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مثبت 
فكر 

كنيد

امروزه پيشنهاد سقراط كه در قرن پنجم قبل 
از ميالد كه در آن متنى بر خودشناسى ارايه 

شد به قوت خود پا برجاست.
خويش  هاى  محدوديت  و  احساسات  اهداف 
برخورد  آنها  با  آرامش  با  و  بشناسيد  را 
نماييد. خواه از طريق مطالعه , خواه از طريق 
انديشيدن و تفكر, سعى كنيد بعضى راه هاى 
كه باعث شناخت شما از خودتان و اينكه چه 

چيزهايى شما را خوشحال مى كند پيدا كنيد.

- به ديگران كمك كنيد و اجازه دهيد ديگران 
به شما كمك كنند.

مى  نظر  به  فرسا  طاقت  مشكالتتان  وقتى 
تواند  مى  ديگران  كمك  كه  دهيد  نشان  رسد 
كند,  طرف  بر  را  شما  دلواپسى  و  اضطراب 
بنابراين مشكالتتان را كامال در منظر ديگران 
قرار دهيد. كمك بال عوض در مسائل اجتماعى 
يا كمك به دوستان نيز مى تواند به سود شما 

تمام شود. 
به  ايد  كرده  دريافت  كه  كمكى  مقابل  در  اگر 
همان ميزان به ديگران مساعدت نماييد دامنه 
مناسبى از دوستان و اقوامى را بسط داده ايد 
كه شريك اوقات خوش شمايند و مدد كاران 

زمان تنگى و سختى تان.
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سرآغاز

تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس  جمشيد 
سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم 
نمى بينيد. هيچكس سرافكنده و شكست خورده 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
از  ندارد.  وجود  آن  در  خشنى  تصوير  هيچ 
برده  هيچگاه  كه  است  اين  ايرانيان  افتخارهاى 
بين  در  است  نبوده  مرسوم  ايران  در  دارى 
تخت  سنگهاى  بر  شده  تراشيده  پيكره  صدها 
جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود 
ندارد. بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم 

و داراى چه اصالتى مى باشيم.

 سيدعلى صالحى   
متولد  1334 

 خوزستان (ايذه  )
دفترهاي شعر : 

منظومه ها
زرتشت و ترانه هاي 

شادماني
اين منم زرتشت ،ارابه 

ران خورشيد
 پيشگو و پياده ي شطرنج

 مثلثات و اشراق ها 
ليالي ال

 يادت بخير شادماني بي سبب 
 ترانه هاي ملكوت

 ديرآمدي ري را(دارينوش ،1371)
 نشاني ها ( دارينوش ،چاپ دوم:1375)

عاشق شدن در دي ماه / مردن به وقت شهريور 
(دارينوش ،1375چاپ دوم)

 سفر بخير مسافر غمگين پائيز پنجاه و هشت ( محيط 
(1375،

آسماني ها (تهران،1376)
رؤياهاي قاصد غمگيني كه از جنوب آمده بود  (  

تهران ، 1376)
 آخرين عاشقانه هاي ري را ( تهران ، 1378)

 ساده بودم ،تو نبودي ، باران بود ( دارينوش ،1377)
دعاي زني كه در راه تنها مي رفت  (  ابتكار نو 

 (1380،
چيدن محبوبه هاي شب را به باد ياد خواهد داد ( 

ابتكار نو ،1381 )

بياييد.... همه با 
هم ترانه بخوانيم

زندگى سخت است و سختى...
سخن تازه اى نبوده است.
دستم به دهانم نمى رسد.

گفتم گرسنه بخوابم، 
                        شايد اين لقمه ى آخر،

                                  پاسخ بهانه ى كودكم باشد.
من مى دانم كه در چشمه

نهنگ به دنيا نمى آيد...

اما در كاسه ى سر هر اربابى
هزار اژدهاى وسوسه بيدار است.

تو بگو!
روزانه مزد من آيا

جاى اين زخم را كه زندگى است 
مى تواند مرهم ميسرى باشد؟

همسر آبستنم از بوى كباب خانه ى ارباب
به گريه مى آيد و غرور بلندش اما

رخصت نمى دهد.
و شما بگوييد:

كدام سوى مطمئن را قدم مى زنيد؟!
- هيهات كن كه آقايان سرما نخورند!!

باران مى آيد.

اكنون ز كام گرفتگان!
برگرديد و نظاره كنيد كه سرمطلع زندگى اين است:

- براى دوست داشتن،
مردمان را به دوست داشتن فرا بخوانيد ...

هرچند كه زندگى سخت است و 
سختى هم

سخنى تازه نبوده است.

برگرفته از كتاب منظومه ها

ويژه نامه 
كريسمس 

منتشرخواهد 
شد.جهت 

رزرو آگهى با 
دفتر هفته نامه 
تماس بگيريد.

مهمانى در پرشين 
 

وقتى قراره آخر هفته برات يه مهمون عزيز بياد، كل هفته رو بى قرارى و روزها رو مى شمرى تا زودتر، وقتش برسه. كلى پيش 
خودت برنامه مى ريزى  و حساب كتاب مى كنى  تا چيزى كم و كسر نداشته باشى. تا وقتى مهمونت خسته از راه رسيد، بتونى 

بهترين پذيرايى رو براش انجام بدى. 
اگه خسته از كار و زندگى تكرارى زمونه بود، بتونى با حرف هاى اميدوار كننده  و آرامشبخش، مسكن روحش باشى. نمى گم 
همش ولى  حداقل اون ساعاتى رو كه تو خونت مهمونه، از مسائل و دغدغه هاى زندگى دور باشه و لحظاتى رو در كنار تو آروم 

بگيره. 
اگه وقتش شد كه بره با خاطرى خوش و روحيه اى متفاوت از خونت بره. وقتى هم رفت به يادت باشه و گاهى با يك تماس، يا 

چند خط نامه ازت ياد و تشكر كنه.
حاال حكايت ما، حكايت همون ميزبانى كه كل هفته دلش تاپ تاپ مى كنه و انتظار مى كشه و همه چيز رو براى پذيرايى مهيا مى 

كنه تا زودتر آخر هفته بشه، مهمون هاش از راه برسن. 
واسه  فقط  چى؟  واسه  گيد  مى  البد  كنيم.  مى  سپرى  شيرين   انتظار  اين   با  رو  روزهامون  داريم   كه  هست  هفته  امروز20  با 

دلمون!
اولش مهمون هامون كم بودند ولى وقتى چند بار اومدن، از ميزبانشون راضى شدند. ديدن كه ميزبانشون داره از ته دل مشتاقانه 
ازشون پذيرايى  مى كنه. اين بود كه كم كم  دست دوست هاى ديگشون رو گرفتن و همراه خودشون به مهمونى ما آوردند. ما رو 

به دوستاشون معرفى كردند. ممنون ازشون كه اينقدر به ما وفادار بودن و هستن.
تو اين مدت 20 شماره اى  كه از انتشار هفته نامه پرشين مى گذره، هميشه خدا رو شكر كرديم. چون دوستهاى خوب زيادى پيدا 
كرديم. چون با آدم هاى مهربون زيادى آشنا شديم كه هميشه دلشون خواسته مهمون خونه دل ما باشن. هفته هاشون  رو با ما 

سر كنند و در كنار ما باشن. قدمشون رو چشم. 
ما هم كل هفته تدارك مى بينم كه خداى نكرده چيزى تو سفره يا پذيراييمون كم نباشه. بعضى از همراهامون خيلى به فكر ما 
هستن، مى دونيد چرا؟ آخه اونها مى خوان كه اين سفره  كفاف همه رو بده، واسه همين هم وقتى مى آن با دست پر مى آن كه 

ما رو شرمنده خودشون مى كنن. 
حاال مى خوام بگم كه دلمون چى مى خواد؟ دلمون مى خواد وقتى كه كسى ميآد يه وقتى دلش نگيره. يه وقت يكى نيآد و با ناراحتى 
از سر سفرمون بلند شه. يه وقتى واسه خاطر حرف هامون سگرمه هاى كسى پايين نياد . آخه اين سفره و مهمونى همش يه بهونه 
هست؛ ما فقط مى خوايم  دالمون يكى بشه. ما فقط مى خوايم از هم دور نباشيم. ما فقط مى خواهيم به اين بهونه،  دورى از وطن 

رو  احساس نكنيم. مگه ما ايرانى نيستم؟ 
 همزبانى ها اگر شيرين تر  است           همدلى از همزبانى خوش تر است

شما هم از امروز همراه ما باشيد. خوش آمديد.
 فرشته كديور
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طراحى وب سايت به زبانهاى فارسى، انگليسى و پشتو
ثبت فضاى اينترنتى -  طراحى فروشگاه آنالين 

   020 8453 7350 - 077 3311 3137   

بمناسبت سالگرد  
تولد پدر شعر نو

سال  آبان   21 در  يوشيج  نيما  به  معروف  نورى  على  يا  اسفنديارى  على 
1274  خورشيدى در روستاى يوش مازندران به دنيا آمد. پدرش كه ابراهيم 
خان اعظام السلطنه نام داشت، از خانواده اى قديمى مازندران بود و از راه 
آنجا  در  را  اش  كودكى  دوان  گذرانيد.  مى  روزگار  دارى  گله  و  كشاورزى 
سپرى نمود و پدرش زندگى روستايى، تيراندازى و اسب سوارى را به وى 

آموخت. نيما تا سن دوازده سالگى در دل طبيعت زندگى كرد.
نيما خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت ولى دلخوشى چندانى از 
او نداشت چون او را شكنجه مى داد و در كوچه باغ ها دنبال نيما مى كرد.  
پس از اتمام تحصيالت ابتدايى، به همراه خانواده از آنجا به تهران آمد تا در 
م بود، به تحصيل  دبيرستان سن لوئى كه متعلق به موسسه كاتوليك هاى ِرُ
ادامه دهد. در مدرسه از بچه ها كناره گيرى مى كرد و به گفته خود نيما با 
يكى از دوستانش مدام از مدرسه فرار مى كرد در اينجا بود كه عالقه وى 
به سرودن شعر در اثر يكى از معلمان وى كه نظام وفا نام داشت، بيشتر و 
بيشتر شد و به سرودن شعر به سبك خراسانى روى آورد. او زبان فرانسه 
(زبان بين المللى آن دوران) را به خوبى فراگرفت. نيما در نتيجه آشنايى با 
زبان فرانسه با ادبيات اروپا آشنا گرديد و سبب به وجود آمدن سبكى نو در 

شعر پارسى شد. همچنين تحول عظيمى را در شعر فارسى ايجاد نمود.
پس از پايان تحصيالت در مدرسه سن لويى نيما در وزارت دارايى مشغول 
رها  را  آن  و  نيافت  خود  ميل  مطابق  را  كار  اين  مدتى  از  پس  اما  شد.  كار 
كرد. بيكارى وى باعث شد تا افكار گوناگون به ذهنش هجوم آورد از جمله 
بجنگد  او  با  همراه  و  بپيوندد  جنگلى  خان  كوچك  ميرزا  به  گرفت  تصميم 
كرد  ازدواج  جهانگير  عاليه  با  (سال 1305)  زمان  همين  در  شود.  كشته  تا 
جهانگير  عاليه  وى  همسر  يابد.  رهايى  پريشان  افكار  از  خود  گفته  به  تا 
فرزند ميرزا اسماعيل شيرازى و خواهرزاده نويسنده نامدار ميرزا جهانگير 
فرزند  يافت  دوام  عمر  پايان  تا  كه  ازدواج  اين  حاصل  بود.  صوراسرافيل 
در  شراگيم  مى كند.  زندگى  امريكا  در  اكنون  كه  شراگيم  نام  به  بود  پسرى 

سال 1324 خورشيدى به دنيا آمد
همين  در  درگذشت.  نورى  ابراهيم  پدرش  ازدواج،  از  پس  ماه  يك  درست 
زمان چند شعر از او در كتابى با عنوان خانواده سرباز چاپ شد. وى كه 
سرودن  به  تنهايى  در  بود  شده  خانه نشين  بى كارى  دليل  به  زمان  اين  در 
شعر مشغول بود و به تحول در شعر فارسى مى انديشيد اما چيزى منتشر 

نمى كرد. 
در سال 1307 خورشيدى محل كار عاليه جهانگير همسر نيما به آمل انتقال 
پيدا كرد. نيما نيز با او به اين شهر رفت. يك سال بعد آنان به رشت رفتند. 
عاليه در اين جا مدير مدرسه بود و نيما را سرزنش مى كرد كه چرا درآمدى 

ندارد. 
على اسفنديارى در سال 1300 خورشيدى نام خود را به نيما تغيير داد. نيما 
نام يكى از اسپهبدان تبرستان بود. او با همين نام شعرهاى خود را امضا 
يوشيج  نيماخان  وى  نام  شناسنامه  صدور  سال هاى  نخستين  در  مى كرد. 

ثبت شده است. 
نيما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پريده را كه يك سال پيش سروده 
منظومه  اين  رساند.  چاپ  به  عشقى  ميرزاده  بيستم  قرن  هفته نامه  در  بود 
مخالفت بسيارى از شاعران سنتى و پيرو سبك قديم مانند ملك الشعراى 
و  مسخره  به  سنتى  شاعران  برانگيخت.  را  شيرازى  حميدى  مهدى  و  بهار 

آزار وى دست زدند.
نيما پس از مدتى به تدريس در مدرسه هاى مختلف از جمله مدرسه عالى 
مجله  و  موسيقى  مجله  چون  روزنامه هايى  با  همكارى  و  تهران  صنعتى 
كوير پرداخت. . وى در اين مجله يك سلسله مقاالت در خصوص نظريات 
از  برخى  بر  را  اروپا  ادبيات  تاثير  همچنين  و  هنر  خصوص  در  فيلسوفان 

ممالك شرقى (آسيا) به چاپ رسانيد و مورد بررسى قرار داد.
او در سال 1328 در روابط عمومى و اداره تبليغات وزارت فرهنگ مشغول 
به كار شد . نيما در نخستين آثار خود از اوزان عروضى پيروى مى كند، 
اما كم كم با مشاهده آثار ادبيات اروپا، در آثار بعدى خود شعرش را از 
چهارچوب وزن و قافيه آزاد مى سازد و راهى نو و سبكى تازه در شعر مى 

آفريند، كه به سبك نيمايى مشهور است. 
منظومه قصه رنگ پريده در حقيقت نخستين اثر منظوم نيمايى است كه در 
قالب مثنوى (بحر هزج مسدس) سروده شده است. شاعر در اين اثر زندگى 
خود را روايت كرده است و از خالل آن به مفاسد اجتماعى پرداخته است. 
بخش نخست اين كار در قرن بيستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود 
كه در آن روحى رمانتيك حاكم است و به عشق نيز نيما نگاهى ديگرگونه 

دارد و عشق عارفانه را رد مى كند. چنان كه خطاب به حافظ مى گويد:
كز زبان مى و جام ساقى است حافظا اين چه كيد و دروغ است  

كه بر آن عشق بازى كه باقى است نالى ار تا ابد باورم نيست 
مالحسن  بز  و  چشمه  روباه،  و  خروس  نظير  اشعارى  و  آثار  اين  در  نيما 
است.  قديمى  اشعار  قالب  اما  مى كند  بيان  را  اجتماعى  افكارى  مسأله گو 
مشخص است كه وى مشق شاعرى مى كند و هنوز راه خود را پيدا نكرده 
است. با اين حال انتشار افسانه دنياى ادبيات آن زمان را برآشفت.  اى شب 

نيز در هفته نامه نوبهار محمدتقى بهار چاپ شد و جنجالى برانگيخت. 
نيمايوشيج در جوانى عاشق دخترى شد، اما به دليل اختالف مذهبى نتوانست 
نام  به  روستايى  دخترى  عاشق  او  شكست  اين  از  پس  كند.  ازدواج  وى  با 
شهر  به  نشد  حاضر  دختر  اما  كند  ازدواج  او  با  مى خواست  و  شد  صفورا 
كنار  را  صفورا  نيما  نيافت.  خوبى  سرانجام  نيز  دوم  عشق  بنابراين  بيايد. 
رودخانه ديده بود. اين منظره شاعرانه و شكست عشق پيشين الهام بخش 

او در سرودن افسانه بود.
وى بنيانگذار شعر نو فارسى است. نيما پوشيج با مجموعه تاثيرگذار افسانه 
كه مانيفست شعر نو فارسى بود، در فضاى راكد شعر ايران انقالبى به پا 
كرد. نيما آگاهانه تمام بنياد ها و ساختارهاى شعر كهن فارسى را به چالش 
تمام  بود.  نهاده  خويش  هنر  بر  نيما  خود  كه  بود  عنوانى  نو  شعر  كشيد. 
جريان هاى اصلى شعر معاصر فارسى مديون اين انقالب و تحولى هستند 

كه نيما مبدع آن بود.
اين شاعر بزرگ در13 دى سال 1338 در شميران شهر تهران دارفانى را 
وداع گفت و در امامزاده عبداهللا تهران به خاك سپرده شد سپس در سال 
1372 خورشيدى بنا به وصيت وى پيكر او را به خانه اش در يوش منتقل 
مزار  و  اسفنديارى   بهجت الزمان  خواهرش،  مزار  كنار  در  او  مزار  كردند. 

سيروس طاهباز در ميان حياط جاى گرفته است.
 برخى از آثار او عبارت اند از : شعر من، ماخ لوال، ناقوس، شهر صبح شهر 
شب، آهو و پرنده ها، قلم انداز، نامه هاى نيما به همسرش، كندوهاى شبانه 

و .... .  
خانه نيما

دوره  به  آن  قدمت  كه  است  بنايى  يوش،  در  واقع  يوشيج  نيما  پدرى  خانه 
قاجار مى رسد. اين بنا به شماره 1802 از سوى سازمان ميراث فرهنگى به 
عنوان اثر ملى ثبت شده است و حفاظت مى شود. بازديد از خانه نيما براى 

عموم آزاد است.
اشعار

قصه رنگ پريده،  منظومه نيما ، خانواده سرباز ، اى شب ،  افسانه مانلى 
 افسانه و رباعيات  ماخ اوال ، شعر من ، شهر شب و شهر صبح  ،   ناقوس 

قلم انداز ،  فرياد هاى ديگر و عنكبوت رنگ ،  آب در خوابگه مورچگان 
مانلى و خانه سريويلى ،  مرقد آقا (داستان) ،  كندوهاى شكسته (داستان) 

آهو و پرنده ها (شعر و قصه براى كودكان) ،  توكايى در قفس (شعر و قصه 
براى كودكان) 

آثار درباره نيما
 مهدى اخوان ثالث، بدعت ها و بدايع نيما يوشيج 

 مهدى اخوان ثالث، عطا و لقاى نيما يوشيج ، شاپور جوركش، بوطيقاى شعر 
نو ، بهمن شارق، نيما و شعر فارسى، بررسى و نقد آثار نيما يوشيج 

 حسين صمدى، كتابشناسى نيما ،  سيروس طاهباز و محمدرضا الهوتى، 
يادمان نيما يوشيج ،  محمد عبدعلى، فرهنگ واژگان و تركيبات اشعار نيما 
يوشيج ، محمود فلكى، نگاهى به شعر نيما ،  حميد حسنى، موسيقى شعر نيما 

، سيروس طاهباز،كماندار بزرگ كوهساران: زندگى و شعر نيما يوشيج 
 محمد حقوقى، نيما يوشيج: شعر نيما يوشيج از آغاز تا امروز، شعر هاى 

برگزيده تفسير و تحليل موفق ترين شعرها 
 سعيد حميديان،داستان دگرديسى: روند دگر گونيهاى شعر نيما يوشيج 
 سياوش كسرايى، در هواى مرغ آمين: نقد ها، گفت و گوها و داستان ها 

 محمدعلى شهرستانى، عمارت ديگر (معنى شعر نيما) در پنج بخش 
 تقى پورنامداريان، خانه ام ابرى است: شعر نيما از سنت تا تجدد 

آى آدمها
آى آدمها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد!

يك نفر در آب دارد ميسپارد جان.
يك نفر دارد كه دست و پاى دائم ميزند

روى اين درياى تند و تيره و سنگين كه ميدانيد.
آن زمان كه مست هستيد از خيال دست يابيدن به دشمن

آن زمان كه پيش خود بيهوده پنداريد
كه گرفتستيد دست ناتوانى را
تا توانايى بهتر را پديد آريد،

آن زمان كه تنگ ميبنديد
بر كمرهاتان كمربند، 

در چه هنگامى بگويم من؟
يك نفر در آب دارد ميكند بيهوده جان قربان!

آن آدمها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد!
نان به سفره ،جامه تان بر تن؛

يك نفر در آب ميخواند شما را .
موج سنگين را به دست خسته ميكوبد 

باز ميدارد دهان با چشم از وحشت دريده
سايه هاتان را ز راه دور ديده 

آب را بلعيده در گود كبود و هر زمان بى تابيش افزون
مى كند زين آبها بيرون

گاه سر،گه پا .
آى آدمها!

او ز راه دور اين كهنه جهان را باز ميپايد
ميزند فرياد و اميد كمك دارد

آى آدمها كه روى ساحل آرام در كار تماشاييد!
موج ميكوبد به روى ساحل خاموش

پخش ميگردد چنان مستى به جاى افتاده،بس مدهوش
ميرود نعره زنان،وين بانگ باز از دور مى آيد:

_“آى آدمها“ .....
و صداى باد هر دم دلگزاتر
در صداى باد بانگ او رهاتر
از ميان آبهاى دور و نزديك

باز در گوش اين نداها
”آى آدمها“.......
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دانشگاههاي برتر دنيا 
در سال 2007

نشريه- تايمزهاير اجوكيشن- امسال نيز رتبه بندي دانشگاههاي جهان 
را در سال 2007 اعالم كرد كه البته بازهم نامي از دانشگاههاي ايران در 

ميان 200 دانشگاه برتر جهان نيست.
دانشگاههاي  ميان  در  را  اول  رتبه  هاروارد  دانشگاه  بندى  رتبه  اين  در 

جهان از آن خود كرد. 
رسمي  و  تاييد  مورد  بندي  رتبه  تنها  كه  بندي  رتبه  اين  اساس  بر 
دانشگاههاي جهان است پس از دانشگاه هاروارد از آمريكا دانشگاههاي 

كمبريج و آكسفورد از انگلستان در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
دانشگاه  و  آمريكا  پرينستون  لندن،  كالج  امپريال  آمريكا،  ييل  دانشگاه 

شيكاگو نيز به ترتيب پله هاي بعدي را از آن خود كردند. 
بر اساس اعالم اوليه كه به 200 دانشگاه برتر اختصاص دارد 80 كشور 
نماينده  صاحب  دانشگاهي   200 ليست  اين  در  كه  اند  شده  موفق  جهان 

شوند. 
مطابق هر سال بيشترين تعداد دانشگاههاي برتر جهان در اختيار كشور 
آمريكاست و پس از آن انگلستان و استراليا بيشترين دانشگاه را در اين 

جمع دارند. 
ابتكار جالب تايمز هاير اجوكيشن در سال جاري رتبه بندي دانشگاههاي 
جهان بر اساس رشته هاي تحصيلي مي باشد. براي مثال در ميان رشته 
هاي فني به ترتيب دانشگاههاي ام آي تي، بركلي، استنفورد و كاليفرنيا 

تكنولوژي همگي از آمريكا رتبه هاي برتر را به دست آورده اند. 
در رشته هاي علوم انساني نيز دانشگاه هاروارد و بركلي از اياالت متحده 
در  لندن  اقتصاد  دانشگاه  و  دادند  اختصاص  خود  به  را  دوم  و  اول  پله 

جايگاه سوم قرار گرفت. 
در ميان دانشگاههاي آسيايي نيز بهترين رتبه به دانشگاه توكيوي ژاپن 
اختصاص يافت و به دنبال آن دانشگاه هنگ كنگ و كيوتوي ژاپن در پله 

هاي بعدي قرار گرفتند. 
اهميت اعالم اسامي 200 دانشگاه برتر توسط تايمز هاير اجوكيشن در 
به  امتيازات  كليه  خود  تحقيق  روش  تشريح  با  نشريه  اين  كه  است  اين 
اختيار  در  شفافيت  با  را  دانشگاه  هر  توسط  قسمت  هر  در  آمده  دست 
نقاط  بررسي  امكان  جهان  دانشگاههاي  رو  اين  از  و  گذارد  مي  عموم 

ضعف و قدرت خود را دارند. 
از نكات قابل توجه در گزارش سال 2007 انتخاب دانشگاه هنگ كنگ به 
آن  كاركنان  درصد  كه 100  بود  جهان  دانشگاه  ترين  اينترنشنال  عنوان 

خارجي و متعلق به كشورهاي ديگر هستند. 
عالوه بر اين در رتبه بندي امسال رشد دانشگاههاي انگليسي نسبت به 
ديگر كشورها بيشتر بوده بطوري كه يونيورسيتي كالج لندن خود را از 
رتبه 25 درسال گذشته به رتبه نهم در سال جاري رسانده و دانشگاه 

بريستول نيز از جايگاه 35 به 20 ارتقا يافته است.

فوتبال دنياي  ثروتمندان 

بازيكن  بكام  ديويد  و  چلسى  باشگاه  روسى  مالك  آبراموويچ  رومن 
قرار  فوتبال  ثروتمندان  فهرست  صدر  در  همچنان  گالكسى  انگليسى 

دارند.
است،  مطرح  ثروتمندان  ليست  درمورد  روزها  اين  كه  اساسى  نكته ى 
موضوع سرمايه گذارى هاى كالنى است كه در ليگ برتر انگليس صورت 

مى گيرد. 
سرمايه گذارى هاى كه طى دوازده ماه گذشته صورت گرفته، موجب شده 
تا ارزش اين ليگ به بيش از يازده ميليارد پوند برسد. نيمى از ده مرد 
ثروتمند ليگ انگليس را كسانى تشكيل مى دهند كه به تازگى در اين ليگ 
سرمايه گذارى كرده اند. از اين ده نفر، سرمايه ى هشت نفر آنها ميلياردى 
ميليون  و  950  ترتيب  980  به  نيز  دهم  و  نهم  نفرات  سرمايه ى  و  است 

پوند است. 
فوتبال  از بين ليست صد نفره ى ثروتمندان انگليس، چهارده تن بازيكن 
هستند. در هفته هاى گذشته صحبت هاى فراوانى در مورد ميزان حقوق 
پرداختى به بازيكنان و مبلغ قراردادهاى آنها به ميان آمده بود و عده اى 

اين بازيكنان را شايسته ى دريافت اين مقدار حقوق ندانسته بودند. 
دو تن از بازيكنانى كه به تازگى در ليست صد نفره وارد شده اند، "ديديه 
و  پوند  ميليون  بر  14  بالغ  ثروتى  با  چلسى  ساله ى  مهاجم  29  دروگبا" 
كريستيانو رونالدو مهاجم  22 ساله ى منچستر يونايتد با دارايى معادل 
قرار  و  100  رتبه هاى  96  در  ترتيب  به  كه  هستند  پوند  ميليون   12/25 

گرفته اند. 
از  بيش  ثروتى  با  همچنان  چلسى  ساله ى  مالك  41  آبراموويچ"  "رومن 
پرداخت  كه  چند  هر  دارد،  قرار  ليست  اين  صدر  در  پوند  ميليارد   10/8 
ميزان  تا  را  او  ثروت  او،  از  جدايى  بابت  همسرش  به  پوند  ميليون   150 
قابل توجهى كاهش داد. "آليشر عثمانف"  54 ساله با سرمايه اى كه گفته 
باشگاه  به  مربوط  سهام  بيشترين  است،  پوند  ميليارد  مى شود  2/76 
آرسنال را خريده و احتمال اين كه تا چندى ديگر مالك اين باشگاه شود، 
بسيار زياد است. نفر بعدى "اكلستون" است. او پيش از اين در مسابقات 
فرمول يك هم فعاليت داشته و دارايى هايش نزديك به  2/5 ميليارد پوند 

است. 
سهامدار  ساله  اشلى"  42  "مايك  انگليس  ليگ  به  واردان  تازه  ساير 
نيوكاسل، "استنلى كرونكه"  59 ساله سهامدار آرسنال و "لرد آشكرافت" 

 61 ساله -  42 درصد از سهام واتفورد را خريده است - هستند. 
"تاكسين شيناواترا " مالك  58 ساله ى منچسترسيتى نيز با  640 ميليون 
پوند در رده ى شانزدهم قرار دارد. گفته مى شود او رده ى هيجدهم ليست 
ثروتمندان جنوب شرق آسيا را به خود اختصاص داده است. "تام هيكس" 
آمريكايى كه سال گذشته به همراه دوست صميمى خود "جورج ژيلت" 
بيست  رده ى  در  ثروت  پوند  ميليون  با  500  بخرد  را  ليورپول  توانست 
و يكم قرار دارد. ژيلت هم رتبه ى سى و يكم را از آن خود كرده است. 
ساخت  قول  آن،  بدهى هاى  پرداخت  و  ليورپول  خريد  بر  عالوه  دو  اين 
ورزشگاه جديد ليورپول در استنلى پارك كه هزينه اى معادل  220 ميليون 

پوند خواهد داشت را به هواداران دو آتشه ى ليورپولى دادند. 
همچنين از ميان چهارده فوتباليستى كه در ليست صد نفره ى ثروتمندان 
قرار مى گيرند، "ديويد بكام" همانند سال هاى گذشته در صدر قرار دارد. 

