine Verpflichtungen zu erfüllen zu den Nationen vom Iran 
(Persien), von Babylon und von den der vier Richtungen. 

Cyrus Charter of Human Rights 
Cylinder First Charter of Human Rights
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