او با  112 ميليون پوند در رده ى چهل و پنجم است. 
ده بازيكن انگليسى ثروتمند: 

 1. ديويد بكام -  32 ساله - لس آنجلس گاالكسى -  112 ميليون پوند 
 2. مايكل اوون -  27 ساله - نيوكاسل -  37 ميليون پوند 

 3. رابى فاولر -  32 ساله - كارديف سيتى -  30 ساله 
 4. وين رونى -  22 ساله - منچستر يونايتد -  30 ميليون پوند 

 5. سول كمپل -  32 ساله - پورتسموث -  28 ميليون پوند 
 6. آندرى شوچنكو -  31 ساله - چلسى -  25 ميليون پوند 

 7. ريوفرديناند -  29 ساله - منچستر يونايتد -  25 ميليون پوند 
 8. رايان گيگز -  33 ساله - منچستريونايتد -  23 ميليون پوند 

 9- ميشاييل باالك -  31 ساله - چلسى -  18 ميليون پوند 
 10. استيون جرارد -  27 ساله - ليورپول -  15 ميليون پوند 

سرمايه گذاران  براى  حد  چه  تا  انگليس  ليگ  كه  مى دهد  نشان  ليست  اين 
خارجى جذابيت دارد. اما اين مطلب كه سرمايه گذاران بريتانيايى عالقه اى 
براى سرمايه گذارى در فوتبال ندارند هنوز سوالى است كه جواب دادن 

به آن بسيار دشوار است.

يونسكو سال 2008را سال 
رصدخانه مراغه معرفي كرد

به  سال 2008  نامگذاري  از  مراغه،  فيزيك  اختر  پژوهشي  مركز  رئيس    
عنوان سال "رصدخانه مراغه" از سوي يونسكو خبر داد. 

مراغه  رصدخانه  گفت:  مطلب  اين  بيان  ضمن  عجبشيري زاده"  "دكتر 
800 سال قدمت دارد كه با اختصاص اعتبارات الزم بخشهاي تاريخي و 

همجوار آن احيا مي شود.
وي با بيان اين كه اقدامات اوليه براي احياي محوطه تاريخي رصدخانه 
تهيه  محوطه  بازسازي  نقشه  منظور  اين  براي  افزود:  است،  شده  انجام 
شده است كه درصورت اجراي اين پروژه از حمايت هاي بين المللي نيز 
بر  عالوه  پروژه  اين  اجراي  درصورت  افزود:  وي  مي شويم.  برخوردار 

احياي بناي رصدخانه، مركز تحقيقات جديدي نيز احداث مي شود

فاجعه زيست محيطي در درياي سياه 

طوفان شديد باعث دو نيمه شدن يك نفتكش روسي بين درياي «آزف» و 
درياي سياه شد كه بر اثر آن 13 نفر از كاركنان كشتي گير افتاده و بيش 

از 10 هزار تن نفت سياه به دريا نشت كرد.
به نقل از رويترز از مسكو، مقامات روسي اين حادثه را فاجعه اي زيست 
محيطي خوانده اند. «اولگ ميتول» معاون رئيس جمهور روسيه گفت:«چند 
سال طول خواهد كشيد تا اين مشكل حل شود. نفت سياه ماده اي سنگين 

است و در بستر دريا ته نشين خواهد شد.» 

كشف  معبد 4 هزار ساله در پرو
در  بوده،  شده  مدفون  خاك  زير  كه  ديوارهايش  با  ساله  هزار   4 معبد 

ساحل شمالي پرو كشف شد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، باستان شناسان به تازگي موفق به كشف 
اين  كه  شدند  پرو  شمالي  ساحل  خاك هاي  زير  در  ساله  هزار   4 معبد 

قديمي ترين چيزي است كه تاكنون در قاره آمريكا پيدا شده است. 
راه   شامل  كه  معبد  اين  درون  گفت:  تحقيقات  اين  سرپرست  آلوا  والتر 

پله و قربانگاه بوده، تخريب شده و اين مكان محل عبادت آتش پرستان 
بوده است. 

وي ادامه داد: اين پرستشگاه در نزديكي منطقه باستاني «سيپان» در دره 
«Lambayeque» پيدا شده است و بر طبق مطالعات به دست آمده، اين 

پرستشگاه بايد مربوط به 2000 سال قبل از ميالد مسيح باشد. 
براي  آن  معماري  نوع  و  بنا  اين  ساخت  روش  گفت:  آلوا»  «والترا 

باستان شناسان بسيار عجيب است. 
از  مايل)   472 حدود  (در  كيلومتر   700 از  بيش   «Lambayeque» دره 
شهر ليما (پايتخت كشور پرو) فاصله دارد و تاكنون در منطقه باستاني و 

فرهنگي «سيپان» طالهاي 1700 سال قبل كشف شده بود. 
كشور پرو از نظر داشتن گنج هاي قديمي و باستاني بسيار غني است.

فهرست  در  اليزابت  ملكه 
جهان زنان  پوشترين  شيك 

ملكه  دوم،  اليزابت 
 81 سن  در  بريتانيا، 
درفهرست  سالگى 
زنان  ترين  پوش  شيك 
چهان و در كنار مانكن 
هاى معروفى مانند كيت 
كمپبل،  ناومى  و  موس 
درمجله مد« ووگ» قرار 

گرفت.
خبرگزارى  نوشته  به 
انتخاب  اين  رويترز، 
سن  كه  دهد  مى  نشان 
در  مانعى  تواند  نمى 
در  شهرت  به  رسيدن 
دنياى مد باشد. انتخاب 
كفش، ژاكت و كاله هاى 
ويژه اى كه اليزابت دوم 
هيچگاه  كند،  مى  تن  به 

از مد نمى افتد.
سخنگوى كاخ باكينگهام در گفت و گو با خبرگزارى رويترز گفته است كه 
«اليزابت دوم در انتخاب مد لباس بسيار كاربردى فكر مى كند و موقعيت 
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كالسهاى آموزش زبان 
فارسى جهت خواندن، نوشتن و مكالمه صحيح 

و تضمين موفقيت در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 
آموزش GCSE رايگان

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

آيا مى دانيد هزينه هاى اين هفته نامه از آگهى هاى شما تامين ميگردد؟
آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار اين هفته نامه  يارى مى رساند

020 8453 7350

ها را در نظر مى گيرد و اين تعريف در مورد ايشان بسيار جالب بود.»
به گفته سخنگوى كاخ باكينگهام، ملكه اليزابت در ماه آينده، عنوان مسن ترين ملكه سلطنتى بريتانيا را از 
آن خود خواهد كرد.كيت موس  خطاب به ملكه اليزابت گفته است كه «من عاشق چيزهايى هستم كه شما  

مى پوشيد، شما سليقه مد بسيار عالى داريد.»
هاردى اميز، طراح لباس  كه نيم قرن از عمر خود را در زمينه طراحى لباس براى پادشاهان صرف كرده 
بود، پيشتر، به خبرگزارى رويترز گفت : « انتظار ملكه بسيار باالست. او دقيقا مى داند كه چه مى خواهد. 

او مى خواهد كه لباس هايش صميمى باشند.»
هنگامى كه هلن ميرن بازيگر بريتانيايى به عنوان ملكه بريتانيا در فيلم «ملكه» نقش بازى كرد، فروش ژاكت 

هاى ورنى « باربور» در آمريكا براى مدتى شتاب گرفت.

كوچك ترين خرس جهان 
در خطر انقراض نسل

 
علت  به  جهان  خرس هاي  گونه  كوچك ترين  نسل 
نابودي جنگل ها و شكار بي رويه در جنوب شرق 

آسيا در معرض انقراض قرار گرفته است.   
خرس  ژنو،  از  آسوشيتدپرس  گزارش  به 
تا  هند  از  مناطقي  وي  زيستگاه  كه  خورشيدي 
از  حفاظت  جهاني  اتحاديه  توسط  است  اندونزي 
منابع طبيعي در ليست گونه هاي در خطر انقراض 

قرار گرفته است. 
اين  عضو  شناس  خرس  يك  اشتاينمتز»  «راب 
اتحاديه گفت: " ما تخمين مي زنيم تعداد خرس هاي 
خورشيدي در 30 سال گذشته با 30 درصد كاهش 
ادامه  همچنان  كاهش  اين  كه  باشد  شده  روبه رو 
دارد." اين گروه تخمين مي زند كه در حال حاضر 
مانده  باقي  حيوان  اين  از  قالده  هزار  از 10  كم تر 

باشد. 
و  است  كيلوگرم   60 تا   40 بين  حيوان  اين  وزن 

به خاطر صفراي سبز و ترش رنگ خود كه از قديم مورد استفاده پزشكان سنتي چين در درمان چشم، 
كبد و ساير اعضاي بدن بوده است مورد عالقه است. از پنجه هاي اين خرس نيز در ساخت اشياء تزئيني 

استفاده مي شود. 
يكي از مهم ترين خطرات نابودي زيستگاه وي با نابودي جنگل هاست و تايلند تنها كشوري است كه قوانيني 
را بر ضد قطع درختان و همچنين شكار بي رويه به اجرا درآورده است. اين گروه همچنين اعالم كرد كه 6 

گونه از 8 گونه خرس هاي جهان در خطر انقراض قرار دارند. 
خرس سياه آسيايي، خرس تنبل شبه قاره هند، خرس آند در آمريكاي جنوبي و خرس قطبي از جمله گونه 

هاي در خطر انقراض هستند. 
خرس پاندا كه تخمين زده مي شود تنها حدود 3000 عدد از آن ها باقي مانده باشد هنوز هم جزء گونه هاي 
در خطر انقراض است. خرس كواال نيز در استراليا كه بر خالف اسمش خرس نيست و يك جانور كيسه 

دار است نيز در ليست گونه هاي نزديك به خطر انقراض قرار دارد. 

حراج يك ميليون دالري ساعت همسر ناپلئون 
به  كريستي  حراج  در  بناپارت»  «ناپلئون  همسر  جيبي  ساعت 

قيمت يك ميليون و 300 هزار دالر به فروش رسيد.  

همسر  ساعت «ژوزفين»،  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
ميالدي   19 قرن  در  فرانسه  امپراطور  بناپارت،  ناپلئون 
هزار   300 و  ميليون  يك  قيمت  به  گذشته  دوشنبه  روز 
دالر در حراج كريستي كه در ژنو برگزار شد، به فروش 

رسيد. 
قطعات  با  زيبايي  طرز  به  و  بوده  طال  جنس  از  ساعت  اين 

كوچك الماس تزئين شده است. 
اين  خريدار  درباره  ژنو،  كريستي  حراج  ثر خانه  ا

اين  درباره  فرانسه  خبرگزاري  است.  نكرده  منتشر  اطالعاتي  عت ارزشمند،  سا
نوشت: ژوزفين اين ساعت را در سال 1799 در ازاي پرداخت 3 هزار فرانك سفارش داد كه الماس هاي آن 
در سال 1804 كمي پس از آنكه بناپارت تاج امپراطوري فرانسه را بر سر نهاد بدان اضافه شد، ژوزفين 
بعدها اين ساعت را به دختر خود هورتنس كه در سال 1802 با «ژوزف بناپارت»، برادر ناپلئون ازدواج 
كرده بود، هديه كرد. هورتنس كمي بعد در سال 1806 ملكه هلند شد و او بعدها دستور داد تا روي ساعت 

حرف H را به نشانه  اسمش حك كنند. 

مردي كه از دست و پايش ريشه بيرون مي زند 
مردي كه در جواني مجبور شده بود زانوهاي خود را 
به تيغ جراحي بسپرد اكنون با مشكل عجيبي روبرو 
شده است. از دستان و پاهاي اين مرد، مانند درختان 
نام  ”دده“  كه  ساله  مرد 35  اين  است!  درآمده  ريشه 
دارد بخاطر رويش ريشه از دستها و پاهايش به ”مرد 
درختي“ مشهور شده است. وي در 15 سالگي پاهايش 
به تيغ جراحان سپرده بود. متخصصان مي گويند از 
هر يك ميليون نفر احتمال اين بيماري تنها در يك نفر 
انساني  ويروس  عجيب  واقعه  اين  علت  دارد.  وجود 
رويش  بخاطر  است.  شده  عنوان   (HPV) پاپيلوما 
 35 مرد  كاري  توان  عدم  و  پاها  و  دستها  از  ريشه 
ساله شغلش را از دست داد. بعد از آن نيز زنش وي 
را ترك كرد و با دو بچه اش تنها گذاشت. پروفسور 
قرار  آمريكا  مريلند  دانشگاه  استاد  گاسپاري،  آنتوني 
است به وي براي بازگرداندن سالمتي اش كمك كند. 
گاسپاري به اندونزي رفته و ”دده“ را پيدا كرده بود. 
 A پروفسور گاسپاري راه درمان اين مرد را ويتامين
بيمار  گاسپاري،  پروفسور  گفته  به  داند.  مي  سنتتيك 
را  اش  سالمتي   A ويتامين  درمان  ماه  شش  از  بعد 

خواهد يافت و بعد از آن ريشه هاي دست و پاهايش بريده خواهند شد. وي گفت اگر اين درمان جواب نداد بيمار را به 
آمريكا خواهد برد
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اسطورهها آئينه هايى هستندكه فرهنگ ملتها را از زمان هاى گذشته تا به حال در 
دسترس ما قرار ميدهند. در اين ميان اسطورههاى هند داراى جايگاه ويژهاى هستند، 

اگر چه اين اسطورهها برگرفته از هنر و فرهنگ آريايى و ايرانى ميباشند.
در  حال  به  تا  گذشته  هاى  زمان  از  را  ملتها  فرهنگ  هستندكه  آئينههايى  اسطورهها 
دسترس ما قرار ميدهند. در اين ميان اسطورههاى هند داراى جايگاه ويژهاى هستند، 
هنديان  ميباشند.  آريايى و ايرانى  برگرفته از هنر و فرهنگ  چه اين اسطورهها  اگر 
و ايرانيان داراى ميراثهاى مشتركى هستند كه تأثير اين ميراث را بر اسطورهها و 
آئينها هم چنان ميتوان مشاهده كرد و در اين قلمرو شباهت نقش مايههاى مختلف 
را  خورشيد  ستايش  اهميت  بخصوص  اساطير  متعدد  جنبههاى  و  نمادى  و  تزئينى 
نبايد فراموش كرد و اين نقوش بصورت نقش برجستههايى بر روى نماى زيارتگاه 

ها و معابد هند قابل مشاهده است 
به هند منتقل  مضامينى همچون گردونه خورشيد، يا گردونه سوريا از نوع ايرانى 
هنر  عناصر  منتهى  شدهاند  متحول  اغلب  ها  مايه  نقش  اين  اينكه  وجود  وبا  شده 
هخامنشى و ساسانى در هنر هند باستان چهره نموده است. در اين مقاله در ابتدا 
اشاره اى به تقدس خورشيد در اديان مختلف شده ، سپس به نقش خورشيد و مهر 
اين  از  چند  هايى  نمونه  به  نيز  انتها  در  است.  شده  پرداخته  قاره  شبه  سرزمين  در 

اسطوره در هند و ايران اشاره خواهد شد. 
 

تقديس خورشيد در ميان اقوام مختلف 
تقدس خورشيد در اقوام متعددى بوده و در برخى از فرهنگها نشانههاى اين اعتقاد 
ميپرستيدند،  را  خورشيد  ايزد  ياشاماش»  «شمس  النهرين  بين  است.در  مانده  باقى 
سوار  و  بود  همانند  اره   ( تيغه به  كه  ميداشت  نگاه  را  شيئى  دستش  در  ايزد  اين 
خدا  بزرگترين  عنوان  خورشيد،  مصر  در  ميراند.  باختر  سوى  به  برگردونهاش 
را  خورشيد  ستاره  يعنى   EOL سلت  بود. «قوم  مشهور   (Re) رع  بنام  و  داشت  را 
پرستش ميكردند و خداى خورشيد فنيقيان همانند نام ستاره خورشيد در لغت قوم 
از  پوشيده  ديوارهايش  كه  بوده  خورشيد  معبد  داراى  اينكا  قوم  ميباشد.   EL سلت 
خورشيدى  هرم  همچنين  است.  واقع  پرو  سرزمين  در  االن  و  بوده  طال  ورقههاى 

بسيار با شكوهى از تمدن قوم از تك در مكزيك باقيمانده است.»1 
به  خورشيد  تقدس  و  بود  معمول  امرى  باستان  ايرانيان  نزد  در  خوشريد  به  توجه 
تا زمان روى كار آمدن ساسانيان ادامه داشت. اين تقديس  صورت آشكارا ظاهراً 
به صورت وسيعى در ادبيات فارسى هم منعكس شده است. احترام به خورشيد در 

قرآن مجيد هم ديده ميشود و حتى اسم يكى از سوره هاى قرآن به اين نام است. 

خورشيد و مهر 
حرارت  نورو  كه  دريافت  و  آورد  روى  كشاورزى  زندگى  به  بشر  كه  زمانى  «از 
خورشيد سبب بارورى زمين و پرورش گياهان و موجب گرم كردن و نيرو بخشيدن 
خود  نور  و  باگرما  .خورشيد  شد  ستايش  ماه  جاى  به  خورشيد  ميشود.  انسان  به 
نور،خشكى  گرما،  مظهر  خورشيد  ميشد  ها  پليدى  و  ديوها  نابودى  باعث  روز  در 
و تابستان بود. ازگلها و گياهان، نيلوفر آبى (لوتوس) و گل آفتابگردان، از درختان 
نخل و سرو و كاج نمادهاى خورشيد هستند. از عناصر، آتش و از رنگها سرخ و 
زرد و از فلزات طال منصوب به خورشيد هستند. شكل هندسى مربوط به خورشيد 

دايره است.»2 
«سنت پرستش مهر به دورانهاى بسيار كهن برميگردد. در هند دوران و دايى نام 
او بصورت «ميتره» بامفهوم پيمان و دوستى ظاهر ميشود و يكى از خدايان گروه 
فرمانروا است و با «ورونه» جفت جاويدانى را تشكيل ميدهند كه از سوى مردم به 
اقامتگاهى  و  درخشان  گردونهاى  ميترا  نيز  هندى  سنت  در  ميشوند  خوانده  يارى 
قرار  اهورامزدا  تراز  پايين  مقامى  در  زردتشتى  دينى  سنت  در  ميترا  دارد.  زرين 
ميگيرد و آفريده اومحسوب ميشود تا از آفرينش او پاسدارى كند. او خداى پيمان 
از  و  روشنايى  و  فروغ  ايزد  او  پيمانهاست.  همه  بر  نظارت  او  مهم  وظيفه  و  است 

بزرگترين ايزدان آيين زردتشتى محسوب ميشود.»3 
ميباشد.  خورشيد  آنها  چشمان  كه  هستند  جوان  خدايى  زوج  ورونه  ـ  «ميتره 
كيهان  مطلق  فرمانروايان  و  شهرياران  آنان  است.  آسمان  در  و  زرين  منزلگاهشان 
اند. اين زوج خدا پديد آورنده آذرخش و باراناند.البته بايد گفت كه مهرو خورشيد 
متفاوت است، مهر ياميترا پيش از خورشيد ظاهر ميشود و همراهى او با خورشيد 

باعث شده است كه بعدها مهر معنى خورشيد پيداكند.»4 
خداى خورشيد (سوريا) 

و  خدايان  مهمترين  از  يكى  و  ميشود  شناخته  سوريا  بانام  خورشيد  خداى  هند  در 
دايى محسوب ميشود. اين خدا از يكسو تجلى عظمت آتش الهى است و از ديگر سوى 
منبع و منشاء نور، گرما. حيات و معرفت است. اشراف سوريا به جهان با برجهاى 
دوازده گانه خورشيد در طول سال نسبت دارد. سوريا مركز عالم خلقت است كه 
و  متجلى  غير  افالك  خورشيد،  برفراز  است.  گرفته  قرار  متفاوت  سپهرهاى  درمرز 
غير ظاهر قرار دارند كه حوزه حكمرانى حاكم اعظم كائنات است و تحت آن كرات و 
سپهرهاى ظاهر (چون ماه و زمينو ديگر سيارات) واقع شدهاند. پس جايگاه خورشيد 
به  هر دو وادى  وجود (متجلى و نامتجلى) است و او نماينده  مرتبه  حد اتصال دو 
شمار ميرود. خورشيد براى انسان بدوى قويترين عنصر وجود و مهربان ترين قواى 
طبيعت بوده و قاعدتًا ميبايست جزو اولين خدايان و معبودان براى او بوده باشد. 
حيات و بقاى انسان بدوى به حضور خورشيد متكى بوده و لذا خورشيد كه منشاء 
نور، قدرت روحانى و قواى فكرى و نيروهاى طبيعى بوده نزديكترين پديده به ذات 

جاودانى الهى شمرده ميشد.»5 
.درجه  «هر آنچه كه از آغاز تا انجام بوده و خواهد بود از خورشيد نشأت گرفته 
ميشود.  يكى  كيهانى  قربانى  با  و  ميرسد  اوليه  فرد  مرتبه  به  گاه  خورشيد  تقدس 
پروردگار توليد نسلها به خورشيد تبديل ميشود و همه موجودات زنده از او متولد 
ميگردند، او توسط انوار تابناك خود به غذا و غالت جان ميبخشد، وقتى كه خورشيد 
خود  هاى  شعاع  به  را  موجودات  بقاى  و  ميشود  وارد  شرقى  ربع  به  ميكند  طلوع 
تضمين ميكند، آنگاه جهات غرب و جنوب و شمال و باال و پايين را و هر آنچه كه در 

ميان آنهاست منور ميسازد.»6 
«خورشيد روح جهان است ،منور بودن خورشيد به نيروها بينايى تشبيه شده و او را 
چشم ميترا، وارونا، آگنى و ديگر خدايان دانستهاند. سورياى هندى (خداى خورشيد) 

گاه با هوراى ايرانى كه چشمان اهورامزدا است مطابقت دارد. البته خورشيد حيات 
) جهان را  بخش گاه نيز با صفت نابودكننده بيان شده، «در آخرالزمان خورشيد همه

خشك و از هستى ساقط ميكند.»7 

ـ صفات ظاهرى سوريا 
«در آئين هندو سه خورشيد خدائى ودائى يعنى سوريا، سوينزى و يرسوت تبديل 
به يك خدا و جذب سوريا ميشوند.»1سوريا در آئين هندو خيرخواه انسان و نماد او 
) اهريمنان ميدانند.  ) بخشندگى است. او را كشنده صليب شكستهاى است كه نشانه
در خصوص صفات ظاهرى خداى خورشيد اشارات زيادى است و اكثر شمايلها و 

تصاوير آنان بر اساس تجويز همين متون شكل مييابند. 
«خداى خورشيد گيسوان و ريشى طاليى دارد. تمام وجود او حتى نوك ناخنهايش 
مشعشع و تاباناس.تچشمانش قهوهاى رنگ است او مرتبه اى وراى تمام شياطين 
دارد. پس هر كه وى را بشناسد و صفات او را دريابد خود به مرتبهاى رفيع تر از 
جايگاه كل شياطين ارتقاء مييابد. گردن او به شكل صدف الكپشت است او با دستبند 

و تاجى زرين خود را آراسته و ازتأللوى آن زواياى آسمان منور ميگردد.»9 
خورشيد دو بازوى بلند و يك بازوى كوتاه دارد (منظور شعاعهاى خورشيد است) 
او چكمههاى بلند به پا دارد و كمربند مرصع به كمر بسته. سوار برارابه اى از طال 
در دل تاريكى سير ميكند و فانى و جاويد را در مكانهاى مناسب خويش قرار ميدهد. 
) سوريان يك چرخ دارد و توسط چهار يا هفت اسب ماديان كشيده ميشود و  ارابه
) سوريا  گاهى نيز يك اسب هفت سر كه در شعاع هاى نور محصور گشتهاند، ارابه

) زرين مينشيند.  را پيش ميبرند و سوريا برگل نيلوفرى بر فراز اين ارابه
بر  سوريا  جلوى  در  او   … دارد  نام  فام  سرخ  معنى  به  آرونا  خورشيد  ران  «ارابه 
) خورشيد در امان نگه ميدارد.  روى ارابه ميايستد و جهان را از شدت خشم سوزنده
سنگ  وفور  ميشود  عبادت  دارند  شهرت  خورشيد  معابد  به  كه  معابدى  در  سوريا 
در  موجود  سنگهاى  در  تنديسها  اكثر  كه  گشته  موجب  حجارى  هنر  رواج  و  درهند 
مناطق مختلف ساخته شوند و به همين خاطر اكثر تنديسهاى بجاى مانده از سوريا 

از سنگ هستند.10» 
) نامهاى خورشيد 

 ( ريشه از  و  درخشنده  يعنى  سوريا  داز:  عبارتند  خورشيد  هاى  نام  «مشهورترين 
Surya كه آن هم از ريشه Sur يا Swar به معنى درخشش و تابش اخذ شده است 
)ازلى و نيز به مفهوم منبع و منشاء نيز  و نام ديگر خورشيد آدى تيا يعنى گستره

آمده است».11 

ـ نمادهاى سوريا 
است.  داشته  رواج  خاورميانه  باستانى  نمادهاى  در  ديرباز  از  كائنات  نظام  گردش 
يكى از نمادهاى غير شمايلى در هند چرخ دارما است كه به طور انتزاعى به معبود 
چرخ  كه  است. «مادامى  خداوند  از  مظهرى  خورشيدى  ديسك  يا  چرخ  دارد.  اشاره 
كائنات بر محوراصلياش كه همان قانونمندى ازلى هستى است استوار باشد خللى 
نيروهاى  با  مقابله  هنگام  در  مشعشع   ( صفحه اين  نميدهد».12  رخ  هستى  نظام  در 
 ( تيغه چون  حالت  اين  در  ميشودو  تبديل  مهلك  سالحى  به  يزدانى  ضد  و  تاريكى 
) تيز عقل مطلق است ميدرخشد و سر از تن  برنده شمشيرى جاودانى كه همان لبه

نيروهاى جهل جدا ميكند. 
«در برخى موارد اين آلت به چرخى با شش شعاع تبديل ميشود. اين چرخ از گردش 
) حيات، سپرى شدن زمان، طى شدن روز، ماه و سال و ظهور و افول ادوار  گردونه

هستى حكايت ميكند.» 
شش شعاع اين چرخ اشاره به شش جهت (چپ، راست، پيش، پس،باال و پايين) دارد 
كه همگى حول يك نقطه و محور كه همان نقطه اتكاء هستى است در گردش ميباشند. 
اگر مركز چرخ جابجا شود و محور آن از جاى خود حركت كند نظام كائنات فرو 
ميريزد. به اعتقاد بودائيان چرخ از پنج اصل تركيب شده است كه همان پنج عنصر 

(خاك، زمين، آب،آتش و باد) تلقى ميشوند.»13 
 چليپا يا گردونه مهر 

 ( نماد ديگر خورشيد پرستى و ميترائيسم در اعتقاد آريائيان همان چليپا يا گردونه
كاربردى  و  بوده  آسمانى  نيروهاى  دربردارنده  پيشينيان  اعتقاد  به  كه  است،  مهر 
وسيع دارد. اين نشانه در هر منطقهاى مفهومى خاصى داشته است در ايران و هند و 
نزد قوم آريايى مظهر و نشانه خورشيد بوده است. آنان معتقد هستند كه هر شاخه 
از اين عالمت جايگاه يكى از عناصر چهارگانه است. بدين ترتيب چهار عنصر با هم 
و با چرخش خود نظام طبيعت و ذات آفرينش را حفظ ميكنند. اين نشانه در ايران به 
شاهين و فروهر نيز بسيار نزديك است.مركز اين نشان، نماد مركزيت و وحدت الهى 
است و اين هما گردونهاى است كه مهر بر آن مينشيند و چهار اسب سفيد ناميراى 

مينوى آنرا ميكشند. 
ديگر نمادهايى كه نشان خوشيد بودهاند: 

پيمان   ( نشانه و  مقدس  است.  چرخ  از  نماى  خود  حلقه  ميترائيسم  آئين  در  ـ«حلقه 

ناگسستنى و اتحاد و وابستگى است. از سوى ديگر حلقه كه نشان ويژه ميترا بوده 
) نور خورشيد گرفته شده است. دايره اى ازنور كه ايزد مهررا محاط  بيگمان از هاله

ميساخت. زيرا وى ايزد نور و روشنايى بود.» 
ـ زيگزاك: زيگزاكهاى پياپى نمادى براى اشعههاى خورشيد هستند. 

ـ گل لوتوس: اين گل را اصالحًا گل خورشيد نيز ميگويند. اين گل متعلق به مهر و 
سمبل آفتاب و نيروى آنكه نگهدارنده زمين است. 

) خورشيد است. درختى هميشه سبز و با طراوت.  سرو: درخت سرو يا كاج ويژه
) مطرح و مثبت زندگى است.»14  نشانه بهار و در عين حال مظهر و جنبه

چند نمونه از آثار بجاى مانده از نقش خداى خورشيد 
« يك نمونه از اين نقشها، پيك رغولديس بودا است در باميان.در زير يكى از طاقهاى 
اين ديوار تزئينات وسيعى بكار رفته كه موضوع آن مستقيمًا ارتباط دارد با خداى 
خورشيد. در اين نقش خداى خورشيد برگردونه اى است كه چهار اسب بالدار آنرا 
ميكشند و اسبان دو به دو در طرفين بحالت نيمرخ قرارگرفته اند . هاله بزرگى دور 
خدا را فرا گرفته و شعاع هاى كوتاهى دارد كه اين يادآور هالههاى شعاع دار ايرانى 
است. هم چنين شمشير دراز و نيزه اى كه خدا در دست دارد و شنل بزرگ او كه در 
) اطرافيان او كه همگى ريشدار و حالت جدى  قسمت سينه بسته ميشود و نيز چهره

دارند همه جزئياتى از هنر ساسانى را نشان ميدهند.»15 
 ( ) ديگر نقش برجستهاى از ماتورا است كه خداى سوريا را سوار بر گردونه «نمونه
خود نشان ميدهد هم چنين تنديس مرمر سفيد سوريا در عبادتگاه برهمنى خيرخانه 
) ديگرى از اين  در منطقه كابل كه مربوط است به قرون پنجم و ششم ميالدى نمونه
) اخير نيز باز تاثير هنر ايرانى بوضوح ميتوان مشاهده  نقشها ميباشد. در اين نمونه
) خدا و دستياران او، و حتى حالت كسى كه به خداى  نمود، از آن جمله لباس و جامه

خورشيد تاجى رااهداء ميكند از سنت ايرانى مايه گرفته است.»16 
) مهر يا خورشيد  در ايران نيز نماد خورشيد در نقش برجسته ها به صورت گردونه
(چليپا)  دايره، چرخ و يا گل لوتوس و هم چنين نقوش حيوانى و گياهى چندى نيز 
هستند كه به عنوان نماد خورشيد شناخته ميشوند از آن جمله شير، بزكوهى، عقاب 
نقش  نمونه  يك  ايران  در  چه  «اگر  ميباشند.  كاج  و  سرو  نيز  و   … گاو  شاهين،  يا 
برجسته نيز وجود دارد كه نشانگر موجود مافوق طبيعى باگرزى در دست و هالهاى 
دور سرش، روى گل نيلوفر ستاره مانندى كه نماد كهن آفتاب پرستى است ايستاده 
و اين همانا مهر خداى خورشيد است كه در نقش برجستههاى طاق بستان به چشم 
كه  آنجايى  از  و  دوم  اردشير  سلطنت  به  است  مربوط  برجسته  نقش  اين  ميخورد. 
به  كه  مهر  دليل  همين  به  نبود،  دوم  شاپور  طبيعى  و  عادى  جانشين  دوم  اردشير 
 ( ) او حضور دارد تا بدين گونه بازگوكننده معنى عهد و پيمان بود، در پيكر نگاره
شاپور  به  تخت  و  تاج  مناسب  زمان  در  تا  باشد  دوم  شاپور  و  دوم  اردشير  پيمان 

سوم منتقل شود.»17 

) نتيجه گيرى 
شناخت  براى  و  كرد  جدا  آن  تاريخى  بافت  از  نميتوان  را  ملتى  هيچ  اسطورههاى 
دست  كه  گوناگونى  نفوذهاى  و  فرهنگى  )تحوالت  درباره اطالعاتى  داشتن  مهم  اين 
اندركار بودهاند الزم است. ميدانيد كه آريائيان در هزاره دوم و اول پيش از ميالد بر 

هند و ايران استيال يافتند و اين قوم جديد به هند و ايرانى معروف شد. 
جنگجو  و  چادرنشين  كه  آنان  زندگى  روش  از  هستند  بازتابى  هندى  اسطورههاى 
بودند، از طبيعت لذت ميبردند و در عين حال از دشمنى و بدخواهى آشكار آن در 
هراس بودند و بدين گونه كهنترين خدايان آن نيروها و عناصر خود طبيعت بودند. 
اين خدايان از لحاظ شكل و انگيزه به انسانها شباهت دارند. اگر چه در قالب عناصر 

طبيعى چون خورشيد و ماه و باد و باران و … تجلى پيدا ميكند 
از طرف ديگر حوادث تاريخى، تجارت و مهاجرت نيز از مواردى هستند كه منجر به 
انتقال هنر ايرانى به هند شده و از آنجايى كه ازگذشتههاى بسيار دور رابط فرهنگى 
و مذهبى عميقى بين ايران و هند برقرار بوده، در نتيجه انتقال نقش مايه هاى تزئينى 
و نمادى از ايران به هند باعث غنيتر شدن هنر هندى گشته و سبب شده هنرهندى از 
يكسوى نشانگر مجد عظمت پيكر تراشى ايرانى باشد و از ديگر سوى نشان دهنده 
احساس ذاتى و عميق هنرمند هندى به زندگى و اشياء زنده و با روح پيرامونش كه 

ترجيح ميداده طبيعت را از نزديك تجربه كند.
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اول،شماره 2، ص 63-46. 
15ـ مااليد، مادلين،هرمان گوتس، هنرمند و ايرانى، هند و اسالمى، ترجمه دكتر آژند، تهران، مولى، 
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ير ى( رى ي ر يب ن ىى ىى م

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

نقش خورشيد و مهر در اساطير هند و ايران
گردآورى از : ملكه گلمغانى زاده اصل كارشناس ارشد پژوهش هنر
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اسكاتلندي ها و بررسى «سينماي 

انسان شناسي» ايران
 

دانشگاه سنت اندروز اسكاتلند با مشاركت بنياد ميراث فرهنگي ايران 
در ماه ژوئن سال ميالدي آينده برنامه چهار روزه اي را با موضوع 

سينماي انسان شناسي ايران برگزار مي كند.
عنوان اين برنامه «نمايش هاي بصري ايران» است و شامل نمايش 
فيلم با موضوع انسان شناسي، كنفرانس و نمايشگاه عكس خواهد 

بود. 
اعالم  را  آثار  دريافت  براي  فراخوان  برنامه  اين  فيلم  نمايش  بخش 
كرده كه فيلم هاي داستاني و مستند با موضوع انسان شناسي امكان 
شركت دارند و بايد نسخه اي از فيلم ها تا 31 دسامبر براي برگزار 
جنسيت،  مذهب،  جنگ،  موضوع   با  فيلم هايي  شود.  ارسال  كنندگان 
مليت، زندگي شهري، مهاجرت، جامعه، آين ها و نمادها و... مي توانند 

در اين برنامه شركت كنند. در بخش كنفرانس نيز فراخواني براي 
در  شناسي  انسان  موضوع  با  بايد  كه  شده  اعالم  مقاله  ارسال 
سينماي ايران به نگارش درآيند و تا 31 ژانويه 2008 ارسال شوند. 
ترومسو  دانشگاه  از  كرافورد  پيتر  كنفرانس،  اين  اصلي  سخنرانان 
نروژ، رالف هاسمن از مؤسسه دانش و رسانه آلمان و حميد نفيسي 
دانشگاه  سينما  و  تلويزيون  راديو،  دپارتمان  از  ارتباطات  استاد 

نورث وسترن آمريكا هستند. 
همچنين نمايشگاه عكسي با عنوان «كاوه گلستان، ثبت واقعيت در 

ايران» از آثار اين عكاس و هنرمند فقيد ايراني برپا مي شود. 
برنامه «نمايش هاي بصري ايران» از 13 تا 16 ژوئن برگزار مي شود 
سينماي  گسترش  مركز  فارابي،  سينمايي  بنياد  مانند  نهادهايي  و 
روايت  موسسه  و  ايران  جوانان  سينماي  انجمن  تجربي،  و  مستند 

فتح در برگزاري آن همكاري مي كنند.

سياهي  جستجوي  در  استون»  «اليور 
لشكر

«اليور استون»، كارگردان جنجال برانگيز آمريكا براي ساخت فيلم 
جديد خود در ويتنام، در جستجوي افرادي است كه بتوانند در نقش 
طي  اخيرا  استون  ريپورتر،  هاليوود  گزارش  كنند.به  بازي  سرباز 
بيانه اي از مرداني 20 تا 50 ساله اهل آمريكا التين و يا از نژادي 
آمريكايي آفريقايي كه عالقمند به بازي در فيلم جديدش، «پينك ويل»، 
صورت  در  افراد  اين  دهند.  بازيگري  تست  تا  كرده  دعوت  هستند، 
انتخاب در اين فيلم ويتنامي در نقش سرباز بازي خواهند كرد. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، «پينك ويل» از 26 دسامبر به مدت 6 هفته 
جلوي دوربين خواهد رفت، لوكيشن اين فيلم نيز كشور تايلند خواهد 
روستاي  اهالي  جمعي  دسته  كشتار  داستان  «پينك ويل»  فيلم  بود. 
گزارش  به  است.  آمريكايي  سربازان  دست  به  الي»  ويتنامي «ماي 
هاليوود ريپورتر، به احتمال زياد «بروس ويليس» يكي از بازيگران 

نقش اصلي اين فيلم خواهد بود.

سريال «چارخونه» 
پربيننده ترين سريال سيما شد 

بر اساس آخرين نظر سنجي كه از سوي مركز تحقيقات 
صدا و سيما منتشر شد، مجموعه تلويزيوني «چارخونه» پر 

مخاطب ترين مجموعه سيما شد.  
سريال هاي  بين  در  سيما،  سوم  شبكه  عمومي  روابط  از  نقل  به 
و  بيننده  ميزان  شاخص  دو  اساس  بر  هفتگي  و  روزانه 
رضايت مندي، بر اساس آخرين نظر سنجي سيما در هفته دوم 
آبان ماه، سريال «چارخونه» با 1/75 درصد بيننده، پر بيننده ترين 
مجموعه تلويزيوني سيما شد و مجموعه هاي «جواهري در قصر» 
با 6/76 درصد و سريال «راه بي پايان» با 9/51 درصد بيننده 

رتبه هاي دوم و سوم را از آن خود كردند. 
 بنا بر اين گزارش، نتايج بررسي سريال هاي هفتگي نشان مي دهد 
سريال  «جواهري در قصر» با 6/67درصد بيننده، پربيننده ترين 
اين  از  بينندگان  از  درصد   9/19 و  است  بوده  هفته  اين  سريال 
 9/51 با  پايان»  بي  «راه  سريال هاي  داشته اند.  رضايت  سريال 
مراتب  در  بيننده  درصد   9/51 با  درجه»  صفر  «مدار  و  درصد 
به  سريال  دو  اين  از  بينندگان  رضايت  ميزان  دارند،  قرار  بعدي 

ترتيب 5/91درصد و 5/87 درصد بوده است. 
نتايج بررسي سريال هاي روزانه نيز نشان مي دهد در هفته دوم 
آبان ماه مجموعه طنز «چارخونه» با 1/75 درصد بيننده، داراي 
بيشترين ميزان بينده بوده است. سريال هاي «هشدار براي كبرا 
در  بيننده  درصد   9/33 با  خواستگاران  و  درصد   3/46 با   «11

مرتبه هاي بعدي قرار دارند، 
شاخص  دو  اساس  بر  روزانه  سريال هاي  نهايي  بندي  رتبه  در 
«چارخونه»،  سريال هاي  «رضايت»،  ميزان  و  «بيننده»  ميزان 
«هشدار براي كبرا 11» و «خواستگاران» رتبه هاي اول تا سوم را 

به خود اختصاص داده اند. 

مايك نيوول شاهزاده پارسي را مي سازد
قابل توجه عالقه مندان به بازي هاي ويدئويي و مخصوصًا 
آنهايي كه عالوه بر بازي به مباحث ميهن پرستانه نيز عالقه 
«شاهزاده  (يا   Prince of Persia ويدئويي  بازي  مندند. 
شود.  تبديل  زنده  اكشن  فيلم  يك  به  است  قرار  پارسي») 
هفته  كه  دارد  برعهده  نيوول  مايك  را  فيلم  اين  كارگرداني 
آينده «عشق سال هاي وبا» كه براساس رمان گابريل گارسيا 
«هري  كارگردان  اين  شود.  مي  اكران  او  از  ساخته  ماركز 
پاتر و جام آتش» را هم ساخته است. شركت ديزني و تهيه 
كننده مشهور، جري بروكهايمر، پشت سر پروژه «شاهزاده 
جفري  را  فيلمنامه  و  هستند  زمان»  هاي  ماسه  پارسي؛ 

ناخمانف (نويسنده «روز بعد از فردا») نوشته است.

بيلي باب تورنتون در چشم عقاب
پروژه «چشم عقاب» دريم وركز يك بازيگر كم داشت كه باالخره با پيوستن بيلي باب تورنتون 
كامل شد و سر ما بي كاله ماند،در اين فيلم دلهره آور به كارگرداني دي.جي. كاروزو، شيا 

البوف، رزاريو داوسن و ميشله موناگهان نيز بازي مي كنند. 
داستان فيلم درباره يك پسر از زير كار در رو (معلوم است 
كه شيا البوف اين نقش را بازي مي كند) و مادر مجرد اوست 
كه يك عده براي مجبور كردن آنها به ورود در مجموعه يي 
از آدم كش هاي سياسي براي آنها پاپوش تروريست بودن 
مي دوزند. طرح اوليه فيلمنامه را هيالري سايتز نوشته است.
راستي نقشي كه بيلي باب تورنتون در اين فيلم غصب كرده، 
نقش يك كارمند دولتي وطن پرست است كه يك تيم امنيتي 
را رهبري مي كند و به دنبال فراري ها مي گردد. البته اين 
نظر  در  تورنتون  روي  گل  براي  اول  از  كارگردان  را  نقش 

گرفته بود.

مارك والبرگ، ماكس پين مي شود
جان مور كارگردان «پشت خطوط دشمن»، «پرواز فونيكس» 
و «طالع نحس» (نسخه جديد) قصد دارد فيلم «ماكس پين» را 
كارگرداني كند و مشغول مذاكره با مارك والبرگ («رفتگان»، 
«شب هاي بوگي») است تا او را براي بازي در نقش كارآگاهي 
كه نام فيلم از او گرفته شده، راضي كند. در واقع اين آقاي 
«ماكس پين» خانواده اش را در حادثه يي تراژيك از دست 
مي دهد و به همين خاطر موقعي كه پرونده يك رشته قتل 
هاي مرموز را دنبال مي كند، اصًال حوصله ندارد كه قوانين 
را رعايت كند. به همين خاطر، طبق فيلمنامه يي كه بوثورن 
نوشته است، ماكس مجبور مي شود با افرادي در بيفتد كه 
كمر به نابودي خودش و همه بچه محل هايش بسته اند. براي 

مارك والبرگ آرزوي موفقيت و زنده ماندن داريم،

سفرهاي ستاره يي تازه واينونا رايدر
دنبال  به   («3 غيرممكن  «ماموريت  (كارگردان  آبرامز  جي  جي  و  پيكچرز  پارامونت  ظاهراً 
واينونا رايدر هستند تا نقش مادر ولكان (چيزي در مايه هاي «مادر فوالدزره» خودمان) كه 

مادر آقاي اسپاك (زاخاري كوينتو) است را بازي كند. قسمت 
جديد مجموعه «سفرهاي ستاره يي» (Star Treck) را آلكس 
كورتزمن و رابرت اوركي نوشته اند و جي جي آبرامز آن 
را كارگرداني مي كند و داستانش طبيعتًا در عوالمي عجيب 
در  شده  منتشر  مطالب  از  كه  طور  اين  گذرد.  مي  غريب  و 
خوش  دوران  در  مجموعه  تازه  قسمت  پيداست  «ورايتي» 
تحصيالت سرنشينان سفينه اينترپرايز در آكادمي استارفليت 
مي گذرد و كريس پاين در نقش كاپيتان كرك، سايمون پگ 
و  كوي  مك  دكتر  نقش  در  اوربان  كارل  اسكاتي،  نقش  در 

اريك بانا در نقش نروي شرور بازي مي كند.

بازيگران قرنطينه شده
هريس،  استيو  هرناندز،  جي  ريپورتر  هاليوود  گزارش  به 
شده»  «قرنطينه  فيلم  در  شورت  كلمبوس  و  كارپنتر  جنيفر 
كه بازسازي فيلم ترسناك اسپانيايي به نام Rec است بازي 
كند.  مي  كارگرداني  داودل  اريك  جان  را  فيلم  اين  كنند.  مي 
«قرنطينه شده» در يك آپارتمان در مركز شهر لس آنجلس 
مي گذرد كه در آنجا حوادث مرگباري اتفاق مي افتد و طبق 
مي  نگارها  روزنامه  سر  ها  كوزه  كاسه  همه  كه  معمول 
افتند  مي  گير  آنجا  در  فيلمبردار  يك  و  گزارشگر  يك  شكند، 
چون ناگهان قوانين قرنطينه در مورد ساكنان آن آپارتمان 
اعمال مي شود.فيلمنامه را كارگردان و برادرش درو داودل 
گوئرو  باال  خائومه  كه  اند  نوشته  فيلمي  فيلمنامه  براساس 

كارگرداني كرده و هنوز اكران نشده است. گويا فيلم اصلي هفته ديگر در اسپانيا روي پرده 
مي رود.
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 info@persianweekly.co.uk  گردشگرى
سرزمين عشق و 

حماسه
آذربايجان

گوشه  در  آذربايجان  استان 
ايران  فالت  غربي  شمال 
حدود  ارس  رود  دارد.   قرار 
شمالي آن را با جمهوري هاي 
آذربايجان ، ارمنستان و ايالت 
مشخص  نخجوان  خودمختار 
به  آذربايجان  منطقه  كند.  مي 
علت موقعيت خاص جغرافيايي 
، يكي از مناطق حساس و مهم 
اهميت،  همين  است.  كشور 
باعث  گستردگي  و  حساسيت 
با  منطقه  اين  تا  است  شده 
مشترك  خصوصيات  وجود 
جغرافيايي ، فرهنگي و تاريخي 
آذربايجان  استان  سه  به 
شرقي ،  غربي و اردبيل تقسيم 

شود. 
جغرافياي تاريخي استان

ميانه  فارس  در  آذربايجان 
كهن  آثار  در   ، پاتكان  آتور 

يوناني  در  آذربايجان،  كنوني  فارسي  در   ، آذربايگان  يا  آذربادگان  فارسي 
بيزانس آذربيگانون، در ارمني اتراپاتاكان، در سرياني آذربايغان ناميده شده 
است. تاريخ باستاني آذربايجان با تاريخ قوم ماد در آميخته است . قوم ماد 
پس از مهاجرت به ايران آرام آرام قسمت هاي غربي ايران از جمله آذربايجان 

را تصرف كرد.
مراكزتاريخي ،باستاني و گردشگرى

كاخ شهرداري
متروك  گورستان  در  شمسي   1312 سال  در  تبريز  شهرداري  تاالر  و  كاخ 
و مخروبه  كوي نوبر با نظارت مهندسان آلماني ساخته شد . اين ساختمان 
بار،گذشت  يك  دقيقه  پانزده  هر  كه  است  جانبي  چهار  ساعت  برج  يك  داراي 

زمان را اعالم مي كند. 
خانه مشروطيت

اين خانه محل اجتماع سران مشروطيت در تبريز بود و تاريخ ساختمان آن 
1247 شمسي مطابق با 1288 ه.ق است. باني اين خانه حاج مهدي كوزه كناني 
از فعاالن نهضت مشروطيت بود. به علت ارزش هاي فرهنگي و تاريخي كه 
اين خانه دارد ، به ويژه پيوند آن با نهضت مشروطيت ، در فهرست آثار ملي 

به ثبت رسيده است.
   قلعه آق گنبد ( هالكو )

 . است  شده  واقع   ( سابق  ( شاهي  اسالمي  جزيره  در  گنبد  آق  تاريخي  قلعه 
جزيره   تنها  و  اروميه  دريـاچه  بـزرگ  جزيره  چند  از  يكي  اسالمي  جزيره 
مسكوني آن است . قلعه مورد نظر بر فراز كوهي در اين جزيره قرار دارد ، 

قبر هالكو و ديگر سرداران مغول در اين قلعه است. 
ارتفاعات سهند 

دارد.  قرار  تبريز  شهرستان  جنوب  كيلومتري  در50  سهند  آتشفشاني  توده 
حد شرقي آن از شهرستان هشترود و سر اسكندر و قره چمن مي گذرد و تا 

حدود قافالنكوه پيش رفته است. 
چشمه آب معدني كندوان 

كندوان روستايي تاريخي و كم نظير است كه در فاصله 22 كيلومتري جنوب 
اسكو در ميان دره اي با صفا و كنار رودخانه پر آبي به همين نام واقع شده 
است . اين روستا چشمه آب معدني مهمي به همين نام دارد كه براي درمان 

بيماران كليوي نقش به سزايي دارد. 
غار اسكندر 

غار اسكندر به فاصلة  30 كيلومتري تبريز در روستاي سعيد آباد واقع شده 
و دسترسي به آن از طريق جاده ترانزيتي تبريز – تهران ميسر است . عرض 
دهانه اين غار حدود 5 متر و ديوارهاي داخل آن داراي استاالكتيت هاي جالب 

توجهي است.
 درياچه قورى گؤل 

 – تهران  جاده  مسير  در  تبريز  كيلومتري  فاصله 45  در  گؤل  قوري  درياچه 
و  پستي  با  هكتار  وسعت 240  با  شكل  مثلث  درياچه  اين  و  دارد  قرار  تبريز 
بلندي هايي نه چندان مهم احاطه شده است. اين درياچه به عنوان تاالب بين 

المللي به ثبت رسيده است.
قلعه جوشين

قلعه جوشين يا جوشون در 26 كيلومتري غرب ورزقان به سوي جلفا در شش 
كوهستاني  و  سخت  بسيار  آن  راه  و  شده  واقع  جوشين  روستاي  كيلومتري 
مانند  ديوار  هاي  شيب  را  آن  طرف  سه  كه  است  كوهي  فراز  بر  قلعه   . است 

احاطه كرده است و تنها راه ارتباطي آن يك گذر كوهستاني تنگ است
حمام كردشت

اين حمام در كناره رود ارس ، در جوار روستاي كردشت كه قلعه اي نيز به 
اين نام دارد واقع شده است. حمام كردشت از لحاظ طراحي داخلي و نقاشي 
مي  ارس  رودخانه  از  را  حمام  مصرفي  است.آب  توجه  شايان  ديواري  هاي 
حوضچه  به  را  آن  اي  گرمخانه  سيستم  طريق  از  شدن  گرم  از  پس  و  گيرند 
هاي دروني انتقال مي دهند و پس از استفاده از آن، فاضالب آن را از طريق 

سيستم هاي كانال كشي شده به بيرون هدايت مي كنند. 
سنگ نبشته سقندل 

اين كتيبه در كوهي به نام زاغي ياقيه در دو كيلومترى  شرق ورزقان از توابع 
اهر قرار دارد. طول آن 115 و عرض آن 47 سانتي متر و مشتمل بر 10 سطر 
است . اين كتيبه به ساردوى دوم ( 750-33 ق . م ) پسر آرگيشتى اول تعلق 
و  دژ  گشودن 21  و  آدرى  پولو  كوهستانى  ناحيه  به  حمله  از  آن  در  و  دارد 

تصرف 45 - 44 شهر در يك روز سخن مي رود.
تاالب ديب سيز 

اين تاالب در 25 كيلومتري شرق اهر قرار دارد و تاالبي نيزاري و دايمي است 
كه مورد استفاده پرندگان مهاجر آبزي قرار مي گيرد. 

  قلعه ضحاك عجب شير ( داش قلعه ) 
در 95  اروميه  درياچه  شرقي  ساحل  در  شير  عجب  شرق  كيلومتري  در 28 
كيلومتري جنوب تبريز، قلعه  ضحاك عجب شير واقع شده است. در ارتفاعات 
مقدم سهند غربي ، كوه سنگي مجزايي در دره سربرآورده كه به داش قلعه 
مجسمه  آن  در  كه  است  قبرستاني  كوه  اين  پاي  در  است.  معروف  ضحاك 

 سنگي قوچي قرار دارد .
 جزيره قريون داغي ( كبودان) 

جزيره قريون داغي يكي از بزرگ ترين و زيباترين جزاير غير مسكوني درياچه 
اروميه است كه در فاصله 12 كيلومتري بندر رحمانلو در قسمت جنوب شرقي 
درياچه  جزيره  تنها  داغي  قويون  جزيره   . است  گرفته  قرار  اروميه  درياچه 
اروميه است كه در تمام سال داراي آب شيرين است. آب شيرين جزيره براي 
مصرف حيوانات وحشي از دو چشمه اي كه در جنوب آن قرار دارد تأمين 
مي شود . جزيره قويون داغي زيستگاه قوچ و ميش ارمني و گوزن زرد ايراني 
است. اين گوزن يكي از نادرترين گونه هاي گوزن جهان است . اين مجموعه 
از طرف يونسكو به عنوان يكي از 59 قطعه منطقه حفاظت شده كه داراي گونه 

هاي كمياب گياهي و حيواني است به ثبت رسيده است . 
 تپه باستاني قلعه جوق 

شده  واقع  نام  همين  به  اى  دهكده  در  سراب  شمال  كيلومتري   2 در  تپه  اين 
است. ارتفاع آن 30 متر است و مساحتي در حدود 20 هزار متر مربع دارد 
. در اين تپه انواع سفال از دوران ما قبل تاريخ و هزاره دوم قبل از ميالد و 
دوران پارتها تا قرون اوليه  اسالمي و سفال هايي مرصع در انواع مختلف به 

حد وفور پيدا شده است . 
ارتفاعات ميشو 

كوه ميشو در شمال درياچه اروميه است و جلگه مرند را از جلگه شبستر و 
و شهرستان  دامنه  شمالي  در  مرند  كند.  شهرستان  مي  جدا  درياچه  اروميه 

شبستر در جبهه جنوبي اين كوهستان قرار دارد . 
قلعه جمهور ( بذقاالسي)

معروف  بابك  قلعه  نام  به  امروزه  كه  بذ  دژ  يا  جمهور  قلعه  يا  جاويدان  قلعه  
است در 5 كيلومتري جنوب غربي كليبر واقع شده است . اطراف اين قلعه را 
از هر طرف دره هايي به عمق 400 تا 600 متر فرا گرفته است و تنها يك راه 
بز رو دارد . از همين جا بوده كه بابك خرمدين قهرمان تاريخي آذربايجان و 
يارانش به مدت 22 سال سپاهيان عرب را كه براي سركوب جنبش و قيام او 
آمده بودند ، در كوهها و گردنه ها سرگردان كرد و با شبيخون هاي خود آنان 

را از دم تيغ گذارند و به شكست و هزيمت وادارشان كرد.
منطقه تاريخي قوبول دره سي

دو    ) هوراند  توابع  از  چناب  قريه  غرب  كيلومتري  يك  در  سي  دره  قوبول 
كيلومتري جاده اهر – كليبر ) پشت كوه سنگي مرتفعي واقع شده است . در 
مقابل آن ،  كوه هشت سر قرار دارد كه به روايتي مسكن اصلي بابك خرمدين 
بوده است . تپه تاريخي اژدها داش در اين دره قرار دارد . بر بدنه و باالي آن 
غارهايي است كه به گفته اهالي هر كدام گنجايش بيش از 2 هزار نفر را دارد.

گنبد سرخ
در  كه  است  سرخ  گنبد   ، ها  آن  ترين  قديم  مراغه  در  موجود  مزار  پنج  از 
آذربايجان بيشتر به (  قرمزي گنبد ) شهرت دارد. عمارتي است چهار گوش 
با سقفي گنبدي كه بر مقرنس هايي كه هنوز سالم مانده اند نهاده شده است . 
كتيبه ها و نقوش هندسي از آجر سرخ  تراشيده و كاشي مينايي رنگ بر باالي 
درگاه بنا كار گذاشته شده است . بر زمينه اي از گچ خاكستري اين كتيبه ها 
شود  مي  ديده  آنها  در  آبي  رنگ  از  اثري  كه  بري  گچ  برگ  و  گل  از  نقوشي 

آراسته شده است . 
گنبد مدور

است  برجي  بنا  اين  است.  مراغه  پنجگانه  قبرهاي  از  مزار  دومين  مدور  گنبد 
مدور كه از گنبد و سقف آن چيزي بر جاي نمانده و مزاري كامال ناشناخته 
دوران  طي  را  مينايي  نماي  تكامل  و  ترقي  كه  است  اين  در  بنا  ارزش   . است 
كوتاه ميان تاريخ احداث اين بنا و تاريخ ساخت گنبد سرخ نشان مي دهد . بنا 
كه از آجر ساخته شده ، به سكوي بلندي از سنگ كه سردابي در ميان دارد 

، نهاده شده است .
گنبد كبود 

سومين مزار از قبرهاي پنجگانه مراغه كه ( قبر مادر هالكو )  ناميده مي شود 
، برجي است كبود و زيبا به شكل منشوري ده وجهي. پهلوهاي اين برج داراي 
طاق نما و حاشيه كاري و دندانه است و در كناره آن پايه هاي ستون مانندي 
ساخته شده است. اين برج نظير ديگر برجهاي مقبره دار دو طبقه است. اطاق 
سقف بلندي دارد كه گنبد آن فرو ريخته و قسمت اعظم گچ بري و تزئينات و 

نوشته هاي آن نيز از بين رفته است.
چشمه گشايش

از   . است  شده  واقع  مراغه  شرقي  جنوب  كيلومتري   در 14  گشايش  دهكده 
دهكده تا  چشمه هاي معدني كه در جنوب غربي دهكده قرار دارند در حدود 
. در اين ناحيه دره اي  وجود دارد كه رودخانه موردي  700 متر راه است 
اين  از  يكي   . دارد  وجود  معدني  چشمه  دو  دره  اين  در   . است  جاري  آن  در 
دو چشمه در قسمت  جنوبي كه از زير سنگهاي آهكي آب خارج مي شود و 
ديگري در قسمت شمال دره است كه از سوراخي در يك سنگ آهكي كه به 
طرف رودخانه  جلو آمده است با فشار و صدا بيرون مي جهد . مقدار و فشار 

بعد از هر جهش كاهش مي يابد اما جهش از نوع تكرار مي شود. 
آبشار آسياب خرابه 

آسياب خرابه ( خارا با دييرمان ) يكي از زيباترين مناطق ديدني آذربايجان 
شرقي است. اين آبشار به علت وجود ويرانه هاي يك آسياب آبي به آسياب 
خرابه معروف است. براي رسيدن به اين مكان بسيار دل انگيز بايد از جاده 
مرند – جلفا به مهدى شهر ( علمدار- كرگر ) وارد شد و با عبور از يك جاده  
جاده   يك  از  گذشتن  و  آذربايجان  جمهوري  و  ايران  مرزي  نوار  در  خاكي 

فرعي ، به دره اي با صفا رسيد كه محل آسياب خرابه است.
غار دوگيجان 

اين غار كه از نوع غارهاي استاالكتيت است در شرق شهر مرند قرار دارد  و 
راه دسترسي به آن سواره رو مي باشد . دهانه آن به عرض 5/3 متر است. 

كليساي سن استپانوس
هاي  قرن  بين  كه  است  عظمتي  با  كليساهاي  از  يكي  استپانوس  سن  كليساي 
چهارم تا ششم هجري ( 10 تا 12 م ) ساخته شده است. اين كليسا در 16 
يك  بر  شام  دره  به  معروف  خرم  و  سبز  اي  دره  در  جلفا  غرب  كيلومتري 
بلندي بنا شده است. سبك معماري آن آميزه اي است از شيوه هاي معماري 
اورارتو ، اشكاني ،  يوناني و رومي كه بعد از ساخت بناهاي شگرف اچميادزين 
ارمني  شيوه  و  سبك  نام  به  ها  سبك  تداخل  اين   . استپانوس   ، طاديوس   ،

مشهور شد .
پل دختر

 20 در  قافالنكوه  ارتفاعات  مدخل  در  اوزن  قزل  رودخانه    روي  بر  پل  اين 
به درستي  تاريخ بناي آن   . ميانه احداث شده است  كيلومتري جنوب شرقي 
معلوم نيست و كتيبه اي هم كه تاريخ بناي پل را نشان مي داد ، ساييـده شده 
و مـتن آن از بـين رفتـه اسـت . پـل دختر ميانه در طول تاريخ بارها تعمير و 

بازسازي شده است. 
ارتفاعات بزغوش

كوهستان بزغوش در جنوب كوهستان سبالن و شمال غربي شهرستان ميانه 
قرار گرفته است . اين كوهستان از نوع كوههاي سنگي و صخره اي است و 
بلندترين قله آن 3304 متر ارتفاع دارد . اين كوهستان در حوالي شهر ميانه با 

مراتع سرسبز و خرم پوشيده شده است .
 

گردآورى و تنظيم: فرشته كديور
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چون شب هجدهم بر آمد
گفت: اي ملك جوانبخت،  خليفه فرمود كه اين حكايات را بنويسند و به خزانه سپارند. پس از آن به دختر بزرگ گفت كه: 
عفريت را پس از جادو كردن خواهرانت ديده اي يا نه؟ دختر گفت: اي خليفه نديده ام وليكن موئي از گيسوان خود فرو گرفته 
به من سپرده است كه هر وقت آن موي بسوزانم حاضر شود. پس خليفه موي عفريت را از دخترك بگرفت و بسوزاند. در 
حال قصر به لرزه درآمد و عفريت پديد شد. چون مسلمان بود به خليفه سالم كرد و گفت: اََيداهللا الخليفه، اين دختر با من 
احسان كرد و مرا از هالك خالص كرد و دشمن مرا بكشت من بپاداش نكوئي او خواهرانش را كه بر او ستم كرده بوند 
به جادوي دو سگ سياه كردم، اگر خليفه خالصي ايشان را بخواهد من ايشان را از جادو خالص كنم و بصورت نخستين 
بياورم. خليفه گفت:  نخست ايشان را از جادو خالص كن پس از آن من جستجوي آن ستمكار كنم كه اين دختر بيازرده و 
تنش را بدينسان كرده. عفريت گفت: من او را نيز بشناسم. بدانكه او نزديكترين مردم است به خليفه. پس عفريت طاس آبي 
را فسوني بردميد و بر آن دو سگ بپاشيد. در حال بصورت نخستين برگشته دو دختر آفتاب روي شدند پس از آن عفريت 
گفت:  اي خليفه آنكه تن اين دختر به اين سان كرده پسر تو امين است. خليفه را شگفت آمد و گفت: منت خداي را كه اين 
دو زيبا صنم به اهتمام من خالص گشتند. خليفه فرمود قاضي آوردند آن دختر را كه خداوند خانه بود با دو خواهر او كه 
بصورت سگ بودند بر سه ملكزاده ُصعلوك نما كابين كرد و ملكزادگان را از خواص خود بگزيد و دختري را كه زن امين 

بود بدو داد و دالله را خويشتن به زني بياورد.

حكايت غالم دروغگو
چون چندي بر آن بگذشت شبي از شبها خليفه به جعفر گفت: مي خواهم كه امشب به شهر اندر بگردم و از احوال 
حكام آگاه شوم و هر كدام از ايشان به زير دستان ستم كرده باشند معزول گردانم. پس خليفه با جعفر و مسرور 
برخاسته به شهر اندر همي گشتند تا به كوچه رسيدند. مرد سالخورده اي در آنجا ديدند كه دامي بر دوش و سبدي 

بر سر نهاده عصائي به دست گرفته نرم نرم همي رود و ابيات همي خواند: 
كه هر يكي به دگر گونه  داردم ناشاد مرا ز دست هنرهاي خويشتن فرياد    

زمن مپرس كه اين عيب بر تو چون افتاد بزرگتر زهنر در عراق عيبي نيست    
همان جفاي پدر بود و سيلي استاد َتَمتُّعي كه من از فضل در جهان بردم   

چون خليفه ابيات بشنيد با جعفر گفت اين ابيات گواهي مي دهد كه اين مرد بسي بي چيز است. خليفه پيش رفته 
پرسيد كه: اي مرد حرفة تو چيست؟ گفت: صيادم عيالمند، از نيمة روز تا اكنون بسي بكوشيدم خدايتعالي روزي 
دجله  كنار  به  اگر  گفت:  خليفه  مي كردم.  مرگ  درخواست  آمده  تنگ  به  زندگي  از  و  بازگشتم  نوميد  نرسانيد،  من  به  امروز 
بازگردي و به اقباِل من دام در دجله بيندازي هر آنچه كه بدام اندر افتد به صد ديناِر زر از تو خواهم خريد. صياد از اين 
سخن شاد شد و با خليفه به كنار دجله بازگشت و دام در دجله بينداخت. پس از ساعتي دام بيرون كشيد، صندوقي گران 
چون  بياورد.  قصر  به  نهاده  مسرور  بدوش  را  از  و  بگرفت  صندوق  داده  صياد  به  دينار  صد  خليفه  آمد.  در  به  دام  در 
صندوق بشكستند گليمي يافتند در هم پيچيده، چون گليم گشودند چادري ديدند، چون چادر را برداشتند دختري كشته 
يافتند كه تنش به نقرة خام همي مانست؛ خليفه چون او را بديد بگريست و گفت: اي وزيِر بي تدبير، چگونه من تحمل توانم 
كرد كه به َعهدِ من مردم را بكشند و به دجله بيندازند و بِِزهِ آن بر من ماند. ناچار بايد كشندة دختر را بكشم. به روح 
عباس بن عبدالُمَطلِّب سوگند كه اگر كشندة دختر پديد نياوري همة  آِل َبرَمك را بكشم. چون جعفر خشم خليفه بديد مهلت 
خواست. خليفه سه روز مهلت داد. جعفر از بارگاه خليفه به در آمده غمين و محزون همي رفت و به حيرت اندر بود كه 

كشندة دختر چگونه بدست آورم و ديگري را بي گناه به جاي وي به كشتن دهم. 
پس به خانة خويش رفته به تشويش اندر بنشست. روز چهارم خليفه او را بخواست و از كشندة دختر باز پرسيد. جعفر 
گفت: الَيْعلََم الغيب االاهللا. خليفه در خشم شد و گفت: چون سوگند خورده ام، امروز ترا بكشم. پس ُمنادي را فرمود كه 
ج بيايد. چون منادي ندا در  در كوي و َمَحلَّت ندا دهد كه جعفر وزير به دار كشيده خواهد شد، هركس خواهد به َتَفرُّ
داد مردمان گروه گروه قصد تماشا كردند ولي همه از شنيدن اين خبر ملول و گريان بودند و سبب خشم خليفه را 

به جعفر وزير نمي دانستند.
چون مردم گرد آمدند خادمان خليفه چوِب دار نشانده چشم بر ُحكِم خليفه و گوش بر فرمان داشتند كه ناگاه جواني 
نيكو شمايل را ديدند كه جامه هاي نو پوشيده بشتاب همي آيد. چون به ميان جمع رسيد خويشتن را به روي پاي 
جعفر وزير انداخته گفت: اي وزير دانشمند دختري را كه به صندوق اندر يافته ايد من كشته ام به قصاص او مرا 
بايد كشت. چون جعفر اين را شنيد به خالص خويش شاد گشت و به گرفتاري جوان محزون بود كه ناگاه پير 
سالخورده اي را ديدند كه مردم به كنار مي كند و شتابان همي آيد. چون بنزد جعفر رسيد گفت: اي وزير، اين جوان 
تقصيري ندارد به خويشتن ُبهتان مي زند دختر را من كشته ام، مرا به قصاص او بايد كشت. جوان گفت: اي وزير 
اين پيرمردي كم خرد است نمي داند كه چه مي گويد،  دختر را من كشته ام به قصاص او مرا بايد كشت. پير روي 
به آن جوان كرده گفت: اي فرزند تو هنوز از جواني َبر نخورده اي و در دل بسي آرزو داري، ترا كشتن نشايد. من 

پيرم و از زندگي سير گشته ام جان خود بر تو و بر وزير فدا مي كنم.
چون وزير اين سخنان بشنيد شگفت ماند و پير و جوان را پيش خليفه برد و گفت: اي خليفه كشندة دختر پديد آمده. 
خليفه گفت: از اين دو كدام يك كشت؟ جعفر گفت: جوان گويد كه من كشته ام و پير نيز گويد كه من كشته ام. خليفه 
از ايشان باز پرسيد، هر دو همان گفتند كه با جعفر گفته بودند. خليفه گفت: هر دو را بكشند. جعفر گفت: اي خليفه 
كشنده يكي است، قصاص از هر دو ستم است. جوان گفت: به خدائي كه آسمان بَيفراشت و زمين بُِگسترد دختر را 
من كشتم و نشان از صندوق و دختر همي داد تا به خليفه آشكار شد كه او كشته. خليفه را عجب آمد و با جوان گفت: 

سبب كشتن دختر چه بوده و چونست كه اين گناه نمي پوشي و در هالك خود همي كوشي؟
جوان گفت: اين دختر زن من بود و اين پير مرا عم و او را پدر است. اين دختر در خانة من سه فرزند بزاد و مرا 
بسيار دوست داشت. من از او بدي نديده بودم. در آغاز همين ماه بيمار شد، طبيب آوردم، بهبودي روي داد. خواستم 
كه به گرمابه فرستم، گفت: بِهي آرزو دارم كه او را ببويم و بخورم. من در حال به جستجوي به از خانه به در آمدم و 
آن روز بسي گشتم. بِه پديد نياوردم و شب را بفكرت بسر بردم. چون بامداد شد از خانه بيرون رفته باغها را بگشتم 
و از باغبانان بپرسيدم. يكي از ايشان گفت: آنچه تو مي خواهي در بغداد يافت نخواهد شد ولي خليفه را به بصره اندر 
باغي است بسي درختاِن بِه دارد و باغبانان آن باغ همه روزه به چيده و براي خليفه مي آورند. پس مرا محبت دختر بر 
آن بداشت كه به بصره بروم. پانزده شبانه روز رفتم و بازگشتم و سه دانه بِه، به سه دينار خريده بياوردم. پس از چند 
روزي به دكان رفته به معامله نشستم. غالم سياهي را ديدم كه بهي در دست دارد به او گفتم كه: اين بِه از كجاست كه من 
نيز بخرم. بخنديد و گفت:  اين بِه را از محبوبة خود گرفته ام؛ چند روز بود در سفر بودم چون بيامدم محبوبه را رنجور 
و نزار يافتم و سه دانه بر بالين داشت. يكي به من داده گفت:  شوهر ُقلُتبان من اينها را از بصره آورده. چون سخن غالم 
بشنيدم، جهان به چشمم تيره شد. دكان برچيده به خانه آمدم. از غايت خشم عقل و شعور از من رفته بسان ديوانگان بودم. 
ديدم كه دو دانه بِه در سر بالين دختر است از بِه ِسُيمين جويا شدم دختر گفت: ندانستم چه كس برداشته است. من سخن 
غالم راست پنداشتم كاردي برگرفته به فراز سينة دختر نشستم و او را بكشتم و به گليم اندر پيچيده به صندوق نهادم و 
صندوق بر اَسَتري نهاده بردم و به دجله اش درافكندم. اي خليفه زودتر مرا بكش و قصاص از من بستان كه من بسي بيم از 
مكافات روز رستخيز دارم به سبب اينكه چون من صندوق در دجله افكنده بازگشتم پسر مِهتر خود را ديدم گريانست سبب 
گريه پرسيدم و او از ماجراي مادرش آگاه نبود. گفت:  بهي از سه دانه بِه كه در بالين مادر بود بگرفتم و به كوچه اندر بازي 
مي كردم، غالم سياه بلند باالئي به از من بِسُتد و گفت: اين بِه از كجا آورده اي؟ من گفتم: مادرم رنجور است پدرم به بصره 
رفته سه دانه بِه به سه دينار خريده و آورده است كه مادرم آنها را ببويد. غالم به سخن من گوش نداد به از من ربوده برفت. 
من از بيم مادر گريانم. چون سخن كودك بشنيدم دانستم كه غالم ُبهتان گفته و من دختر را به ستمگري كشته ام. پس غمين 
و محزون نشسته همي گريستم كه عم من همين پير بنزد من آمد. ماجرا بر او بيان كردم او نيز در پهلوي من به ماتم نشست. 
پنج شبانه روز است كه گريانيم و به كشتن دختر افسوس همي خوريم. ترا به اجدادت سوگند مي دهم كه مرا زود بكش. خليفه 

گفت: ممكن نسيت، نخواهم ُكشت مگر غالم را.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.                                       ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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پيامدهاي افزايش 
قيمت نفت براى ايران

با توجه به تداوم روند صعودي افزايش بهاي نفت و ركورد شكني بي سابقه آن ،سوال 
هاي بي جواب در خصوص پيامدهاي افزايش قيمت نفت براي كشورهاي توليد كننده و 

همين طور مصرف كننده ايجاد شده است.

يك  بيشتر  اقتصادى  نگاه  از  ايران  جامعه ى   ، ايران  اقتصادي  خبرگزاري  گزارش  به 
جامعه اى مصرفى است تا توليدى. از اين رو درآمدهاى سرشار نفتى بطور عمده براى 
مصرف كاال بكار گرفته مى شود. اين امر مشكالتى را براى اقتصاد ايران در پى خواهد 

آورد. 
از لحاظ كلى درصورتى كه درآمدهاى نفت بشدت افزايش پيدا كنند و اين درآمد در 
اقتصاد كشور هزينه شوند، مانند اين هست كه منابع زيادى را به اقتصاد تزريق كنيم 
كه هرچند فعاليت هاى اقتصادى با سهولت روان مى شوند، ولى پس از آنكه كشور با 
افت درآمد مواجه شود، يك بيمارى خاصى به اقتصاد تحميل مى شود كه معروف است 

به "بيمارى هلندى".
اين بيمارى بدين معنا است كه اقتصادى كه در چند سال با درآمدهاى زياد مالى فعاليت 
چرخه ى  اين  مى شود.  ركود  دچار  درآمدها  آن  شدن  كم  يا  شدن  قطع  از  بعد  مى كند، 

ركود معموال دو تا سه سال بعد از شروع كاهش درآمدها اتفاق مى افتد."
به گفته ى كارشناسان، تقسيم بى رويه ى پول ميان مردم، بگوييم انتقال پول به مصرف، 
آنهم به اشكال گوناگون رويكردى بسيار تورم زا خواهد بود، زيرا كه رشد نقدينگى را 

افزايش خواهد داد.
به عبارت ديگر، در صورتى كه كشور مصرف خود را بر اساس درآمدهاى كالن نفتى 
خواهد افتاد، كشور  درآمد، كه حتما چنين اتفاقى  تنظيم كند، آنگاه در صورت كاهش 

بى دفاع و دچار بحران خواهد شد.
اين چيزى است كه دولت كنونى ايران تا اندازه اى با آن دست به گريبان است تا جايى 
كه امروز نرخ تورم به 18 درصد رسيده است. معموال دولت ها با نگرش هاى مختلفى كه 

به برنامه هاى توسعه دارند، اين سياست ها را انتخاب مى كنند. 
 در اين زمينه كه ذخيره ى ارزى حاصل شده از درآمد نفت، كه به دالر يا 

يورو است، چگونه وارد اقتصاد مى شود، و اينكه اگر دولت نمى تواند ارز خارجى را 
براحتى در اقتصاد كشور بكار ببندد، زيرا آن را بايد به ريال تبديل كند و از آنجا كه 

بقدر كافى ريال وجود ندارد، آنگاه مجبور به چاپ اسكناس بى پشتوانه خواهد شد.
اگر اين پول را بعنوان آنچه كه در سيستم پولى به آن "پول پرقدرت" مى گويند، استفاده 
كنند، آنگاه آن پول پرقدرت مبنايى مى شود كه نقدينگى بر اساس آن توليد شود؛ و اين 

البته تورم زا است.
بانك  به  دولت  بدهى  بازپرداخت  سياست  مانند  سياست هايى  كه  است  اين  ديگر  راه 
مركزى پيش گرفته شود. به اين صورت كه دولت ارز خود را در قبال بدهى هايى كه 

دارد به بانك مركزى بفروشد. 
بانك مركزى هم با اين حجم جديدى دالرى كه  پيدا مى كند، مى تواند ريال را از بازار 
جمع كند، يعنى اينكه دالر يا ارز را در بازار داخلى بفروشد و حجم زيادى ريال جمع 
كند و اين موضوع باعث افزايش قدرت پول ملى مى شود، زيرا از آنجا كه حجم ريال را 
در اقتصاد ملى كم مى كند، عمال از دو سو به تقويت پول ملى مى انجامد و ضدتورمى 

كار خواهد كرد.
نفت  صادركننده ى  دولت هاى  ارزى  ذخيره ى  بر  يكسو  از  نفت  كالن  و  فزاينده  درآمد 
خواهد افزود و اين مثبت است و مى تواند امكاناتى را براى آنها فراهم آورد. ولى از 
سوى ديگر، مصرف كنندگان نفت، يعنى كشورهاى توليدكننده ى صنعتى غرب، هزينه ى 

بيشترى براى توليد خواهند پرداخت. 
اتكاى  يگانه  و  هستند  تك محصولى  عمده  بطور  كه  نفت  توليدكننده ى  كشورهاى 
اقتصادي شان درآمد نفت است، بايد مصرف فزاينده ى خود را با واردات از كشورهاى 
غرب تأمين كنند و باال رفتن بهاى نفت به آن معنا خواهد بود كه بايد كاالهاى غربى را 

در آينده ى نزديك به بهاى بسيار گرانتر بخرند. 
از سوى ديگر، به نظر كارشناسان اقتصادى، افزايش غيرواقعى بهاى نفت، كشورهاى 
مصرف كننده ى غربى را واخواهد داشت تا با تالش بيشترى به فكر تأمين منابع انرژى 

غيرنفتى بيافتند تا از وابستگيشان به نفت كاسته شود.

ايرانى پسته  تلخ  لبخند 
بحث صادرات پسته براى ورود به بازارهاى جهانى و كيفيت آن از يك طرف و مشكالت داخلى فرا روى باغداران و توليد كنندگان پسته براى 
فروش در داخل از سوى ديگر موجب شده كه وضعيت پسته در شرايط نسبتًا نامناسبى قرار گيرد . پارسال فروش پسته كشاورزى به دليل 
كمبود نقدينگى با مشكالت فراوانى روبه رو شد. امسال نيز با وجود تأسيس «شركت ملى پسته ايرانيان»، اين شركت نيز به دليل نداشتن تجربه 

كافى و جايگاه بين المللى در خريد و صادرات پسته با مشكالتى رو به رو شده است.
محسن جاللپور، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن استان 
كه  رفت  مى  «انتظار  گويد:  مى  وضعيت  اين  مورد  در  كرمان 
امسال ركورد برداشت محصول پسته شكسته شود اما مقدارى 
از برداشت پوك و نيمه مغز است و همين موجب شده مانند سال 
قبل حداكثر 200 هزار تن محصول داشته باشيم.» وى باالترين 
ميزان صادرات پسته را يك ميليارد و 100 ميليون دالر در سال 
85 بيان كرده و اظهار مى دارد: «در سال گذشته 172 هزار تن 
به  توجه  با  نيز  امسال  شود  مى  بينى  پيش  كه  شد  صادر  پسته 
نرخ دالر در دنيا و ميزان توليد محصول كشور افزايش آورده 

دالرى نداشته باشيم.» 
افزايش  بينى  پيش  اساس  بر  «آمريكا  گويد:  مى  همچنين  او 
محصول پسته ايران از سه ماه قبل پسته خود را ارزان كرد و 
براى نخستين بار زير قيمت پسته ايران به فروش رساند تا از 
اين طريق جايگاه بهترى را به دست آورد كه اين موجب شد تا 

امكان ارزآورى بيشتر وجود نداشته باشد.»
عدم  را  پسته  صادرات  روى  پيش  مشكل  ترين  اصلى  جاللپور 
تزريق نقدينگى مصوب ستاد عالى پسته كشور و دست اندركاران 
پسته اعالم و يادآور مى شود: «ستاد عالى پسته كشور تصويب 
كرد كه امسال250 ميليارد تومان براى خريد پسته استان كرمان 
شركت  به  تومان  ميليارد   90 ميزان  اين  از  كه  دهد  اختصاص 
تعاونى پسته رفسنجان، 50 ميليارد تومان به شركت ملى پسته 
ديگر  براى  استاندارى  اختيار  در  تومان  ميليارد   30 ايرانيان، 
شركت هاى تعاونى و شركت هاى بزرگ و 80 ميليارد تومان در 
اختيار صادر كنندگان قرار دهد كه با وجود پيگيرى هاى متعدد 

نگرفته  قرار  پسته  اندركاران  دست  اختيار  در  مبلغ  اين  همچنان 
است.»

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معان استان كرمان علت عدم اختصاص اين مبلغ را مشكل نبود وثيقه ملكى براى دريافت تسهيالت دانسته و 
مى افزايد: «با توجه به اينكه چنين وثيقه اى به دليل نبود سند دفترچه اى ملكى وجود ندارد، همچنان توليد كنندگان در سرگردانى به سر مى 

برند و اگر اين نقدينگى تزريق نشود صادر كنندگان به تنهايى قدرت خريد و فروش پسته را نخواهند داشت.
جاللپور در همين حال مى افزايد: بيشترين صادرات ايران به خاور دور، كشورهاى عربى صورت مى گيرد و چون هنوز پسته ايران تا حدى 

افالتوكسين دارد تنها 15 تا 20 درصد آن به كشورهاى اروپايى و كانادا صادر مى شود.
وى نقش آموزش را در افزايش كيفيت محصول پسته مؤثر مى داند و عنوان مى كند: دو سال پيش پس از انجام يكسرى تحقيقات به وزارت 
مهندسان  استخدام  با  تا  شود  تشكيل  هايى  تعاونى  شركت  فراوان،  هاى  مالكيت  خرده  وجود  به  توجه  با  تا  شد  پيشنهاد  كشاورزى  جهاد 
كشاورزى و رسيدگى علمى به باغ ها و در اختيار قرار دادن امكانات كشاورزى بر كيفيت محصول پسته افزوده شود تا محصولى عارى از 

آفت به بازارهاى جهانى عرضه كنيم اما تاكنون اقدام شايسته اى در اين زمينه صورت نگرفته است.
او به باغداران توصيه مى كند: تا تحمل داشته باشند و با باال بردن كيفيت و سالمت پسته براى رسيدن به جايگاه اصلى پسته در جهان تالش 

كنند.
اما جليل مظهرى يكى از باغداران پسته در استان كرمان نيز با انتقاد از وضعيت خريد و فروش پسته امسال مى گويد: ژانويه بهترين زمان 
براى عرضه پسته ايران به بازارهاى خارجى است كه پسته ايران پارسال به موقع براى فروش در ژانويه و عيد چينى ها در بازارهاى خاور 

دور عرضه نشد و اين موجب عقب ماندن ايرانى ها از ديگر صادركنندگان شد.
وى مى افزايد: براساس شواهد موجود امسال نيز پسته به واسطه مشكالت داخلى و خارجى با قيمت واقعى و در زمانى مناسب به فروش نمى 
رسد. اين باغدار پسته يادآور مى شود كه در گذشته پسته در ماه مهر در انبارهاى اروپا و خاور دور موجود بود كه متأسفانه امسال در آبان 
ماه تازه قرار است اقدام به خريد پسته شود كه به طور ميانگين پس از طى مراحلى چون گذر از مشكالت، دريافت تأييديه هاى بهداشتى و 
در نهايت حمل به وسيله كشتى و دريافت مجدد تأييديه هاى بهداشتى در كشورهاى ديگر پس از ژانويه وارد بازار مى شود كه اين به معناى 
صدمه خوردن به پسته ايران است. در اين وضعيت 6 نفر از نمايندگان شهرهاى پسته خيز استان كرمان در مجلس شوراى اسالمى نيز با 
ارسال نامه اى به رئيس جمهور كشور خواستار پيگيرى و رفع موانع پيش روى پسته ايران شده اند. در بخش هايى از اين نامه آمده است: با 
فرا رسيدن فصل برداشت محصول سردرگمى ستاد عالى پسته نمايان شده و با آنكه فصل برداشت محصول به پايان خود نزديك مى شود نه 
تنها از پرداخت تسهيالت خبرى نيست كه قيمت خريد آن نيز از سوى هيچ نهادى مشخص نشده و برخالف سال هاى گذشته مردم در بالتكليفى 
هستند و هر روز قيمت پسته پايين تر مى آيد و دالالن از اين وضع بهره مى برند و مردم مخصوصًا توليد كنندگان جزو بازندگان واقعى و 

رقيبان خارجى ايران و در رأس آنها آمريكا برندگان واقعى اين وضعند. 
    

  
 

گزارش مبادالت ايران با اتحاديه اروپا 
يورواستات طي گزارشي از مبادالت 27 عضو اتحاديه اروپا با ايران در نيمه 
ترتيب  به  را  يونان  و  هلند  ايتاليا،آلمان،فرانسه،  داد.  خبر   2007 سال  نخست 

بزرگترين شركاي تجاري ايران در درون اين اتحاديه معرفي كرد.
بر اساس اين گزارش، مبادالت تجاري ايران با 27 عضو اتحاديه اروپا در شش 
ماه نخست سال 2007 به 3/11 ميليارد يورو رسيد كه از اين رقم 6/4 ميليارد 
يورو مربوط به صادرات اين اتحاديه به ايران و 7/6 ميليارد يورو مربوط به 

واردات اين اتحاديه از ايران بوده است. 
ايران  تجاري  شريك  بزرگترين  عنوان  به  ايتاليا  اتحاديه  اين  اعضاي  ميان  در 
در ميان اعضاي اتحاديه اروپا در مدت مزبور شناخته شده است.كل مبادالت 
اين  در  ايتاليا  رسيد.  يورو  ميليارد   881/2 به  مدت  اين  در  كشور  دو  تجاري 
مدت 084/2 ميليارد يورو كاال از ايران وارد و 797 ميليون يورو كاال به ايران 

وارد كرد. 
به هر ترتيب اين كشور با نزديك به سه ميليارد دالر مبادله تجاري بزرگترين 

شريك تجاري ايران در درون اتحاديه اروپا شناخته شده است. 
يورو،  ميليارد  با 765/1  فرانسه  يورو،  ميليارد  با 813/1  آلمان  ايتاليا،  از  پس 
هلند با 309/1 ميليارد يورو و يونان با 056/1 ميليارد يورو به ترتيب دومين تا 

پنجمين شركاي تجاري ايران در اتحاديه اروپا شناخته شده اند. 
يورو  ميليارد   642/1 صدور  با  آلمان 
كاال به ايران در نيمه نخست سال جاري 
به عنوان بزرگترين صادركننده كاال به 

ايران در اين
اروپا  اتحاديه  اعضاي  ميان  در  مدت 
شناخته شده است.ايتاليا نيز با واردات 
وارد  بزرگترين  يورو  ميليارد   084/2

كننده كاال از ايران بوده است. 
ساير  با  ايران  تجاري  مبادالت  ميزان 

كشورهاي اروپايي به شرح زير بوده است:اسپانيا 838 ميليون يورو، انگليس 
331 ميليون يورو، بلژيك 279 ميليون يورو، جمهوري چك 13 ميليون يورو، 
دانمارك 62 ميليون يورو، استوني يك ميليون يورو، ايرلند 14 ميليون يورو،  
يورو،  ميليون  فنالند 47  يورو،  ميليون  سوئد 230  يورو،  ميليون  چهار  قبرس 
اسلواكي پنج ميليون يورو، اسلوني 30ميليون يورو، پرتغال 202 ميليون يورو، 
يورو،  ميليون  يك  مالت  يورو،  ميليون   232 اتريش  يورو،  ميليون   42 لهستان 
هفت  ليتواني   ، يورو  ميليون  هفت  لوكزامبورگ  يورو،  ميليون   13 مجارستان 

ميليون يورو، بلغارستان 12 ميليون يورو و روماني 192 ميليون يورو.
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5 دليل عمده افزايش قيمت 
نفت به 100 دالر  

 مدير امور اوپك وزارت نفت كاهش ارزش دالر، بحران در مرز تركيه و عراق، مشكالت سياسي پس از اشغال عراق، 
سخن غربي ها از جنگ جهاني سوم و سرمايه گذاري اندك در صنايع باالدستي و پايين دستي نفت را مهمترين عوامل 
افزايش قيمت نفت عنوان كرد. جواد يارجاني درباره داليل افزايش قيمت جهاني نفت اظهار داشت؛ در اين زمينه بايد 
ديد تغييراتي كه در زمينه عرضه، تقاضا يا سطح ذخاير نفت اتفاق افتاده يا افزايش تقاضا و كاهش شديد غيرمعمول 
ذخاير نفتي صورت گرفته باعث افزايش شديد قيمت شده يا به داليل اساسي است. وي تصريح كرد؛ افزايش قيمت ها 
به هيچ يك از اين داليل مربوط نيست و داليل اساسي كه شمرده شده منجر به افزايش قيمت نفت نشده اند بلكه عوامل 
غيراساسي باعث چنين اتفاقي شده است. يارجاني عمده ترين عامل غيراساسي افزايش قيمت جهاني نفت را كاهش 
ارزش دالر دانست. وي در عين حال گفت؛ هنگامي كه ارزش دالر كاهش پيدا مي كند مقدار زيادي پول در بازار خريد 
و فروش ارز وارد بازارهاي كاالهايي كه در بورس معامله مي شوند، مي گردد. وي افزود؛ در بازار كاغذي نفت خام 
پول هاي بسيار زيادي وارد مي شود و اين عاملي است كه وقتي رويدادي به ويژه درباره مسائل ژئوپولتيك رخ مي 
دهد نسبت به آن واكنش شديد نشان مي دهد و باعث افزايش قيمت مي شود يا با همان سرعت نيز قيمت را كاهش 
مي دهد. يارجاني تصريح كرد؛ بحران مرز تركيه و عراق مساله يي نبود كه موضوع عرضه نفت خام را تحت تاثير 
قرار دهد اما همين بحران موجب افزايش 7 تا 8 دالري قيمت نفت خام شد و نشان مي دهد اين افزايش قيمت عادي 
نيست بلكه عكس العمل هايي است كه به مسائل ژئوپولتيك برمي گردد. وي افزود؛ وجود بحران پس از اشغال عراق 
و سخن از جنگ جهاني سوم، بحران آفريني است و داليلي براي افزايش قيمت نفت بدون توجه به ضوابط و عوامل 
اساسي است. مدير امور اوپك همچنين گفت؛ افزايش قيمت نفت دليل تاريخي ديگري دارد و آن اينكه در حوزه صنايع 
باالدستي و پايين دستي صنعت نفت به اندازه كافي سرمايه گذاري صورت نگرفته است. يارجاني اضافه كرد؛ درباره 
صنايع پايين دستي در حوزه پااليشگاه سودآوري كم بود، بعضي از كشورها (امريكا) اجازه ساخت پااليشگاه نمي 
دادند و افزايش تقاضاي فرآورده هاي نفتي باعث كمبود امكانات پايين دستي شده است. وي گفت؛ در باالدستي نيز 
تحريم هاي گذشته و بحران هاي منطقه خاورميانه از ظرفيت سازي جلوگيري كرده كه بايد عوامل بحران آفرين را 
بررسي كرد و در واقع اين عوامل باعث كاهش ظرفيت شده است. وي درباره برندگان بازي جهاني افزايش قيمت نفت 
اظهار داشت؛ كشورهاي صنعتي ثروتمند معموًال از افزايش قيمت سود مي برند زيرا كاالهاي صادراتي خود را با قيمت 
هاي باال صادر مي كنند و در نتيجه هزينه هاي توليد و شبكه هاي اضافي نفت افزايش مي يابد و قيمت تمام كاالها و 
خدمات وارداتي كه مصرفي است، باال مي رود و گاهي قيمت ها كه كاهش مي يابد قيمت آن كاالهاي اساسي پايين نمي 
آيد. يارجاني درباره تاثير افزايش قيمت نفت بر روند فعاليت اوپك گفت؛ اوپك نقش خود را بازي كرده و اعالم كرده 
كمبودي از نظر نفت خام در بازار وجود ندارد و هر موقع نياز بوده اوپك نياز بازار را تامين كرده است. وي درباره 
پيش بيني روند قيمت جهاني نفت گفت؛ نمي توان بدون در نظر گرفتن داليلي تاثيرگذار قيمت ها را به طور كلي پيش 
بيني كرد. وي افزود؛ اگر زمستان بسيار سردي باشد به طور طبيعي تقاضا افزايش مي يابد و در نتيجه قيمت نفت نيز 
باال مي رود. يارجاني تاكيد كرد؛ در صورتي كه شرايط سياسي كشورها نيز ملتهب باشد قيمت ها افزايش مي يابد. 

وي درباره بازگشت قيمت نفت به 80 يا زير 90دالر گفت؛ سابقه قيمت نفت در سال هاي گذشته اگر مورد بررسي قرار 
گيرد مشخص مي شود كه در اين سال ها هم قيمت بسيار باال وجود داشته و هم قيمت بسيار پايين، بنابراين از اينكه 

فكر كنيم قيمت ها فقط به يك طرف سير مي كند بايد پرهيز كرد. 
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طراح لباس ”من ايرونى ام“
سايت من ايرونيم ، نمونه كارهاى مسيح زاد است كه يك طراح لباس هاى دست ساز با نشانه هاى فرهنگ ايرانى است . اين لباس ها اكثرا با 

اشعارى از حافظ منقوش شده اند و خيلى هم زيبا طراحى شدن.
شايد درك اين موضوع كمى سخت باشه كه با لباسى بريم بيرون كه روش فارسى نوشته شده باشه . اما وقتى نگاهى به دور و برمون بندازيم 

و ببينيم كه خيلى ها لباس هايى با نوشت هاى انگليسى تن كردن، اونوقت ميشه نتيجه گرفت كه اين موضوع فقط جا نيفتاده و چه بهتر كه ما 
اولين نفراتى باشيم كه متفاوت لباس مى پوشيم.

معرفى سايت :
www.manirooniam.com
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

شير هندى و شكر پارسى
داريوش رجبيان

 

بنا به روايتى كه ميان پارسيان هند رايج است، وقتى نخستين زرتشتى هاى فرارى پا به خاك شهر بندرى ”نوسارى“ 
در ايالت گجرات هند نهادند و از فرماندار محل درخواست جان پناه و پشتيبانى كردند، حاكم گجرات براى آنها كاسه اى 

شير فرستاد كه به معناى خوش آمد بود و در عين حال به فزونى جمعيت در گجرات اشاره مى كرد.
موبد موبدان پارسى، مقدارى شكر در كاسة شير ريخت و كاسه را بازپس فرستاد. شكر افزوده در شير تحليل رفت و 
آن را شيرين كرد و در عين حال حتا يك قطره از شير كاسه  بيرون نريخت؛ يعنى مهاجران مزاحم مردم بومى نخواهند 
شد و در عين حال در شيرين تر شدن كام آنها خواهند كوشيد. فرماندار گجرات از زرتشتى ها با خوشرويى پذيرايى 

كرد و به آنها پناهگاهى داد كه پس از مدتى زادبوم دوم زرتشتيان شد.
صرف نظر از صحت و سقم اين روايت، پارسى هاى هند كه هزار سال پيش با آتش بهرام زرتشتى از ايران به هند پناه 
بردند، اكنون تنها اقليت مذهبى آن كشور اند كه مى توانند مدعى بيشترين سهم در شيرين كام كردن مردم آن سرزمين 

و در افزودن بر غناى مادى و معنوى آن باشند.
با اين كه شمار زرتشتى هاى هند زير صد هزار تن است و اين در ميان بيش از يك ميليارد هندى قطره اى در دريا را 

مى ماند، حضور پارسى ها در همه عرصه ها محسوس است.
در سراسر هند مى توان خودروها و كاميون ها و بيمارستان ها و مدرسه ها و هتل ها و خواربار و فرآورده هاى 
از  بسيارى  اند.  پارسى  هاى  خاندان  به  متعلق  اى  زنجيره  هاى  شركت  كه  ديد  را  ”گودِرج“  و  ”واديا“  ”تاتا“،  صنعتى 
پژوهشگران بر اين باور اند كه تمركز زرتشتى ها در بزرگترين شهر هند مومباى (بمبئى) باعث توسعه چشمگير اين 

شهر شده است.  
”جمشيد جى تاتا“، فرزند يك موبد زرتشتى كه سال 1839 در شهر نوسارى گجرات زاده شد، در سن 14 سالگى با 
پدرش به بمبئى رفت و در پى تالش و مبادرت فراوان از يك تاجر كوچك به بازرگانى بزرگ تبديل شد كه اكنون او را 

پدر صنعت هند مى نامند.
جمشيدجى تاتا پايه گذار ”تاتا استيل“ است كه نخستين شركت خصوصى توليد فوالد در آسياست كه ساالنه چهار 
پژوهش  موسسه  مانند  هم -  تاتا  به  موسوم  ديگر  مختلف  هاى  شركت  و  موسسات  كند.  مى  توليد  فوالد  تن  ميليون 
بنيادين تاتا و شركت انرژى تاتا – ميراث اوست. اكنون مجموعه شركت هاى ”تاتا گروپ“ از زمره بزرگترين شركت 

هاى هند است.
نخستين كارخانه تصفيه پنبه در هند محصول زحمات يك پارسى ديگر با نام ”كاوس جى نانابهاى داور“ بود كه سال 
1854 در بمبئى آغاز به كار كرد. نخستين تبعه هند هم كه به دريافت لقب شواليه دربار بريتانيا مشرف شد، ”جمشيد 
جى جيجى بهاى“، پارسى بشردوستى بود كه هم اكنون بيمارستان ها، كالج ها، خانه هاى بينوايان و  خيابان هاى 

متعددى در هند نام او را دارند.
قديمى ترين روزنامه بمبئى با نام ”بامبى ساماچار“ را هم پارسى ها مى چرخاندند.

زرتشتيان هند از جمله نخستين اقشار اين كشور بودند كه از نظام آموزشى جديد ”لرد مكولى“ بهره بردند. ”لرد مكولى“ 
معتقد بود كه به عده اى از مردم هند بايد زبان و فرهنگ انگليسى را ياد داد، تا نياز بريتانيايى ها به مترجم و مامور 

انگليسى دان محلى رفع شود.
نظام آموزشى جديد او سال 1835 راه افتاد و پارسى ها را بى درنگ به خود جذب كرد. در نتيجه شمار زيادى از 
نام  كه  جاست  اين  از  گرفتند.  فرا  را  تازه  هاى  حرفه  و  گذاشتند  كنار  را  ستد  و  داد  و  تجارت  سنتى  شغل  ها  پارسى 
و  (مهندس)  مانند ”وكيل“، ”دكتر“، ”انجينير“  به  آنهاست،  اجداد  حرفه  نام  واقع،  در  ها،  پارسى  از  بسيارى  خانوادگى 

”كونفكشيونر“ (قناد). 
اما شمار قابل مالحظه اى از فارغ التحصيالن پارسى مدارس ”لرد مكولى“ پس از مدتى خار چشم حاكمان بريتانيايى 

شدند و در زمره پيشاهنگان جنبش استقالل خواهى هند قرار گرفتند.
”دادابهاى نوروجى“، ملقب به ”پير ملى گرايى هندى“، طى سال هاى 1886، 1893 و 1906 رياست كنگره ملى هند را 
به دوش داشت و از مربيان ”ماهاتما گاندى“ بود. در ميان مبارزان راه استقالل هند نام پارسيان ديگر از قبيل ”مادام 
بيكايجى كاما“ و ”سر فيروزشاه مهتا“ نيز مى آيد. جمشيد جى تاتا نيز نخستين هندى اى بود كه حلقه انحصار اروپايى 

ها در صنعت هند را شكست و به ساير هندى ها هم مجال داد كه صاحب صنايع خود باشند.
هاى  هتل  باشد:  داشته  پارسى  شدت  به  فضايى  مومباى  منطقه ”كوالبا“ى  كه  است  شده  باعث  باشكوه  پيشينه  همين 
مجلل پارسى، كولونى (مهاجرنشين) خسرو باغ، رستوران هاى زرتشتى، كافه لئوپولد (ميعاد گاه معمولى جهانگردان 
در مومباى)، نگارستان جهانگير، كالج كاوسجى، تنديس دينشاه واچا، خيابان نوروزجى فريدون جى، همه و همه يادآور 

همان كاسه شير گجراتى است كه با شكر پارسى درآميخته بود. .
 كوالبا منطقه اى است كه در محور رمان پرفروش ”شانتارام“ به قلم ”گرگورى ديويد روبرتز“، نويسنده استراليايى 
قرار دارد. شانتارام زندگى نامه نويسنده آن است كه از زندان فرار مى كند و با گذرنامه اى جعلى وارد هند مى شود، 
چند زبان محلى هند را فرا مى گيرد، به هند دل مى بندد، در آنجا زندانى مى شود و پس از آزادى باز هم زندگى در 

منطقه كوالباى مومباى را اختيار مى كند.
تصاوير و ماجرا هاى جالب اين كتاب كه عمدتا در مومباى و در همين منطقه كوالبا گذشته است، يكى از انگيزه هاى 

سفر من به اين شهر بود.
پارسيان هند، با اين كه پوست روشنتر دارند، چندان قابل تشخيص از ساير هندى ها نيستند. زبان گجراتى زبان مادرى 
بيشتر آنهاست و برخى از رسوم و آيين هاى هندى ميان زرتشتى ها هم مرسوم است. ولى لباس فاخر بلند و گشاد و 

روسرى، بانوان سنتى زرتشتى را در خيابان هاى مومباى متمايز مى كند. 
اما اكنون تعداد پارسى هاى هند به شدت رو به كاهش است. بسيارى معتقد اند كه ديدگاه هاى مذهبى محافظه كارانه 
انجمن هاى زرتشتى هند كه ازدواج با ناپارسى ها را مجاز نمى داند و مخالف پيوستن هموندان تازه به اين كيش است، 

در حال سوق دادن جمعيت پارسى هند به ورطه انقراض است.
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و تاثير مواد نگاهي به كاركرد 
مخدر بر مغز 

 به يغما 
بردن 

نظام هاي 
انگيزشي  
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مي  رخ  چه  بدن  در  اعتيادآور،  يي  ماده  خوردن  يا  تزريق  كشيدن،  بو  هنگام 
شوند؟  مي  آنها  براي  فرد  اجباري  وجوي  جست  باعث  مواد  اين  چرا  دهد؟ 
چرا هنگام گذر از جاي تهيه آن ماده يا مشاهده بساط مصرف يا ديدار با هم 
منقلي ها يا هم پياله يي ها، هوس مصرف اين نوع ماده ها در فرد بيدار مي 
شود؟ چرا ترك اعتياد مي تواند طاقت فرسا و گاهي غيرقابل تحمل باشد؟ چرا 
دگرگوني هايي كه يك ماده اعتيادآور به وجود مي آورد، مدت ها پس از ترك 
مصرف آن، باقي مي ماند؟ پاسخ همه اين پرسش ها در مغز ما نهفته است. 
استفاده نابجا از مواد اعتيادآور، دگرگوني هايي در مغز به وجود مي آورد، 
نظام هاي انگيزشي آن را به يغما مي برد و چگونگي فعاليت ژن هاي آن را 
تغيير مي دهد. مغز يك معتاد هم از نظر فيزيكي و هم از نظر شيميايي با مغز 
يك فرد عادي تفاوت دارد. هنگام تبديل شدن يك مصرف كننده اختياري به 
يك مصرف كننده اجباري، آبشاري از تغييرهاي عصبي رخ مي دهد كه يكي از 
مهمترين آنها اين است؛ كوكائين، نيكوتين، هروئين، آمفتامين و ديگر داروهاي 

اعتيادآور، مركز لذت مغز را تغيير مي دهند.

پشت پرده مركز لذت 
احساس  است،  فعال  شود،  مي  ناميده  نيز  پاداش  مركز  كه  لذت،  مركز  وقتي 
خوشي و لذت در ما به وجود مي آيد. خوردن قطعه يي از يك كيك، مقداري 
ماكاروني يا هر غذاي ديگري كه دوست داريد، اين مركز را فعال مي كند. برنده 
شدن در يك رقابت، پذيرفته شدن در يك آزمون، مورد ستايش قرار گرفتن و 
ديگر تجربه هاي خوشايند نيز اين مركز را فعال مي كند. سلول هاي عصبي 
كه مركز لذت را مي سازند، با زبان شيميايي دوپامين با هم ارتباط برقرار مي 

كنند. اين مولكول به عنوان پيام رسان عصبي از يك نورون 
آزاد  ميزان  بر  رود،  مي  ديگر  نورون  به  عصبي)  (سلول 
شدن پيام رسان از نورون هاي ديگر تاثير مي گذارد و 
احساسي از خوشحالي ماليم تا سرخوشي شديد 
اعتيادآور  داروهاي  آورد.  مي  وجود  به  را 
مغز  پاداش  مركز  در  را  دوپامين  غلظت 
يك  به  نسبت  داروها  اين  دهند.  مي  افزايش 
يا  خوشمزه  غذاي  يك  خوردن  رفتاري،  عمل 
دوپامين  غلظت  مسابقه،  يك  در  شدن  برنده 
دارو  هر  البته  دهند.  مي  افزايش  بيشتر  را 
مي  انجام  متفاوتي  شيوه  به  را  كار  اين 
دهد؛ كوكايين جلوي فعاليت مولكولي را مي 
گيرد كه در حالت عادي دوپامين هايي را كه 
برداشت  اند،  شده  پخش  ها  نورون  پيرامون 
مي كند. وقتي كوكائين همه جايگاه هاي روي 
اين مولكول را كه پروتئين ترابر ناميده مي شود، 
ماند.  نمي  باقي  دوپامين  براي  جايي  كند،  اشغال 
مركز  و  ماند  مي  ها  نورون  پيرامون  دوپامين  بنابراين 

لذت را روشن نگه مي دارد.

عالوه  به  شوند.  مي  ترابر  پروتئين  فعاليت  مانع  نيز  ها  آمفتامين 
آنها باعث آزاد شدن دوپامين از كيسه هاي كوچكي به نام وزيكول مي 
شوند كه نورون ها، دوپامين را درون آنها اندوخته مي كنند. دوپامين بيشتر 

به مفهوم تحريك شدن نورون هاي بيشتري در مركز لذت است.

پيام  مولكول  اين  تا  كند  مي  تحريك  را  دوپامين  داراي  هاي  نورون  هروئين 
رسان را به ناحيه يي از مركز لذت به نام هسته آكومًبنس رها كنند. به عالوه، 
هروئين همان نورون هايي را تحريك مي كند كه مخدرهاي طبيعي مغز آنها 
احساس  (كه  سروتونين  دوپامين،  شدن  آزاد  باعث  الكل  كنند.  مي  تحريك  را 
خوشي را در ما تنظيم مي كند) و مخدرهاي ذاتي مغز مي شود. الكل ميزان 
گلوتامات را نيز تغيير مي دهد. اين پيام رسان عصبي، نورون هايي را تحريك 
مي كند كه باعث سرخوشي آغازين الكل مي شوند. به عالوه، الكل ميزان توليد 
مولكولي به نام گابا را تغيير مي دهد. گابا از تحريك شدن نورون ها مي كاهد 

و در نهايت بيشتر الكل نوش ها را خواب آلود مي سازد.

خوشي به ناخوشي مي رسد 
تا اينجاي داستان، زياد بد نيست، مركز لذت تحريك مي شود و فرد سرخوشي 
تواند  نمي  درازمدت  در  اعتيادآور  داروي  يك  اما  كند.  مي  تجربه  را  فراواني 
چنين اثرهايي داشته باشد. با مصرف پيوسته دارو، دگرگوني هاي پايداري در 
مغز به وجود مي آيد؛ مصرف داروي اعتيادآور، تعداد گيرنده هاي دوپامين 

را كاهش مي دهد.

ها  نورون  روي  كه  هستند  مولكولي  هاي  دستكش  ساده  زبان  به  ها  گيرنده 
قرار دارند و پيام رسان هاي عصبي در حال گذر را همانند توپ پرتاب شده، 
به چنگ مي آورند. اما هرچه مصرف داروي اعتيادآور ادامه پيدا كند، شمار 
گيرنده هاي دوپاميني بيشتر كاهش مي يابد زيرا مغز تالش مي كند مركز لذت 
را كه بيش از اندازه فعال شده است، از راهي آرام كند. داشتن گيرنده كمتر 
به مفهوم اين است كه دوپامين كمتري به دام مي افتد و در نتيجه، مركز لذت 
آرام مي شود. اما اكنون قانون «نتيجه هاي ناخواسته» به اجرا درمي آيد. وقتي 
و  خوشي  ايجاد  براي  كه  يي  ضربه  يابد،  كاهش  دوپامين  هاي  گيرنده  شمار 
لذت به كار گرفته مي شود، كارساز نيست. اين رويداد، اساس مولكولي تحمل 
و  ندارد  را  آغازين  اثرهاي  همان  پيوسته،  مصرف  از  پس  دارو  يعني،  است. 
خود را  مقدار مصرف  بايد  آغازين،  آوردن سرخوشي  به دست  معتاد براي 
به  دوپامين  هاي  گيرنده  نابودي  دارد.  وجود  هم  بدتري  مشكل  اما  ببرد.  باال 
مفهوم اين است كه تجربه هايي كه در حالت عادي احساس خوشي و لذت به 
وجود مي آورند، عقيم مي مانند. يك غذاي خوشمزه، يك گفت وگوي جالب يا 
يك پيغام عالي، هيچ كدام به اندازه دوران پيش از اعتياد، هيجان و خوشي به پا 
نمي كنند. از اين رو معتادان به اين باور مي رسند كه تنها راه فرار از احساس 
بيچارگي و درماندگي، اضطراب و نگراني و حتي افسردگي، مصرف داروي 
بيشتر است. به عبارت ديگر، مصرف آغازين ممكن است براي به دست آوردن 
خوشي و لذت باشد، اما اعتياد به خاطر دوري از حقارت، نگراني و نااميدي 
بي پايان است. درد و رنج ترك اعتياد نيز نتيجه مستقيم دگرگوني هايي است 
كه دارو در دستگاه دوپاميني مغز به وجود مي آورد. ترك اعتياد و پرهيز از 
مصرف دارو، مغز را از تنها منبع دوپاميني كه احساس خوشي را مي آفريند، 

محروم مي سازد. بدون آن به نظر مي رسد زندگي ارزش زندگي كردن را 
ندارد. براي نمونه، وقتي يك هروئيني به هروئين مورد نياز خود دست پيدا 
تهوع  و  آشوبي  دل  به  پيوسته  شود،  مي  حساس  درد  به  شدت  به  كند،  نمي 
را  اعتياد  ها،  متخصص  رو،  اين  از  دارد.  غيرارادي  لرزش  و  شود  مي  دچار 
نوعي بيماري مغزي مي دانند؛ بيماري كه با عمل ارادي مصرف دارو آغاز مي 
شود، اما وقتي فردي به اين بيماري دچار شد، ديگر نمي توان به او گفت؛ «بس 
دچار  آمفيزم  به  گفت  توان  نمي  سيگاري  يك  به  كه  طور  همان  درست  كن»، 

نشو. خالصه، آغاز كار ممكن است ارادي باشد، اما پايان اين طور نيست.

بازگشت خرابكار 

اگرچه پايه زيست شناختي اعتياد، تحمل دارو و ترك اعتياد تا حدود زيادي 
از  پرهيز  است.  تر  مشكل  بيماري  اين  بازگشت  توضيح  است،  شده  شناخته 
مصرف دارو اجازه مي دهد گيرنده هاي دوپامين به حالت عادي بازگردند. 
بنابراين، پس از دوره يي درد و رنج ترك اعتياد، مغز هوس دارو را رها مي 
كند. اما اعتياد در عمل يك بيماري بازگشت كننده است. مركز لذت، كه به مركز 
اعتياد تبديل مي شود، ارتباط نزديكي با حافظه دارد و خاطره هاي بهره گيري 
نادرست از دارو به اندازه يي با دوام است كه حتي مشاهده يك بازوي عريان 
مي تواند بار ديگر آنها را زنده كند. مانند سگ پاولف كه هنگام شنيدن صداي 
زنگ «زمان غذا»، آب در دهانش جمع مي شد، معتاد هنگام ديدن، شنيدن يا 
بوييدن پسمانده هاي مصرف داروي مخدر، آرزوي مصرف دارو را در سر 

مي پروراند.

بازگشت اعتياد ممكن است بازتاب تغييرهاي ژنتيكي بادوام باشد. داروها مي 
توانند به صورت كليدهاي DNA رفتار كنند و ژن ها را خاموش يا روشن 
كه  شود  مي  ژني  فعاليت  كاهش  باعث  كوكايين  به  اعتياد  نمونه،  براي  كنند. 
در توليد گيرنده هاي دوپامين نقش دارد. اگر اين ژن پيوسته غيرفعال بماند، 

اساس بازگشت اعتياد را پي ريزي مي كند.

ژن ها ممكن است دست كم تا اندازه يي توضيح دهند چرا برخي بيش از ديگران 
در خطر اعتياد قرار دارند. پژوهشگران دريافته اند همان دستگاه دوپاميني كه 
داروها آن را فعال مي كنند، با تجربه هاي تازه نيز مي تواند روشن شود. از 
اين رو پيشنهاد شده است افرادي كه در پي تجربه كردن «چيز تازه بعدي» 
هستند، ممكن است تالش كنند همان دستگاه دوپاميني اصلي را تحريك كنند. 
اگر آنان تجربه تازه يي انجام ندهند، ممكن است آن را به نحوي با داروها 
انجام دهند. در حقيقت، افرادي كه وسواس گونه در پي تازگي هستند، بيش از 
افرادي كه به چيزهاي پيشين خشنود هستند، به استفاده نادرست از داروها 

گرايش دارند.

شايد  بنابراين  دارد.  ژنتيكي  اساس  بودن،  تازگي  دنبال  به  رسد  مي  نظر  به 
اعتياد  خطر  توانند  مي  ها  ژن  البته  باشد.  داشته  وراثتي  عامل  يك  نيز  اعتياد 
را نيز كاهش دهند. بسياري از آسيايي ها گونه هايي از ژن هايي را دارند كه 
الكل  از نوشيدن  پس  نتيجه، آنان  در  تنظيم مي كنند.  را  الكل  ساز  و  سوخت 
واكنش شديدي تري از خود نشان مي دهند كه به صورت برافروختگي، تهوع 
دفاع  نوعي  تواند  مي  واكنش  اين  دهد.  مي  نشان  را  خود  شديد  قلب  تپش  و 
ذاتي در برابر الكليسم باشد، زيرا مردم دوست دارند از چيزهايي كه آنان را 
ناراحت مي كند، دوري كنند. كاش دوري از اعتياد براي ديگران نيز به همين 

سادگي بود.

معتاد شويد 

مي  توليد  روانگردان  مواد  مغز،  كه  دانستند  مي  دانشمندان  پيش،  دهه  سه  از 
بدن  طبيعي  مخدرهاي  عنوان  به  ها  اًنكفالين  نام  به  موادي  بار  نخستين  كند. 
معرفي شدند و خيلي زود هم ساخت هاي طبيعي همه داروهايي كه نادرست 
استفاده مي شوند، در مغز شناسايي شد. اين مواد به عنوان آرام بخش هاي 
اما  كنند.  مي  فعال  را  لذت  مركز  آنها  از  بسياري  و  كند  مي  كار  بدن  طبيعي 
مركز لذت فقط براي خوشي و آرامش نيست. دانشمندان باور دارند كه فعال 
شدن اين مركز محرك اصلي انگيزش و مشوقي براي فراگيري و تكرار است. 
خوردن غذا ممكن است عمل خوشايندي باشد، اما هدف اصلي از اين رفتار، 
انگيزه  است،  همراه  پر  شكم  و  مطبوع  بوهاي  با  كه  لذتي  است.  زندگي  حفظ 
آنها  بقاي  تا  است  خوردن  عادت  به  جاندران  كردن  ترغيب  براي  محركي  و 
تضمين شود. مغز مدارهايي دارد كه مركز لذت را با رفتارهاي سازشي پيوند 
مي زنند. اين مدارها به تجربه مفهوم و اهميت مي بخشند. مفهوم پيدا كردن 
تجربه به ارزيابي نياز دارد. پس از ارزيابي، رفتار مغز براي تدبير سازشي 
تنظيم مي شود. اين فرآيند مفهوم بخشيدن به تجربه به ذخيره خاطره ها و در 
نهايت يادگيري نياز دارد. مغز براي كمك كردن به اين يادگيري، تجربه ها را 
به احساس ها پيوند مي زند. از اين رو، ما عالوه بر اينكه از خواندن كتاب مي 
آموزيم، از اين كار لذت هم مي بريم و اين سرخوشي را مي توانيم تا اندازه 

يي تقويت كنيم كه بي كتاب چون معتاد بي دارو باشيم.

خالصه اگر از خوردن، آشاميدن، ورزش كردن، مطالعه كردن و خالصه از 
زندگي لذت مي بريم، به مخدرهاي ذاتي و مركز اعتياد ذاتي آن مديون هستيم. 
اگر اعتياد چهره زندگي را براي برخي تاريك كرده است، به علت تداخل عمل 
مخدرهاي بيروني با مخدرهاي دروني است. به نظر مي رسد خوشبختي و 
به  بايد  اعتياد  از  رهايي  براي  بنابراين  است.  اعتياد  دست  در  ما  بختي  تيره 

فعاليت ها و رفتارهاي مثبت معتاد شويم.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

Woodside Park Physiotherapy Clinic 
78 Southover, London N12 7HB

Tel: 020 8446 8558
www.woodsidephysio.co.uk

Email: info@woodsidephysio.co.uk

Woodside Park 
Physiotherapy Clinic 

We offer home visits and rehabilitation.
We are registered with all relevant health councils and associations, as 

well as bing chartered and state-registered. We are also recognised by all 
major health insurance companies.

زير نظر متخصص فيزيوتراپ ناصر نادرى
 درمان دردهاى ستون فقرات – سياتيك، عصبها ، مهره هاى

 ستون فقرات
سردردهاى ناشى از عوارض ستون فقرات

 درمان دردهاى صدمات ورزشى- عضالت – تاندونها – رباط ها
و غضروفها

درمان دردهاى ضربات نابهنكام در حوادث و تصادفات
 درمان دردهاى مفاصل  مچ پا و دست – بازو و انگشتان  و كتف
  درمان التهابات عضالنى و خشك و گرفتگى عضالت در ناحيه

كمرو باسن – زانو – مچ دست و پا و گردن

داراى تائيديه از تمامى انجمن ها و مراكز سالمت در انگلستان و كليه مراكز بيمه

آيا از دردهاى مزمن رنج مى كشيد؟

آلزايمر در خانه    بابك زماني  - متخصص مغز و اعصاب
شب از نيمه گذشته است. شوهرش توي اتاق خوابيده و خوشبختانه صداي خرخرش قطع نمي شود. خوابش عميق 
است. بچه ها هم آن طرف توي هال خوابيده اند. هنوز بيدار نشده اند و اي كاش بيدار نشوند. زهرا فردا امتحان دارد. 
راستي چطور با اين صداهاي «آقاجان» مي توانند بخوابند. يك سره زير لب با خودش حرف مي زند، آواز مي خواند، 
عصباني مي شود و بعد هرچند وقت يك بار از جايش نيم خيز مي شود كه برود، به كجا؟ بايد دست آقاجان را بكشد 
تا او را توي رختخواب نگه دارد وگرنه تمام اين پنجاه شصت متر آپارتمان را چندين بار دور خواهد زد. او مجبور 
است تا صبح بيدار بماند و مراقب «آقاجان» باشد تا شوهرش بتواند چند ساعتي بخوابد، بيچاره صبح خيلي زود بايد 
برود تعميرگاه. تا به حال كه چيزي نگفته ولي باالخره تحمل هر آدمي حدي دارد باالخره داماد است ديگر،، اگر يك 
وقت راجع به «آقاجان» بد بگويد چه بايد كرد؟ باز «آقاجان» دارد بلند مي شود. دستش را محكم مي گيرد تا بلند نشود. 
احساس مي كند ناخن دستش در گوشت تن پدر فرو مي رود. پدر ناله كوتاهي مي كند و آرام دراز مي كشد، به اطراف 

مي نگرد و دقايقي زمزمه زجرآورش متوقف مي شود. او به چهره آرام پيرمرد مي نگرد، بغض گلويش را پر مي كند. 
چهره مقتدر و مهربان پدر را در ميانسالي وقتي كه ارباب خانه اش بود به ياد مي آورد. اما هق هقش را بيرون نريخته، 
فرو مي خورد تا شوهرش بيدار نشود كه مي داند باالخره امشب هم مثل شب هاي ديگر بيدار خواهد شد و به بردباري 

شب را در بستر خواهد گذراند.
واقعيت اين است كه نگهداري بيماران مبتال به آلزايمر در خانه بعد از طي مراحل اوليه در همه جاي دنيا كار دشواري 
است و اين كار در بسياري از خانه هاي ما كه با كمبود مساحت و وقت و پول هم روبه رو هستند مشكالت مضاعفي 
دارد. مشكالتي كه نه تنها بيماران بلكه خانواده ها و مراقبان را به شدت مي فرسايد و بر پيكار سهمگين نان و آب آنان 
مشكالت الينحلي را مي افزايد. مشكالتي كه رنج جسماني بخش كوچكي از آن و مشكالت و سردرگمي هاي عاطفي و 
اخالقي بخش بزرگتري از آن را تشكيل مي دهند. راستي چگونه مي توان همسر و فرزندان را راضي و راحت نگه داشت 
و والد يا والده سالمند و بيمار را هم محدود كرد، در اتاقي نگه داشت، دست و پايش را بست يا حتي به جايي يا كسي 
سپرد كه مي داني مراقبتي درخور نمي كند و پول مراقبت درخور را هم نداري يا اگر داري آنقدر داري كه بايد بين معلم 
خصوصي فرزند يا نگهداري مادر يكي را برگزيني كه در هر حال خاطري ناآسوده و وجداني بالتكليف خواهي داشت. 
چگونه مي تواني قهرمان كودكي ات، آن كه ده ها سال به زيبايي و ناز، سايبانت بوده است را در وضعيتي آشفته و 

مشمئزكننده ببيني و خاطري آسوده داشته باشي؟ 
امكانات مدرن پزشكي در تطويل حيات انسان، اعم از امكانات جراحي و آنتي بيوتيك ها و داروهاي قلبي مسووليت 
مهمي در جهت حفظ كيفيت حيات و صيانت از كرامت انساني برعهده طب و طبيب نهاده است. مسووليتي كه به نظر مي 
رسد جامعه پزشكي هنوز آن را در بدنه خود به درستي درنيافته. اين پيشرفت هاي پزشكي بي ترديد به افزايش شيوع 
بيماري هاي ناتوان كننده يي چون آلزايمر مي انجامد. و برخورد با آلزايمر به صورتي كامًال مكانيكي و با استفاده 
صرف از چند داروي جديدي كه مختصراً حافظه بيماران را براي مدتي ارتقا مي بخشد (داروهاي آنتي كولين استراز) 
قطع نظر از معاني و جنبه هاي فلسفي و اجتماعي اين بيماري نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه مشكالت بسياري نيز 
فراهم مي آورد. اولين مشكل اينكه اساسًا مفهوم «بيماري» آلزايمر محصول تكنولوژي مدرن پزشكي است. وگرنه قرن 
ها فراموشي سالمندان نه بيماري كه روند محتوم زندگي آنان به حساب مي آمد. «بيماري» خواندن آلزايمر و رديف 
كردن اسم داروها براي آن دانش طب را در برابر درخواست و انتظاري قرار مي دهد كه برآوردن آن بسيار دشوار 
است. از اين رو نمي توان به راحتي اظهارنظر كرد كه آيا فراموشي كمتر اما انتظار بيشتر همراه با كيفيت حيات باالتري 
است يا فراموشي بيشتر اما انتظار كمتر؟ چالش ديگري كه طب پيش رو دارد كسي است كه رنج مي برد در برابر كسي 
كه بيمار ناميده مي شود. در آلزايمر در بسياري موارد آنكه هيچ رنجي نمي برد خود بيمار است. چگونه مي توان به 
كسي كه شكايتي ندارد كمكي كرد بدون اينكه او را محدود كنيد يا از حقوق اوليه اش محدود سازيد؟ چگونه مي توان 
به كسي كه مراجعه كرده (همراه بيمار) كمك كرد بدون اينكه به حقوق بيمار تجاوزي صورت بگيرد. برخورد درست 

با والدين آلزايمري چيست؟
كوتاه سخن آنكه در برخورد با آلزايمر دانستن نام چند آنتي كولين استراز جديد و نوشتن آن روي كاغذ هيچ كار مهمي 
نيست. كار بزرگ، برخورد همه جانبه با معضلي خانوادگي و حتي اجتماعي است كه گاه حتي بستگان را به دردسر 
بيشتري مي اندازد، برخورد همه جانبه يي كه بايد هم مادي و هم معنوي باشد. برخورد مادي با معضل آلزايمر يعني 
تشخيص درست و درمان دارويي يعني وجود مراكز مناسب براي نگهداري بيماران بدون ايجاد محدوديت يا مزاحمت 
براي آنان پس از مرحله خاصي كه ديگر امكان نگهداري در منزل غيرممكن مي شود يعني وجود نرس هاي متخصص 
در نگهداري از بيماران مبتال به آلزايمر كه آموزش درستي به بستگان بيماران مي دهند يا درصورت لزوم خود آنها اين 
مهم را برعهده مي گيرند. يعني وجود تيم هايي كه بيماران را در منزل تحت پوشش مي گيرند و مي كوشند اقامت آنها 
را در منزل و در كنار بستگان، راحت تر و طوالني تر سازند. همه اينها مستلزم هزينه هاي قابل توجهي است كه اگرچه 
نتيجه زودرس و پرسروصدايي مثل فالن جراحي نخاع يا فالن داروي ايدز ندارد و حاوي هيچ اختراع و اكتشاف و هيچ 
تخم دوزرده يي نيست اما عين مفهوم سالمت و كيفيت حيات بخش مهمي از جامعه (اعم از بيماران و بستگان) است. 

 براى بهبود كيفيت و استمرار اين هفته نامه
ما را به صاحبان مشاغل معرفى نمائيد

ابتكار يك پزشك زن ايراني در جراحي مغز 
يك جراح زن ايراني مقيم انگليس با بكار بردن ابتكاري در عمل جراحي مغز، تحسين همكاران خود را در اين كشور 

برانگيخته است. 
”گالره زاده“ �36 �ساله بيماران خود را در حين عمل جراحي هوشيار نگاه مي دارد و به فاصله اندكي پس از عمل 

جراحي آنان را به خانه مي فرستد. 
بيماران گالره در حين عمل با هوشياري سخن مي گويند و حتي مي توانند به وسيله تلفن همراه با خويشاوندان خود 

گفت وگو كنند. 
در روش اين جراح، جمجمه بيمار از طريق منجمد كردن آن بي حس مي شود و بيمار در حين عمل دردي احساس 

نمي كند. 
از اين رو، بيمار پس از عمل ناچار نيست به علت عوارض ناشي از بيهوشي، روزهاي طوالني را در بيمارستان 

سپري كند. 
هفته نامه انگليسي ”ساندي تلگراف“ در شماره جديد خود گزارشي را درباره اين جراح منتشر كرده و با وي و يكي 

از بيمارانش مصاحبه كرده است. 
اين نشريه از گالره به عنوان جوانترين جراح مغز در بريتانيا ياد كرده كه با روش خود انقالبي در تاريخ پزشكي 
برپا كرده است. بيمار �52 �ساله اين جراح يك زن فعال در اقتصادي به نام ”دبورا كالدر“ كه تومور سرطاني از 

نوع متاستاز در سرش داشته، بعدازظهر روز عمل را در خانه در كنار خانواده اش بوده است. 
گالره به گزارشگر اين هفته نامه گفته كه زنان براي موفقيت در زمينه اي كه مردان در آن به برتري دست يافته اند، 

بايد بيشتر تالش كنند. 
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شهرها رو به تباهى!
محمود خبازنيا

آمارهاى سازمان ملل نشان ميدهد جمعيت كره زمين كه در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بود در ابتداى هزاره سوم 
به 1/6 ميليارد رسيد و اين جمعيت در سالهاى 2025 و 2050 به ترتيب 8 و 9.2 ميليارد نفر خواهد بود. 

اين رشد جمعيت به همراه خود رشد اقتصادى را به ارمغان آورد و رشد اقتصادى هم با مصرف سريع منابع طبيعى 
مايه آسيب جدى به محيطزيست طبيعى كره زمين شده است. پيشبينى ميشود ميزان توليد ساالنه گاز دياكسيد كربن 

كه در ابتداى هزاره سوم 42 گيگا تن در سال بود در سال 2050 به 85 گيگاتن در سال برسد. 
روند وحشتناك مصرف منابع طبيعى كه آسيبهاى جبرانناپذير به محيطزيست وارد آورده اين سؤال حياتى و اساسى 

را پيشرو قرار ميدهد كه براى متوقف نمودن روند دهشتناكى كه پيش روى بشر قرار دارد چه بايد كرد. 
بررسيها نشان داده است كه جمعيت كره زمين منابع طبيعى را با نسبت 25 درصد بيش از آنچه كره خاكى قدرت 
جبران آن را دارد مصرف مينمايد. دو سوم مجموع گازهاى گلخانهاى توليد شده نتيجه فعاليتها و تقاضاى روزافزون 

بشر براى توليد و مصرف انرژى ميباشد. 
توليد اين همه گازهاى گلخانهاى منجر به تغييرات اقليمى و دورنماى ترسناك ناشى از آن نظير ذوب سريع يخهاى 

قطبى و باال آمدن آب درياها از يكسو و قحطى و خشكسالى در بخش وسيعى از كره زمين از سوى ديگر است. 
واقعًا چه عواملى باعث اين وضعيت مخرب و ترسناك شدهاند.كارشناسان معتقدند تغييرات جمعيتى و روند شهرنشينى 
روند  نتيجه  در  و  اقتصادى  فعاليت  گسترش  باعث  جمعيت  سريع  رشد  موجودند.  وضعيت  بروز  عوامل  مهمترين 
روزافزون مصرف منابع ميشود. جمعيت بيشتر، محصوالت بيشتر ميخواهد و توليد بيشتر به ايجاد مشاغل بيشتر 

ميانجامد. با افزايش مشاغل، تقاضا براى امكانات جابهجايى بيشتر و سريعتر شهرى و حومه افزايش مييابد. 
نتيجه زنجيره فوق افزايش تقاضاى انرژى و مصرف سريع منابع انرژى است كه خود منجر به توليد و افزايش گازها 

و محصوالت جانبى مضر و آسيبرسان به محيط زيست و اقليم كره زمين ميشود. 
در مورد خطر پديده شهرنشينى و روند روبهرشد مهاجرت به شهرها كافى است بدانيم كه شهرها فقط 4/0 درصد 

سطح زمين را اشغال ميكنند ولى 80 درصد گازهاى آالينده و مخرب اقليم را توليد ميكنند. 
براساس آمارهاى سازمان ملل هماكنون حدود نيمى از جمعيت كره زمين در شهرها زندگى ميكنند ولى پيشبينى ميشود 
كه با روند موجود در سال 2030 نسبت جمعيت شهرنشين به 60 درصد كل جمعيت كره زمين برسد. اين جمعيت 
مخرب  گازهاى  و  مواد  بيرحم  توليدكنندگان  و  طبيعى  منابع  طماع  كنندگان  مصرف  آينده  در  و  هماكنون  شهرنشين 

محيطزيست و اقليم هستند و خواهند بود. 
راه حل چيست؟ به نظر ميآيد تنها راه حل وضع موجود و آنچه در پيش روست كم كردن آسيب به محيطزيست از 
طريق يافتن و استفاده از فناوريهايى است كه بيشترين كارآيى توليد انرژى را از كمترين منابع طبيعى داشته باشند به 

اين ترتيب صاحبان همه صنايع مسئول بهبود فناورى توليدى با هدف پيشينه كارآيى هستند. 
در صنعت ترابرى، حمل و نقل ريلى بيشترين كارآيى را در برابر انرژى مصرفى توليد ميكند و اين درحالى است كه 
كمترين آسيب را به محيط زيست وارد ميكند. به عبارت ديگر صنعت راهآهن سازگارترين روش جابهجايى در ارتباط 

با محيط زيست است، به گونهاى كه به صنعت جابهجايى سبز معروف شده است. 
براى جذب مسافر بيشتر به راهآهن ارائه امكانات سفر ارزان با تجهيزات و قطارهاى تميز، آرام و راحت، قابل اعتماد، 
وقتشناس، ايمن و ايستگاههاى ايمن با طراحى جذاب و در صورت امكان يكپارچه كردن كليه امكانات سفر به گونهاى 
كه جابهجايى و تفويض وسيله سفر بالفاصله و در كمترين زمان صورت گرفته و مسافر بتواند بالفاصله با وسيله 

جديد به سفر ادامه دهد بسيار ضرورى است. 
بايد شهرنشينان و همگان متقاعد شوند كه كيفيت باالى زندگى در محيط زيستى حفاظت شده، فقط زمانى ممكن خواهد 
بود كه امكانات ترابرى عمومى قابل اعتماد و ايمن با كارآيى باال در اختيار باشد. صنعت ريلى و بهرهبرداران با استفاده 
از تجهيزات حمل و نقل خودكار به نحوى كه قابليت انعطاف كافى براى تطابق با خواست مسافران را داشته باشد 

ميتوانند اعتماد مردم را جلب كنند. 
امكانات و تسهيالت جابهجايى ريلى بايد آنقدر جذاب باشند كه مردم ترجيح دهند خودروى شخصى را در خانه گذارده 
و به سمت سامانههاى ريلى روى آورند. صنعت ترابرى ريلى ميبايستى با ايجاد خطوط جديد و اتصال ريلى نقاط 

پرجمعيت، امكان مساوى براى مسافرت آسان و سريع همه مردم از هر نقطه به نقطه ديگر شهر را فراهم آورد. 
به اين ترتيب حمل و نقل ريلى نقش مهم خود را در حفاظت از محيط زيست و قابل زيست كردن نقاط مختلف شهر براى 
همه به منصه ظهور خواهد رساند. عالوه بر راهآهنشهرى، ساخت خطوط ريلى براى اتصال مركز شهرها به فرودگاهها 
كه معموًال در فاصله دورى از شهر قرار دارند و نيز به كارگيرى سامانههاى پياده بر متحرك كه مسافران را درون 

فرودگاهها جابهجا ميكنند نيز اهميت بسيار دارد. 
يكى ديگر از وظايف مهم بخش صنعت، لزوم استفاده از مواد اوليه سازگار با محيطزيست و قابل بازيافت است. اين 
روند كمترين صدمه را در فرآيند توليد، بهرهبردارى، عمر مفيد و بازيافت به محيطزيست وارد ميسازد. تأمين انرژى 
و استفاده از قطارها بايد حداقل گازهاى گلخانهاى را ايجاد كند. يكى از راههاى كاهش مصرف انرژى تالش براى كم 
كردن از وزن وسايل خط نورداست. وزن كمتر همراه با استفاده از فناورى ترمز باززا، انرژى مصرفى را به گونهاى 
چشمگير كاهش ميدهد. همچنين ترمزهاى جديد كه هيچگونه ذرات آالينده را در محيط زيست پخش نميكنند بايد مورد 

استفاده قرار گيرند. 
مسئله ديگر در جذب مسافران پيشبينى راحتى مسافر است. مثًال در فناوريهاى جديد قطارها را با كف فوق العاده پايين 
ميسازند به طورى كه افراد معلول، ناتوان و حتى افرادى كه با ويلچر تردد ميكنند بدون هيچ مشكلى بتوانند سوار 
يا پياده شوند. آلودگى صوتى از ديگر عواملى است كه ميبايستى در برنامههاى تحقيقاتى مؤسسات پژوهشى قرار 
گيرد. اين امر بهخصوص در خطوط سطحى قطارهاى شهرى اهميت دو چندان دارد.سيستمهاى جديد ترمز باززا كه 
به عنوان بخشى از سامانه تأمين نيروى كشش با آن يكپارچه شدهاند، انرژى بازيافتى در زمان ترمزگيرى را براى 
مصرف بعدى ذخيره ميكند. ادعا شده است كه تا 500هزار كيلووات ساعت از نياز اوليه انرژى را ميتوان به اين ترتيب 

صرفهجويى كرد. چنين وضعيتى ميزان پخش گاز دياكسيد كربن را به نحو چشمگيرى كاهش خواهد داد. 
به دام انداختن و استفاده از نيروهاى تجديدپذير بهخصوص انرژى خورشيدى اثر چشمگيرى در حفظ محيط زيست 
جهانى دارد. از پيلهاى فتوولئائيك با موفقيت براى تبديل انرژى خورشيدى به انرژى برقى و روشن كردن ديودهاى 
نورى استفاده شده به طورى كه مطالعات جدى براى جايگزينى ديودهاى نورى راهاندازى شده با انرژى خورشيدى به 
جاى عالئم مكانيكى مسافرها در جريان است. در صورت موفقيت اين مطالعات نيازى به استفاده از سوختهاى فسيلى 

براى راهاندازى عالئم نخواهيم داشت. 
به هر حال براى آسيب كمتر به محيط زيست ميتوان و بايد به بهينهسازى بخشهاى مختلف سيستم همت گماشت. 
قطارى را تصور كنيد كه به علت عمل نكردن سوزن تعويض خط مجبور به توقف شده است. در چنين حالتى اگرچه 
سوزنهاى  از  معمولى  سوزنهاى  جاى  به  اگر  حال  است.  انرژى  مصرف  حال  در  و  روشن  ولى  شده  متوقف  قطار 
الكترومكانيكى استفاده شود تا تأخيرهابه حداقل برسد مصرف انرژى هم كاهش مييابد. به همين ترتيب سامانههاى 

خودكار نظارت و كنترل قطار، توقف را به حداقل رسانده و مصرف انرژى را باز هم كاهش ميدهند. 
سامانههاى كنترل هوشمند ترافيك نيز با كاستن از توقف و فراهم ساختن امكان استفاده بهينه از زير ساختها مصرف 
انرژى را كاهش ميدهند. شايد بد نباشد در پايان اشارهاى به لندن، يكى از كالنشهرهايى كه در گذشتهاى نهچندان دور 

درگير ترافيك پيچيده و آلودگى هوا بود داشته باشيم. 
راهاندازى چندين خط ريلى براى رفت و آمد مسافران شهر و حومه لندن در سال 2001 زمينه مساعدى براى اخذ 
عوارض طرح ترافيك ايجاد كرد به گونهاى كه مردم لندن توانستند پس از سالها ترافيك روانترى را تجربه كنند. امروزه 

كيفيت هواى لندن با تمهيدات صورت گرفته به مراتب بهبود يافته است
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ويزا براى 
ديدار 
خانواده
 Family Visitors

اين بروشور براى افرادى است كه مى خواهند براى ديدار 
اعضاى خانواده شان در بريتانيا تقاضاى ويزا بكنند. در 
اين جزوه به شما توضيخ داده مى شود كه قبل از تقاضا 
براى ويزا چه چيزهايى را بايد در نظر بگيريد و همينطور 
پس از تقاضاى تان براى اخذ ويزا چه رخ خواهد داد و 
تقاضاى  توانيد  مى  چگونه  تان  تقاضاى  رد  صورت  در 
بريتانيا  در  كه  كسانى  براى  جزوه  اين  بكنيد.  استيناف 
از  خواهند  مى  كه  هستند  شان  خانواده  اعضاى  ضامن 

آنها بازديد كنند مفيد است. 

كردن  تقاضا  ادارى  روال  به  بروشور  اين  قسمت  اولين 
براى ويزا مى پردازد و به همه كسانى مربوط مى شود 
كه اصوال مى خواهند تقاضاى ويزا براى ويزيتور كنند. 
قسمت دوم مربوط به استيناف است. فقط برخى اعضاى 
خانواده مى توانند در صورت رد شدن تقاضاى ويزايشان 
از حق استيناف برخوردار باشند. اين بروشور پائين تر 
توضيح مى دهد كه اين حق به چه كسانى تعلق مى گيرد. 

پيش از تقاضا كردن 
به اندازه كافى وقت بدهيد 

در بسيارى موارد ويزايتان همان روزى صادر مى شود 
برخى  اوقات  گاهى  ايد.  كرده  ويزا  تقاضاى  آن  در  كه 
رد  ويزايتان  تقاضاى  اگر  كشد.  مى  طول  بيشتر  موارد 
شود و عليه آن استيناف كنيد، در آنصورت درصورتيكه 
با استيناف شما موافقت شود چند هفته طول خواهد كشيد 
حداقل  كه  كنيم  مى  توصيه  ما  شود.  صادر  ويزايتان  تا 
سه ماه قبل از تاريخى كه در صدد هستيد مسافرت كنيد 

تقاضاى ويزا بكنيد. 
بخواهند  است  ممكن  افراد  كه  دارد  وجود  موارد  البته 
عيادت  براى  مثال  بعنوان   – كنند  مسافرت  فورى  بطور 
خويشاوندى كه بشدت مريض است. اگر شما الزم است 
كه ويزايتان را بصورت فورى دريافت كنيد در آنصورت 
كمك  شما  به  تا  كرد  خواهيم  را  مان  تالش  بيشترين  ما 
كنيم ولى لطفا شما نيز در اولين فرصتى كه برايتان امكان 

دارد تقاضاى ويزا كنيد. 

از قبل برنامه ريزى كنيد 

بريتانيا  به  است  قرار  چه  براى  دقيقا  كه  بگيريد  تصميم 
مسافرت كنيد. بيشتر كسانى كه در صدد هستند براى تا 
حداكثر شش ماه در بريتانيا بمانند به ويزا احتياج دارند. 
بمانيد  ماه  شش  از  بيش  مدتى  براى  هستيد  مايل  اگر 
(بعنوان مثال براى اينكه مى خواهيد در اينجا كار كنيد يا 
با كسى ازدواج كنيد) در آنصورت به نوع ديگرى از ويزا 
احتياج داريد. اگر شما تقاضاى ويزاى ويزيتور بكنيد ولى 
در صدد هستيد كه در بريتانيا كار پيدا كنيد يا مقيم شويد 

در آنصورت با تقاضاى شما ممكن است مخالفت شود. 

همينطور الزم است تا شما از نظام مهاجرت بريتانيا مطلع 
شويد. هر چه بيشتر قبل از اينكه شروع كنيد درباره اين 
نظام بدانيد در آنصورت برايتان آسانتر است تا متوجه 
شويد كه وقتى تقاضاى ويزا مى كنيد چه رخ مى دهد. به 
ويژه اين به شما كمك مى كنيد تا درباره مقررات مهاجرت 

و روال ادارى ويزا تقاضا كردن قدرى مطلع شويد. 

در اين باره فكر كنيد كه آيا به مشاوره حقوقى نياز داريد 
هنوز  و  كرديد  مطالعه  را  بروشور  اين  شما  اگر  نه.  يا 
مطمئن نيستيد كه در قدم بعد چه بايد بكنيد در آنصورت 

متخصصى  فرد  مشاوره  از  كه  باشد  الزم  است  ممكن 
برخوردار شويد. 

چند  هر  شود  قلب  قوت  باعث  تواند  مى  خوب  مشاوره 
اگر وضعيت تان ساده باشد ممكن است به آن نيازى هم 
نداشته باشيد. اگر تصميم گرفتيد تا از مشاوره برخوردار 
شويد در آنصورت با مشاورى كه خوش نام است تماس 

بگيريد. 

مقررات را بشناسيد 
زبان مقررات فنى است ولى الزم است شما از اينكه اين 
از  بغير  سردربياوريد.  چيست  درباره  اصوال  مقررات 
-European Eco) اروپا»  اقتصادى  «منطقه  شهروندان 

بريتانيا  به  ويزيتور  بعنوان  كه  كس  هر   (nomic Area
مى آيد بايد شرايط قاعده 41 از مقررات مهاجرت را تامين 

كند. 

41. شرايطى كه بايد از طرف شخصى كه بعنوان ويزيتور 
وارد بريتانيا مى شود تامين شوند به اين قرارند: 

واقعا مايل است كه بعنوان ويزيتور و براى دوره كوتاهى 
كه بيش از 6 ماه نيست وارد بريتانيا شود؛ و 

است  كرده  اعالم  كه  اى  دوره  پايان  در  است  صدد  در 
بريتانيا را ترك كند؛ و 

در صدد نيست كه در بريتانيا شاغل شود؛ و 
در صدد نيست كه در محدوده بريتانيا محصوالتى توليد 
مستقيم  فروش  منجمله  كند،  عرضه  را  خدماتى  يا  و  كند 

محصوالت و خدمات به توده مردم؛ و 
در صدد نيست تا در يك مدرسه دولتى تحصيل كند؛ و 

طريق  از  را  وابستگانش  و  خود  مسكن  و  زندگى  مخارج 
امكانات شخصى اش و بدون رجوع به امكانات دولتى و 
يا اشتغال تامين خواهد كرد؛ يا اينكه زندگى و مسكن او 
و وابستگانش از طريق خويشاوندان و دوستانش تامين 

مى شود؛ و 
مى تواند مخارج سفر بازگشت اش يا سفر بعدى اش را 

تامين كند. 
مدارك خود را تهيه كنيد 

قبل از اينكه تقاضاى ويزا كنيد، شما بايد مدارك خود را 
اخذ  ازشرايط  كه  دهيد  نشان  بتوانيد  اينكه  تا  كنيد  جمع 
ويزا برخورداريد. توصيه هايى كه پائين تر مى آيد صرفا 
براى راهنمايى هستند. مدارك ديگرى هم وجود دارند كه 
اگر  نباشيد  اين  نگران  هستند.  قبول  قابل  ويزا  اخذ  براى 
هم  را  اين  ولى  كنيد،  تهيه  توانيد  نمى  را  مدارك  اين  همه 
فرض نگيريد كه در صورت داشتن همه اين مدارك اخذ 

ويزا قطعى است. 
شماست.  ويزيت  داليل  درباره  فوق   (v) تا   (i) مقررات 
از  هستيد  مايل  فقط  كه  دهيد  نشان  بايد  همينطور  شما 
كسى ديدن كنيد و درصدد نيستيد بيش از مدتى كه گفته 
ايد (تا حداكثر 6 ماه) بمانيد. از اينرو در بسيارى موارد، 
متقاضى ويزا بايد همينطور همه داليلى را عرضه كند كه 
نشان مى دهد چرا او پس از ديدار خود بايد بريتانيا را 
ترك كند. از جمله اسنادى كه به اين امر كمك مى كنند مى 

توانند اينها باشند: 
نامه اى از كارفرماى تان كه در آن به شما اجازه مرخصى 
همينطور  نامه  اين  در  است.  شده  داده  معينى  مدت  براى 
چه  براى  و  مدتى  چه  براى  شما  كه  باشد  شده  قيد  بايد 

شغلى توسط آن كارفرما استخدام شده ايد 
اگر داراى شغل آزاد هستيد مدارك مربوط به فعاليت هاى 

شركت تان و موقعيت مالى آن 
مدارك مربوط به هر مايملكى كه در كشور خود صاحب 

آن هستيد. 
دانشگاه  يا  مدرسه  از  اى  نامه  هستيد،  محصل  شما  اگر 
ثبت  تحصيلى  دوره  درچه  است  شده  قيد  آن  در  كه  تان 
نام كرده ايد، تاريخ شروع و پايان آن چه مواقعى است 
و دوره تعطيالتى كه طى آن مى خواهيد از بريتانيا ديدن 

كنيد چه زمانى است. 
اگر  كند  مى  كمك  تان  ويزاى  تقاضاى  به  اين  همينطور 
بتوانيد نشان دهيد كه شما در كشورتان خانواده و روابط 

و مسئوليت هاى اجتماعى داريد كه بايد به آن برگرديد 
مدارك مربوط به هر برنامه مسافرت قطعى كه تهيه كرده 

ايد 
و  اقامت  هزينه  تامين  درباره  فوق   (vii) تا   (vi) مقررات 
هم  تان)  بعدى  مقصد  به  سفر  يا  (و  تان  بازگشت  سفر 
هستند. شما بايد بتوانيد نشان دهيد كه جايى براى اقامت 
تا  داريد  پول  كافى  اندازه  به  خود  يا  و  دارد  وجود  تان 
همه مخارج تان در در بريتانيا را تامين كنيد و يا ضامن 
تان مايل است و استطاعت اين را دارد كه به شما در اين 
در  باشيد كه مخارج زندگى  داشته  بياد  زمينه كمك كند. 
در  زندگى  مخارج  از  متفاوت  بسيار  است  ممكن  بريتانيا 
كشورتان باشد. هر چند مداركى كه در اين باره مى توانند 

مفيد باشند اينها هستند: 
ريز حساب بانكى كه يك دوره چند ماهه را شامل شود 

را  داريد  دسترسى  آنها  به  كه  هايى  اندوخته  كه  مداركى 
نشان دهد 

مايل  او  دهد  مى  نشان  كه  تان  ضامن  طرف  از  اى  نامه 
است شما را در مدت اقامت تان در بريتانيا از نظر مالى 
تامين كند. شما همينطور الزم است نشان دهيد كه ضامن 
با  مثال  است،  برخوردار  شما  مالى  تامين  امكان  از  تان 

عرضه ريز حساب بانكى و يا ورقه حقوق او. 
اين ليست همه چيز را در بر نمى گيرد، ولى بايد به شما 
تقويت  براى  اسنادى  نوع  چه  كه  باشد  داده  را  ايده  اين 
تقاضاى ويزاى شما الزم هستند. اگر شما اسنادى ديگرى 
آنصورت  در  كنيد  استفاده  آنها  از  خواهيد  مى  كه  داريد 
دفتر محلى صدور ويزا مى تواند به شما بگويد كه آيا آنها 

قابل قبول هستند يا نه. 

نحوه تقاضا براى ويزايتان 
در كجا بايد تقاضا كنيد 

شما بايد براى دريافت ويزايتان به بخش ويزاى يكى از 
دفاتر ديپلماتيك بريتانيا در كشورى كه شهروندى آن را 
داريد و يا در كشورى كه در آن زندگى مى كنيد مراجعه 
كنيد. معموال به سفارت، كميسارياى عالى و يا كنسولگرى 
تعداد  گويند.  مى  بريتانيا“  ديپلماتيك  ”دفانر  بريتانيا 
توانند  مى  ولى  ندارند  ويزا  بخش  دفاتر  اين  از  معدودى 
به كجا بايد رجوع  به شما بگويند كه براى دريافت ويزا 
كنيد. شما بايد از كاركنان بخش ويزا بخواهيد تا به شما 
پرسشنامه موسوم به VAF1 را بدهند كه فورم تقاضاى 
ويزيتور  ويزاى  خواهند  مى  كه  است  كسانى  براى  ويزا 
مى  همينطور  شما  است.  رايگان  پرسشنامه  اين  بگيرند. 
 Ukvisas توانيد اين پرسشنامه را از روى سايت انترنتى
www.ukvisas. آدرس  به  و  است)  دولتى  دفتر  يك  (كه 

همراه  به  را  پرسشنامه  اين  لطفا  كنيد.  دريافت   gov.uk
راهنمايى هايى كه با آن وجود دارد به دقت مطالعه كنيد. 

به چه چيزهايى احتياج داريد 

يك نسخه پرشده از پرسشنامه تقاضاى ويزا 
اعتبار  تان  مسافرت  دوره  تمام  بايد  (كه  تان  پاسپورت 
به  كه  پاسپورت  مناسب  عكس  قطعه  دو  باشد)  داشته 
ارز  به  ويزا  اخذ  براى  پرداخت  هزينه  ايد  گرفته  تازگى 
اين  (ما  دارد  قرار  ويزا  صدور  دفتر  آن  در  كه  كشورى 
شما  به  شود  رد  تان  ويزاى  تقاضاى  اگر  حتى  را  وجه 
برنمى گردانيم) هر سند ديگرى كه فكر مى كنيد بايد مورد 

نظر قرار گيرد 
شما مى توانيد اين اسناد را خودتان تحويل دهيد. برخى 
كنند.  مى  قبول  هم  پستى  تقاضاى  ويزا  صدور  دفاتر  از 
نيز  آن  آيا  كه  بگويد  شما  به  تواند  مى  ويزا  محلى  دفتر 
آنها  كارى  روال  و  نه  يا  كند  مى  قبول  پستى  تقاضاى 

چگونه است. 

وقتى كه پرسشنامه تقاضاى ويزا را ارسال كرديد 

وقتى كه پرسشنامه تقاضاى ويزاى تان را عرضه كرديد، 
اين پرسشنامه پس از مدت كوتاهى بررسى مى شود. پس 

از آن، دفتر صدور ويزا: 

تقاضاى ويزاى شما را قبول مى كند؛ يا 

يا ممكن است از شما بخواهند اسناد بيشترى را عرضه 
كنيد تا آنها با تقاضاى شما براى ويزا موافقت كنند. اگر 
چنين چيزى رخ دهد به اين معنا نيست كه با تقاضاى شما 
تهيه  را  الزم  اسناد  كه  زمانى  تا  بلكه  است  شده  مخالفت 
كنيد در صدور ويزا تاخير مى شود. شما مى توانيد از اين 
وضعيت اجتناب كنيد اگر از قبل با دقت اسنادى را كه بايد 
عرضه كنيد تهيه كنيد (در اين باره به باال رجوع كنيد). در 
برخى موارد، از شما يا ضامن تان ممكن است خواسته 
چنين  اگر  كنيد.  پر  را  شدن“  ضامن  تعهد  تا ”فورم  شود 
چيزى رخ دهد در آنصورت دفتر صدور ويزا به شما اين 

فورم را بهمراه هر توضيحى كه الزم باشد خواهد داد. 

معموال  بيشتر  بررسى  بدون  اغلب  ويزا  درباره  تصميم 
مصاحبه  يك  انجام  مواقع  برخى  ولى  شود  مى  گرفته 

رسمى ممكن است الزم بشود. 

مصاحبه 
دعوت  كامل  مصاحبه  يك  در  شركت  براى  شما  از  اگر 
شود در آنصورت همينطور ممكن است از شما خواسته 
شود تا اسناد بيشترى را، مانند آن اسنادى كه در باال ذكر 
تقاضا  ما  كه  اسنادى  دادن  صرف  كنيد.  عرضه  كرديم، 
مى كنيم تضمينى براى صدور ويزاى تان نيست ولى به 

تصميم درباره آن كمك مى كند. 
براى  كه  كنيد  آماده  همانطور  مصاحبه  براى  را  خودتان 
عرضه تقاضاى ويزاى تان آماده كرده ايد (در اين باره 
به باال رجوع كنيد). درباره داليلى كه براى ديدارتان داريد 
كامال مطمئن باشيد. همينطور درباره منبع پولى كه الزم 
مطمئن  نيز  شد  خواهيد  مقيم  آن  در  كه  محلى  و  داريد 
باشيد. درباره داليلى كه به علت آن بايد بريتانيا را بعد از 

ديدارتان ترك كنيد نيز روشن باشيد. 
در مصاحبه تان شما در صورت لزوم مى توانيد از مترجم 
برخوردار باشيد. به همه سئواالتى كه مى شود به دقت 
باشيد كه ممكن  داشته  ياد  به  بدهيد.  به راستى جواب  و 
پرسيده  شخصى  حتى  و  صريح  سئواالت  شما  از  است 
بگوييد.  را  اين  شويد  نمى  متوجه  را  سئوالى  اگر  شود. 
اگر پاسخ به سئوالى را هم نمى دانيد اين را هم بگوييد. 
توضيح تان را ساده نگه داريد و سعى نكنيد حدس بزنيد 
مصاحبه  حين  در  اگر  بشنوند.  خواهند  مى  چه  آنها  كه 
گيج شديد، قدرى صبر بكنيد. آنها متوجه هستند كه شما 
احتماال دلواپس هستيد. آرامش خود را حفظ كنيد و توجه 
كنيد كه معموال از هر 10 نفرى كه تقاضاى ويزا مى كند 

به 9 نفر ويزا مى دهند. 
مهاجرت  مقررات  شرايط  از  شما  كه  كنند  فكر  آنها  اگر 
در  كنيد)  رجوع  باال  در   41 قاعده  (به  نيستيد  برخوردار 
خواهند  مخالفت  شما  ويزاى  تقاضاى  با  آنها  آنصورت 
در  كتبى  بطور  را  تصميم  اين  ويزا  صدور  مامور  كرد. 
اختيارتان قرار خواهد داد. اگر شما آنطور كه در قوانين 
در  هستيد  خانوادگى“  ”ويزيتور  يك  است  آمده  بريتانيا 
قدرى  بهمراه  استيناف  فورم  يك  شما  به  آنصورت 

يادداشت كمكى داده خواهد شد تا آن را پر كنيد. 
مركز  از  تان  ويزاى  درباره  توانيد  مى  همينطور  شما 
راهنمايى،   (Coventry Law Centre)كاونترى حقوقى 

مشاوره و اطالعات دريافت كنيد. 
نمايندگى  و  مشاوره   (Law Centre) حقوقى  مراكز 

حقوقى رايگان عرضه مى كنند. 
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 گذار تاريخى كوتاه بر
پست مدرنيته در هنر

يونان هنر  ى  پايه  كه  رنسانس  هنر  و  نما  واقع  هنرهاى  دوره  از  بعد  هنر  دنياى   در 
هنرمندان شيوه  و  سبك  در  خاص  تحولى  نوين  هنر  پيدايش  با  بود  باستان  روم   و 
 بوجود آمد كه با رعايت قوانين علمى حجم نمايى و عمق نمايى به نمايش سه بعدى

 .مى پرداختند
كوربه، گويا،  رامبراند،  بروگل،  آثار  در  نمايانه  واقع  نمايش  رنسانس  دوران  از   پس 
 مانه، و ديگر هنرمندان به صراحت به چشم مى خورده است. تا قبل از شروع حركتهاى
 نوين هنرى در سبكها و روشهاى هنرمندان شاهد هنرهاى بدوى كه صحنه هاى عادى
بالفاصله ولى  بوديم.  اند  كرده  مى  بيان  نمايانه  واقع  صورت  به  را  مردم  زندگى   از 
 بعداز اين دوران با تحوالت سريع اجتماعى، اقتصادى و سياسى قرن بيستم، سبكها
 در دنياى هنر تغيير كرد و صاحب پيشرفت چشمگيرى شد، با تغيير هاى پى در پى
اين در  مدرن  پست  و  مدرن  هنر  جمله  از  شده  ايجاد  زيادى  هنرى  حركتهاى   زمينه 

.زمان مطرح شده است كه شامل دوره هاى هنر ذهنى بوده است
 بيشتر هنرمندان براى كشف راههاى تازه در هنر در تكاپوى زيادى بودند، و اين امر
 باعث شد تا در اين دوره امكانات تجسمى رنگ و خط را تحت تاثير هنر شرق دوباره
 تجربه كنند و تصاوير جديد هنرى بوجود بياورند. مهم ترين ويژگى آثار هنرى اين
 دوران به طور مستقيم كنار گذاشتن روش واقع نمايى و تقليد از طبيعت و به نوعى

 .رونگار برداشتن و گرايش بيشتر به ذهنيت و بيان فردى خود هنرمند بوده است
 با پيدايش هنر مدرن هنرهاى بصرى در پى تحوالت در اروپا در سده نوزدهم بوجود
 آمد و آثار هنرمندانى چون سزان ،گوگن، و ن گوگ بيشتر باعث تثبيت اين هنر شد.
 در واقع بيشتر هنرمند نقوش و طرحهايى كه از درون ذهنش بيرون مى آمد را اجرا
 مى كرد. كه از سبكهايى چون « فوويسم » ، « اكسپرسيونيسم» ، « كوبيسم » ، « هنر
 انتزاعى» ، « سوررئاليسم» كه همه در اين دوره بوده اند مى توان نام برد. بر اساس

 اين سبكها و نظريات بوده كه رشته
 هاى هنرى به هم نزديكتر شدند. و
هم ابزار  گيرى  بكار  شيوه   در 
استفاده مثل  آمد  بوجود   تغييراتى 
همه كه  طراحى  هنگام  در  نور   از 

 .شاهد آن بوده ايم
 به اين ترتيب چهار چوبهاى معمول
پست شكست.  هم  در  نقاشى   در 
در هنرى  گرايشهاى   مدرنيسم 
ادبيات هنر،  در  بيستم  قرن   اواخر 
بيگانگى و  جداماندگى  كه  فلسفه   و 
نوين زده  بحران  جهان  در  را   فرد 
پى در  دوره  همين  در  نماياند،   مى 
خالف بر  هنر  در  مداوم   نوآورى 

 .مدرنيسم ، بازگشت به عناصر و ويژگيهاى هنر گذشته را مجاز دانست
 البته با پيشرفتى چشمگير در اجراى طرحها، كه مفاهيم نوين ترى را محك مى زد.
تصاوير اساطيرى؛  نمادهاى  از  دلخواه  به  اثرها  خلق  در  مدرنيست  پست   هنرمند 
 تاريخى و عاليم روزمره استفاده مى كرده است. كه در ديد ساده ولى جستجوگر
 كه با تشخيص و تفكر همراه مى شده چشم را به كشف ويژگى ها عادت مى دادند
 و آثارى اين چنين خلق مى كردند كه اين نوع ديدن وراى توانايى فيزيكى چشم به
 طور معمول مى باشد و ارتباط چشم و ذهن با مرور زمان ايجاد حساسيت در كشف

 .اشكال و اسكيس كلى طرح را مى كند
 اين تعمق سريع ديد به شخص هنرمند كمك مى كند تا به طورى خاص از ويژگى هاى
 طبيعت در كنار طرح ذهنى اش استفاده كند. و بيشتر در اين موارد طراح در پديده هاى
 طبيعت چيزى را مى بيند يا نظمى را كشف مى كند كه ديگران از اين قوت عاجزند. و

.بعد از اجراى طرح اين ديد تازه را به بيننده القا مى كند

 سارا رمضانى

نورمن ميلر، نويسنده ضد 
فمينيسم، در گذشت

نورمن ميلر، نويسنده آمريكايي و برنده جايزه پوليتزر در سن 
84 سالگي درگذشت.

به گزارش بي بي سي اين نويسنده امريكايي يك بار براي كتاب 
كتاب «آواز  براي  هم  يكبار  و  سال 968  در  شب»  هاي  «ارتش 
جالد» در سال 1979موفق به دريافت جايزه پوليتزر شده بود. 

وي به خاطر نثر گزنده خود مشهور بود و از مخالفان جنبش 
فمينيست به حساب مي آمد. 

براساس اين گزارش «دژي در جنگل» آخرين اثري است كه از 
ريوي  مشكالت  دليل  به  پيش  ماه  وي  شد.  منتشر  امسال  ميلر 

بستري و تحت عمل جراجي قرار گرفت. 
نورمن ميلر در سال 1923 در خانواده اي يهودي در نيوجرسي 

متولد شد. 
خود  از  مقاالتي  و  شعر  نمايشنامه،  هاي  حوزه  در  آثاري  ميلر 
سالگي  در 18  را  خود  داستان  اولين  او  است.  گذاشته  جاي  به 

منتشر كرد. 
او پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه هاروارد به ارتش رفت و 

در جريان جنگ جهاني دوم خدمت كرد. 
سوربن  دانشگاه  به  ورود  از  پيش  سال 1948  در  ميلر  نورمن 
پاريس، كتاب 'برهنه و مرده' را منتشر كرد كه شهرت بسياري 
در  خودش  تجربيات  درباره  كتاب،  آورد.  ارمغان  به  برايش  را 
ارتش در زمان جنگ جهاني دوم بود. از اين كتاب به عنوان يكي 

از بهترين آثار ادبي آمريكا پس از جنگ نام برده مي شود. 
وي  بود.  نيويورك  در  وويس  ويلج  روزنامه  موسسان  از  ميلر 
سياست  حوزه  در  و  نوشته  هم  سياسي  مقاله  و  كتاب  چندين 
هم فعال بود. او به علت حضور در تظاهرات ضد جنگ ويتنام 

بازداشت شد. 
تام  و  ديديون  جوان  كاپوتي،  ترومن  همراه  به  ميلر  نورمن  از 
ولف از بانيان ژانر ادبيات غير داستاني خالق يا روزنامه نگاري 

نو نام برده مي شود. 
آنها  برانگيزترين  بحث  كه  نوشت  هم  نامه  زندگي  چندين  ميلر 
درباره مرلين مونرو بود كه در آن نوشت كه هنرپيشه مو بلوند 
هاليوود توسط ماموران اف بي آي و سيا (سازمان جاسوسي 
آمريكا) كشته شد. به نوشته ميلر اين ماموران از رابطه فرضي 

مرلين مونرو و رابرت كندي، خشمگين بودند.

ويل دورانت
 (سالروز درگذشت «ويل دورانت» كه ايرانيان را مردماني ميهندوست، انديشمند و باهوش به 

جهان معرفي كرده است)
ويل دورانت: «تاريخ را بايد فيلسوفان بنويسند و فلسفه را مورخان»

 «ويليام جيمز دورانت»، مورخ و فيلسوف و نويسنده امريكايى و مؤلف كتاب «تاريخ تمدن»، 
 7) و،  آمد  دنيا  به  ماساچوست)  ايالت  (در  آدامز»  «نورث  شهر  در   (1885 نوامبر   5 (متولد 

نوامبر1981) سال 1360، پس از 96 سال زندگى درگذشت.
پدر و مادرش كانادايى بودند. تحصيالتش را از مدرسه وابسته به كليساى كاتوليك آغاز كرد و 
در دانشگاه كلمبيا به پايان رساند. پيشه اش را با خبرنگارى شروع كرد، ولى آن را زيادى مهيج 

يافت و به شغل آرام تدريس زبان (التينى و فرانسوى و انگليسى و هندسه) مشغول شد.
     دورانت از جواني به سوسياليسم به عنوان روشي كه خواهد توانست به برابري انسانها 
مايل  كه  مادرش  نظر  خالف  بر  و  دلبست  بيانجامد  آنان  سعادت  و  رفاه  و  زندگاني  طول  در 
بود پسرش كشيش شود به تحصيل تاريخ، فلسفه و ادبيات پرداخت و مدرس شد و سپس به 

پژوهش و كار تاليف پرداخت.

در سال 1291، سفرى به دور اروپا انجام داد. يك سال بعد، در دانشگاه كلمبيا به تحصيالت 
عالى پرداخت و در زيست شناسى و فلسفه آموزش ديد. چهار سال بعد، دكترا گرفت و يك سال 
به تدريس فلسفه در دانشگاه مشغول شد. سپس، در كليسا خطابه هايى در فلسفه و ادبيات و 

تاريخ علم و هنر ايراد كرد كه او را براى كتاب « تاريخ فلسفه » آماده ساخت.
موفقيت كتاب «تاريخ فلسفه» او را متقاعد كرد كه تمام عمرش را وقف نوشتن تاريخ تمدن كند. 
در سال 1306، دوباره در اروپا گردش كرد و سپس به مصر و خاور نزديك و هند و چين و 
ژاپن و كره و منچورى و سيبرى و روسيه رفت. پس از هفت سال سير و تحقيق و در سال 

1324، كتاب «ميراث شرقى ما» را منتشر كرد كه نخستين جلد «تاريخ تمدن» است.
پس از چندى، «يونان باستان» و «قيصر و مسيح» را منتشر كرد. در سال 1327، شش ماه را در 

اروپا و خاور نزديك و خاور ميانه گذرانيد و در امكنه مسيحيت و اسالم از ادينبورگ تا شيراز 
مطالعه كرد. در سال 1329، كتاب «عصر ايمان»  را در تاريخ تمدن قرون وسطى (مسيحيت و اسالم و يهود – از عصر كنستانتين تا دانته) منتشر ساخت.

در پى چند ماه تحقيق در فرانسه و ايتاليا، كتاب «رنسانس» را چاپ كرد كه پنجمين جلد تاريخ تمدن است. ششمين جلد كتابش را با عنوان «اصالح دين» انتشار داد. وى با 
كتاب «آغاز عصر خرد»، كه تا تاريخ قرن نوزدهم است، كار خود را ادامه داد. «لويى چهاردهم» و «عصر ولتر» و «روسو و انقالب» و «عصر ناپلئون» چهار كتاب ديگر ويل 

دورانت بودند كه وى، پيش از مرگ و با كمك همسرش، به پايان برد.
او تأليف تاريخ تمدن را مديون كمكهاى همسر دلبندش، آريل، مى داند. ويل مطالب كتاب را به آريل ديكته مى كرد. آريل  13 سال جوانتر از ويل و قبال شاگرد او بود.     

به عقيده ويل دورانت، تمدن با نظم عمومى آغاز مى شود؛ با آزادى رشد مى كند؛ در هرج و مرج و بى قانونى از ميان مى رود. او آزادى را محصول «نظم» مى شناسد. از 
نظر وى، ملتى كه از نظام آموزش و پرورش خوب و پيشرفته بهره بگيرد به همه چيز خواهد رسيد؛ اگر دولتمردان روزهاى پيرى و ناتوانى خود را بتوانند در نظر بياورند، 
كمتر به ناتوانان ظلم خواهند كرد؛ نمى شود تمدن را با فتح و غلبه از ميان برد، تمدن تنها از درون تخريب مى شود؛ مردم براى فرزندانشان به جاى مال بايد مدنيت به ارث 

بگذارند.
رشته سخنراني هاي دورانت درباره ادبيات ايران در دهه 1950 در دانشگاه كلمبيا، بيش از پيش مردان فكر ميهن ما در قرون وسطا را به جهانيان شناسانيد. وي يك جلسه 

تمام، تنها به تفسير اين بيت حافظ پرداخته بود كه گفته است : غالم و بنده آنم كه زير چرخ كبود ـ زهر چه قيد تعلق پذيرد آزاد است .
ويل دورانت ايرانيان را مردمانى ميهندوست و متفكر و باهوش خوانده است. درباره حافظ خطابه هاى جالبى دارد. همچنين فصلى از كتاب بزرگش را عصر خيام ناميده است. 

وى درباره فردوسى گفته است كه، در ميهندوستى، همتاى فردوسى به دنيا نخواهد آمد و - از اين بابت - ايران سرزمينى منحصر به فرد در جهان است.
    مروري برتحريرات او اين نكات مهم را به دست مي دهد:

    تمدن با نظم عمومي آغاز مي شود، با آزادي رشد مي كند و در هرج و مرج و بي قانوني از ميان مي رود و من كشف كرده ام كه «آزادي» محصول «نظم» است ؛ ملتي 
كه از يك آموزش و پرورش خوب و پيشرفته بهره بگيرد به همه چيز خواهد رسيد؛ آگر دولتمردان روزهاي پيري و ناتواني خود را بتوانند در نظر بياورند كمتر به ناتوانان 
ظلم خواهند كرد؛ مروت يعني ستم روانداشتن به مغلوب، بركنار شده، شكست خورده و ناتوان؛ تمدن را نمي شود با فتح و غلبه از ميان برد؛ تمدن تنها از درون تخريب مي 
شود؛ مدنيت در جامعه با رعايت تساوي حقوق انسانها شكوفا و بارور مي شود و تبعيض ريشه آن را مي خشكاند. اگر رودخانه تمدن ديواره و سيل گير نداشته باشد ممكن 
است ويرانگري كند. مردم براي فرزندانشان به جاي مال بايد مدنيت به ارث بگذارند؛ برخالف تصور با دمكراسي تنها نمي توان به پديده جنگ پايان داد، ولي با مدنيت ممكن 

است، سالمت ملل مهمتر از ثروت ملل است؛ كمتر سياستمدار و دولتمردي يافت مي شود كه استطاعت «موراليست» بودن داشته باشد؛ كتاب نويسي
لذت بخشترين حرفه ها، موثر ترين كارها و بهترين خدمات است؛ دانش آموخته كسي است كه بداند كه هنوز چيزي نمي داند ....

كيارستمي فيلم 
كنسرت «عارف» 

را مي سازد  
 

به  «عارف»  موسيقي  گروه  كنسرت  فيلم  كيارستمي  عباس 
سرپرستي پرويز مشكاتيان را مي سازد. به گزارش مهر عباس 
كيارستمي فيلم مستند كنسرت گروه عارف را بر اساس ديدگاه 
مشكاتيان به عنوان سرپرست و موسيقيدان اين گروه درباره هنر 
موسيقي و همچنين مجموعه سخنراني هاي اين نوازنده سنتور 
اجرا  امروز  تا  آغاز  از  خود  گروه  با  همراه  كه  هايي  كنسرت  و 
كرده است، مي سازد.اين فيلم عالوه بر داشتن بخش هاي مستند 
كنسرت  برگزاري  هاي  شب  موسيقيدان  اين  كار  و  زندگي  از 
شود  مي  شامل  نيز  را  كشور  بزرگ  تاالر  در  عارف  موسيقي 
و به گفته پرويز مشكاتيان اين كارگردان عالوه بر ساخت فيلم 
پوستر،  دكور،  صحنه،  طراحي  عارف  گروه  كنسرت  هاي  شب 

بروشور و بليت اين اجرا را نيز بر عهده گرفته است. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

مارسل پروست و نشانه ها  
  

«مارسل پروست و نشانه ها» اثري از ژيل دلوز با ترجمه اهللا شكر اسداللهي منتشر مي شود. اين اثر به بررسي نشانه شناسي در 
آثار مارسل پروست مي پردازد. به گفته مترجم، ژيل دلوز در اين كتاب مبحث نشانه شناسي را در كل آثار پروست به ويژه در كتاب 
«در جست وجوي زمان ازدست رفته» مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين ترجمه «هايدگر و عصر او» تاليف آندره باراش و «ميشل 
فوكو؛ نيست انگاري ادبيات روشنفكري» نوشته گيلرم آثار ديگري هستند كه به قلم اين مترجم منتشر شده اند. «هايدگر و عصر او» 
به بررسي افكار هايدگر و هم عصران او مي پردازد. همچنين در اين اثر به ايرادها و انتقادات طرح شده از سوي هم عصران هايدگر 
و به آرا و نظرات اين فيلسوف پرداخته مي شود. «ميشل فوكو؛ نيست انگاري ادبيات روشنفكري» نيز 10 كتاب فوكو را در قالب 10 

مقاله بررسي مي كند. دو كتاب يادشده به تازگي توسط انتشارات دانشگاه تبريز منتشر شده اند.  

تجليل از «كورت ونه گات»  
  

مراكز فرهنگي ايالت كلرادو امريكا با همكاري دانشگاه كلرادو و مركز علوم بهداشت روز 
11 نوامبر از كورت ونه گات نويسنده فقيد امريكايي تجليل مي كنند. اين تجليل با عنوان «قدرداني از ونه گات» روز يكشنبه با 
حضور «كريس رانسيك» شاعر ملي اين ايالت برگزار خواهد شد. اين مراسم با خواندن قطعه هايي از داستان هاي او آغاز مي شود 
و همچنين قرار است جان هيكنلوپر (شهردار اين ايالت)، كريس رانسيك (شاعر ملي)، ارين تراپ (رئيس اداره فرهنگي) و چند تن از 
استادان دانشگاه كلرادو، بخش هايي از آثار ونه گات را براي حاضران بخوانند. در اين مراسم انديشه ها و نوشته هاي طنزآميز 
اين نويسنده نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت. كورت ونه گات در شهر ايندياناپوليس واقع در ايالت اينديانا امريكا از نسل چهارم 
مهاجران آلماني امريكايي زاده شد و پيش از آنكه در بحبوحه جنگ جهاني دوم به ارتش بپيوندد در دانشگاه كورنل شيمي مي 
خواند. او اولين رمان خود را در سال 1951 ميالدي با نام «پيانوي نوازنده» منتشر كرد. او حدود يك دهه بعد - در سال 1963 - با 

انتشار كتاب «گهواره گربه»، تحسين منتقدان را برانگيخت. ونه گات 11 آوريل امسال درگذشت.  

كشتن جباران  
 

مايكل والزر                                                        ترجمه؛ سعيد قاسمي نژاد

آيا مي توان هم مخالف مجازات مرگ بود و هم موافق كشتن جباران؟ آري ممكن 
است. من چنين مي انديشم و موضع خود من همين است. اما اعدام ناشيانه صدام 
حسين كه بيشتر انتقامي وحشيانه مي مانست تا مجازاتي منصفانه اصرار بر هر 
دو موضع را دشوار ساخته است. با اين احوال به گمان من اين دو ديدگاه اگر 
چه با هم در تضادند اما ناهماهنگ نيستند. من باور ندارم كه دولت مي بايست 
مردم را براي جنايتشان عليه ديگران، حتي جنايات هولناك، بكشد مگر آن هنگام 
كه با مقاومتي مسلحانه مواجه مي شود يا براي كمك به كساني كه مورد حمله 
باشد؛  كشتن»  كار  در   » بايست  نمي  دولت  نيز  زماني  چنين  در  اند.  گرفته  قرار 
يك  است.  زندگي  از  حفاظت  دولت  اوليه  و  اساسي  مسووليت  نيز  وضع  اين  در 
جبار اما تنها مرتكب جنايت عليه افراد نمي شود بلكه او به جنايت عليه همبستگي 
شهروندان دست مي يازد، عليه خير عمومي و عليه بسياري از ايده هاي اجتماع 
سياسي. به نظر مي رسد اين آن چيزي است كه چوبه دار را بر مي افرازد؛ يك 
پيش  را  يي  اخالقي  مشكل  هيچ  جبار  يك  ترور  نيست.  عادي  جنايتكاري  جبار 
به  ستم  و  ظلم  كار  در  عمًال  كه  مواجهيم  مختار  كامًال  حاكمي  با  ما  نهد.  نمي  پا 

شهروندانش است؛

زندان هايش انباشته است، دژخيمانش در كار شكنجه اند، جوخه هاي مرگش در 
گوشه و كنار كشور پرسه مي زنند و ماموران مالياتش باجگيراني ظالمند. جبار 
در جنگي به راستي واقعي با رعايايش است - و نه در جنگي مجازي و استعاري 
- و ترور او يك عمل جنگي مشروع است. كشتن ستمگر عملي شرافتمندانه است 
سرنگون  كه  كنيد  تصور  را  مستبد  همان  حال  نيكنامند.  عمومًا  قاتالني  چنان  و 
كشت.  سادگي  به  را  او  توان  نمي  و  است  جنگي  زنداني  يك  او  اينك  است،  شده 
به  شد  محكوم  اگر  تا  سپرد  دادگاهي  به  هايش  جنايت  خاطر  به  را  او  نبايد  آيا 
در  محبوس؛  و  است  ناتوان  او  اينك  شود؟  مجازات  انساني  و  عادالنه  صورتي 
زندانيان  ديگر  از  متفاوت  يي  گونه  به  او  با  بايست  مي  چرا  است.  گرفتار  زندان 
رفتار كرد؟ من ابتدا اين پرسش را با در نظر گرفتن پادشاهاني چون چارلز اول 
و لويي شانزدهم مطرح كردم؛ شاهاني كه بر اثر انقالب سرنگون شدند و توسط 
دشمنان انقالبي شان مورد محاكمه قرار گرفتند. در فرانسه ژاكوبن ها خواهان 
شهروند  يك  لويي  آنان  نظر  از  كه  چرا  بودند  علني  محاكمه  بدون  لويي  اعدام 
فرانسوي نبود بلكه او يك «دشمن مردم» بود كه حتي از درون زندان نيز به تهديد 
مردم مي پرداخت. رهبران ژيروندن ها - كه شايد بتوان آنها را چپ ميانه انقالب 
فرانسه دانست - اصرار داشتند كه لويي، همشهري لويي كاپه، متهم به استبداد 
و خيانت است و مي بايست همچون هر متهم ديگري در دادگاه محاكمه شود و 
اگر به خيانت محكوم شد بايد بسان تمامي خائنان اعدام شود. مجازات مرگ از 
پيش وجود داشت و برگزاري دادگاه از نظر ژيروندن ها اثباتي بر اين مدعا بود 
كه لويي هم شهروندي است كه به هيچ وجه فراتر از ديگران نيست و دليلي ندارد 
كه او را از مجازات معاف كرد. لويي مدعي بود كه بر اساس حق الهي حكمراني 
مي كند، پس مي بايست به پيشگاه يك دادگاه انساني آورده مي شد. او مدعي بود 
قانونًا گزندناپذير است، پس مي بايست توسط مردم محاكمه مي شد. او مدعي 
بود كه نابخشودني است پس مي بايست توسط جالدي دولتي اعدام مي شد. تام 
مجازات  مخالف  بود  ملي  مجلس  عضو  زمان  آن  در  كه  وطن  جهان  انقالبي  پين 
مرگ بود. پين پيشنهاد كرد لويي پس از محاكمه به امريكا تبعيد شود؛ جايي كه 
بتواند باقي عمرش را به عنوان ساعت ساز در فيالدلفياي جمهوريخواه بگذراند. 
اين پيشنهاد چون پاياني عالي براي داستان محاكمه بود اما فقط و فقط اگر لويي 
آن را مي پذيرفت، براي بازگشت دوباره به قدرت نقشه نمي كشيد و شهروندان 
مي توانستند او را مشغول تعمير ساعت ها ببينند يا راجع به آن بخوانند. آيا تبعيد 

كشتن  اما  نه،  شايد  داد؟  مي  پايان  پادشاهي  به  پشيمان  و  اراده  بي  پادشاه  يك 
انقالب  شكست  پس  از  پادشاهان  لويي  اعدام  وجود  با  نكرد.  چنين  نيز  پادشاه 
بازگشتند؛ همان گونه كه به رغم سوگند كرامول مبني بر قطع سر پادشاه با تاج 
كه  آنگونه  ديگر  سلطنت  اما  بازآمدند.  چارلز  اعدام  پس  از  پادشاهان  سرش،  بر 
پادشاهان  الهي  حق  ادعاي  بر  پاياني  پادشاه  اعدام  بازنگشت.  شناختند  مي  آنان 
نيز  آن  از  پيش  كه  (چرا  باشد  چنين  توانست  نمي  تبعيد  احتماًال  آنكه  حال  بود، 
پادشاهاني تبعيد شده بودند) و اين در نظر من دليلي محكم براي انجام محاكمه و 
اعدام است. پادشاهان اعدام شدند چرا كه مجرمان عادي نيز اعدام مي شدند. در 
عراق، صدام كشته شد چرا كه مجازات مرگ از پيش قانوني و به شكلي گسترده 
پذيرفته شده بود. بنابراين با وضعيت بغرنج تري مواجهيم تا آن وضعيتي كه من 
از آن آغازيدم. من خواهان الغاي مجازات اعدامم اما نمي خواهم الغاي مجازات 
اعدام را با نجات جباران آماج استهزا قرار دهم. اجازه دهيد آن كس كه با الغاي 
مجازات اعدام نجات مي يابد كسي مانند من و شما باشد، كسي كه هرگز داراي 
قدرت مطلقه نبوده است، كسي كه هرگز حاكمي ستمگر و خونخوار نبوده است. 
ولي آيا آن گاه كه ما چنين حاكم خونخوار و ستمگري را مي كشيم رفتار او را 
سرمشق خود قرار نمي دهيم؟ من فكر مي كنم كه محاكمه تفاوتي حياتي را منجر 
مي شود. قربانيان او هرگز فرصتي براي حضور در دادگاه را نيافتند، به يك معني 
محاكمه البته محاكمه يي نمايشي است. حكم از پيش مشخص است (چرا كه جرم 
ها جاي ترديدي باقي نمي گذارند) با اين حال در دادگاه جبار خطاب به ملت سخن 
مي گويد، رفتار خود را به هر نحو كه بخواهد توجيه مي كند و وكاليش حداقل 
فرصت محاجه و مجادله با شاهدان را دارند. در نهايت آن هنگام كه جبار محكوم 
شود اعدام مي شود چرا كه تنها اعدامش مي تواند پاياني قطعي را براي حكمراني 
آن  نيازمند  سياسي  باهماد  كه  را  فرجامي  كه  است  اعدام  تنها  زند،  رقم  جبارانه 
است فراهم مي سازد. اما اكنون تصور كنيد كه مجازات اعدام از پيش لغو شده 
باشد؛آيا من هنوز موافق اعدام يك جبار خواهم بود؟ گمان نمي كنم چنين وضعي 
هرگز پيش آيد چرا كه آن گونه جباران كه ما مي شناسيم هرگز بدون مجازات 
بنابراين  است.  كشتن  در  همواره  استبدادي  دولت  يك  كنند.  نمي  حكومت  اعدام 
اگر  باشد.  استبدادي  تواند  نمي  نباشد  كشتن  كار  در  پيوسته  كه  دولتي  احتماًال 

چنين باشد آن گاه اعدام جبار مي بايست آخرين اعدام باشد. 

پرفروش هاي ادبيات داستاني در روزهاي اخير 
 

ماركز دل ايراني ها را برد 
سجاد صاحبان زند؛ درست در روزهايي كه ميزان مطالعه 
روزانه كتاب در ايران مورد مناقشه بسياري از كارشناسان 
ها  مدت  دلبركان غمگين من» كه  رمان «خاطره  كتاب است، 
در انتظار انتشار به سر مي برد توانست لقب پرفروش ترين 

رمان خارجي بازار كتاب تهران را بر حسب آماري كه اعتماد 
آن  از  كرده،  كسب  شهر  سطح  مختلف  هاي  كتابفروشي  از 

خود كند.

سال  در  ادبي  نوبل  جايزه  برنده  كه  گارسياماركز  گابريل 
1982 نيز هست در آخرين رمان خود سرگذشت پيرمردي 
همراهي  خواستار  خود  تولد  شب  در  كه  كند  مي  بازگو  را 
رمان  است.  ساله  چهارده  دختري  با  اش  سالگي  جشن 90 
پيرمرد  خانه  به  دختر  كه  كشد  مي  تصوير  به  را  لحظاتي 
آمده و به خواب خوشي فرو رفته است. آخرين رمان ماركز 
با ترجمه كاوه ميرعباسي منتشر شده كه پيش از اين كتاب 
ترجمه  ماركز  از  را  كنم»  روايت  كه  ام  همچون «زنده  هايي 

كرده بود.

پس از رمان ماركز كه پيش بيني فروش آن چندان دور از 
ذهن به نظر نمي رسيد، دومين رمان خالد حسيني (نويسنده 
افغاني مقيم امريكا) در رده بعدي قرار گرفته است. اين رمان 
توجه  توانست  دارد،  نام  تابان»  خورشيد  كه «هزار  حسيني 
كه  است  حالي  در  اين  و  جلب كند  خود  به  را  بسياري  هاي 
پيش از ترجمه مهدي غبرائي چند ترجمه ديگر از اين كتاب 
كه  غبرائي  مهدي  ترجمه  همه  اين  با  بود.  شده  بازار  وارد 
«هزار خورشيد تابان» نام دارد، توانست گوي سبقت را از 

ديگر ترجمه ها بربايد.

كتاب  بازار  در  جهان  ادبيات  پرفروش  اثر  دو  اين  كنار  در 
مي توان به آثار ديگري همچون «موج ها» (نوشته ويرجينيا 
خالد  (نوشته  باز  بادبادك  غبرائي)،  مهدي  ترجمه  وولف، 
حسيني، ترجمه مهدي غبرائي)، مون پاالس (نوشته پل استر، 
زناشوهري  هاي  جنايت  خرده  و  ها)  نصيري  ليال  ترجمه 
اشاره  حائري)  شهال  ترجمه  اشميت،  امانوئل  اريك  (نوشته 
كرد. با اين حساب، مهدي غبرائي را با داشتن سه كتاب مي 

توان از مترجم هاي موفق چند هفته اخير دانست.

اما در بخش ادبيات داستاني ايران، مجموعه داستان «بازي 
عروس و داماد» نوشته بلقيس سليماني پرفروش ترين كتاب 
چند هفته اخير بوده است. در اين آمار كه با استفاده از آراي 
بيست كتابفروشي واقع در چهار نقطه شهر تهران به دست 
آمده، خوانندگان به دومين كتاب سليماني كه اولين مجموعه 

داستان اين نويسنده به حساب مي آيد اقبال نشان دادند.

در  آن  نويسنده  كه  داماد»  و  عروس  «بازي  كتاب  از  پس 
رمان  بود،  رو  روبه  خوانندگان  استقبال  با  نيز  اولش  كتاب 
«عطر سنبل، عطر كاج» قرار گرفت كه در بهمن ماه سال 84 
براي اولين بار منتشر شده بود. اين رمان كه توسط فيروزه 
به  تاكنون  شده  نوشته  انگليسي  زبان  به  و  دوما  جزايري 
چاپ يازدهم رسيده است. «خط تيره آيلين» نوشته ماه منير 
كهباسي كه به چاپ دوم رسيده و «ها كردن» نوشته پيمان 
هوشمندزاده كه از انتشارش كمتر از دو ماه مي گذرد، در 

رتبه هاي بعدي پرفروش هاي هفته گذشته هستند.

جمله «بازي  از  كوتاه  بسيار  مدتي  در  آثار  از  برخي  توفيق 
عروس و داماد» و «ها كردن» و تجديد چاپ برخي ديگر از 
آثار همچون «عطر سنبل، عطر كاج» كه در كمتر از دو سال 
به چاپ يازدهم رسيده نشان مي دهد كه بازار كتاب ايران، 

به رغم تمام فراز و نشيب ها به راه خود ادامه مي دهد. 
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پس از پايان جنگ جهاني دوم و در سال 1945، چهار كشور اصلى پيروز جنگ 
چهار  به  را  آلمان  شده   اشغال   كشور  شوروى،  و  فرانسه  انگليس،  آمريكا،  يعنى 
بخش كه هر كدام تحت كنترل يكى از آنها بود تقسيم كردند و با وجود اين كه تمام 
شهر برلين در قسمت تحت نفوذ شوروى قرار داشت ميان متفقين تقسيم شد. در 
كشور  چهار  هر  از  متشكل  كميسيونى  توسط  شهر  جنگ،  از  بعد  نخست  ماه هاى 
اداره مى شد و رياست اين كميسيون هر ماه و به صورت چرخشى به عهده يكى 
از آن ها بود. در سال 1948 سه بخش تحت كنترل آمريكا، انگليس و فرانسه يكى 
تشكيل  شد  معروف  غربى  آلمان  عنوان  به  كه  را  آلمان  فدرال  جمهورى  و  شدند 
دادند. در سال 1949 نيز دولتى كمونيستى در بخش تحت كنترل شوروى تشكيل 
شد كه به جمهوري دموكراتيك آلمان يا آلمان شرقى معروف شد. با حاكم شدن 
كمونيست ها در آلمان شرقى شرايط اقتصادى و سياسى رو به وخامت گراييد و 
نارضايتى گسترده مردم را در پى داشت. اين ناراضيان به ويژه در برلين شرقى 
به دنبال شرايط بهتر زندگى راه برلين غربى را در پيش گرفتند. با آغاز جنگ سرد 
بين شوروى و غرب، كشمكش ها باال گرفت و مرز بين آلمان شرقى و غربى بسته 
شد. اما با اين حال شهروندان برلينى هنوز آزاد بودند تا بين قسمت هاى شرقى و 

غربى شهر تردد كنند.
 5/2 حدود   1961 تا   1949 سال هاى  فاصله  در  شده  منتشر  آمارهاى  براساس 
از  آنها  فرار  اصلى  راه  و  گريختند  غربى  آلمان  به  شرقى  آلمان  از  نفر  ميليون 
160هزار  تعداد   1961 سال  اول  ماه  شش  طى  همچنين  بود.  غربى  برلين  طريق 
تقريبًا  آگوست 1961  در  مثًال  شدند.  پناهنده  غربى  برلين  به  شرقى  برلين  از  نفر 
روزانه 2000 نفر از برلين غربى وارد بخش آلمان فدرال مى شدند. بيشتر مهاجران 
كارگران متخصص، كارشناسان، اساتيد دانشگاه و روشنفكران بودند كه كمبود 
نارضايتى  موجب  امر  اين  بود.  محسوس  شدت  به  آلمان  شرقى  بخش  در  ها  آن 
دولت آلمان شرقى و اتحاد جماهير شوروى سابق شد. اين مهاجرت ها و از دست 
دادن نيروهاى كار، آلمان شرقى را در معرض فروپاشى اقتصادى قرار داد. اين 
امر خسارت هاى زيادى متوجه اتحاد جماهير شوروى و دولت آلمان شرقى تحت 
بر  عمًال  شرقى  آلمان  صنعت  و  اقتصاد  كه  چرا  مى كرد،  هونيكر»  رهبرى «اريش 
كننده  محدود  عملى  به  دست  آنها  رو  اين  از  بود.  يافته  شكل  شوروى  هاى  كمك 
راه هاى  تمام  شوروى  جماهير  اتحاد  رهبر  خروشچف،  نيكيتا  دستور  به  و  زدند 
عنوان  به  را  برلين  ديوار  و  كردند  مسدود  را  غربى  و  شرقى  برلين  بين  ارتباطى 
«ديوار حافظ ضد فاشيست» و با هدف جلوگيرى از رفت و آمدهاى نامطلوب(به 
تعبير خودشان) بنا كردند. در اولين ساعات روز يك شنبه سيزدهم آگوست 1961، 
نيروهاى نظامى آلمان شرقى، خيابان هاى منتهى به نقاط مرزى را محاصره كردند 
و كارگران در مرز مشغول ساختن ديوار شدند. با ايجاد اين ديوار كه ارتفاع آن به 
دو متر مى رسيد، ارتباط بين بخش هاى شرقى و غربى شهر كامال قطع شد. احداث 
اين ديوار چنان شتابان انجام شد كه بسيارى از خانواده ها كه در مناطق مختلف 
شهر زندگى مى كردند براى مدتها از يكديگر جدا شدند و سرنوشت هاى ناگوارى 
براى بسيارى از خانواده هاى آلمانى رقم خورد و بسيارى از آن ها تا آخر عمر 
موفق به ديدار دوباره يكديگر نشدند. طول ديوارى كه به دور برلين غربى كشيده 
شده بود، 155 كيلومتر بود كه 45 كيلومتر آن از وسط شهر مى گذشت. با احداث 
اين ديوار شهر برلين غربى به صورت يك شهر محصور در خاك آلمان شرقى 
در آمد. گذرگاه هاى دو طرف در 192 مسير قطع شد. 97 مورد خيابان هاى شهرى 
برلين در جهت شرقى - غربى و 95 مورد مسيرهاى بيرون شهرى بين برلين غربى 
و ساير مناطق آلمان شرقى بود. اين حصار اندكى در خاك آلمان شرقى نصب شد 
تا بدين ترتيب از هرگونه تجاوزى توسط آلمان غربى مصون بماند، به طورى كه 

اگر كسى پشت اين حصار مى ايستاد، درواقع در خاك آلمان شرقى قرار داشت.
تانك ها در نقاط معينى از شهر مستقر شدند، قسمتى از خيابان هاى شهر كنده شده 
بود و براى رفت و آمد وسائل نقليه عمومى قوانين تازه اى معين شده بود. خطوط 

راه آهن و مترو بين دو طرف هم متوقف و ارتباط تلفن اين دو بخش نيز قطع شد. 
همچنين ساكنان برلين شرقى از ورود به برلين غربى منع شدند. اين امر به دليل 
اين كه حدود 60 هزار نفر از ساكنان برلين شرقى در برلين غربى كار مى كردند 
مشكالت زيادى به بار آورد. در روزهاى بعد مقامات آلمان شرقى در مقابل تمام 
پنجره ها و درهاى ساختمان هايى كه در خط حائل واقع شده بودند ديوار كشيدند. 
تا پايان سال 1961 ديوار گسترش يافت و سيم خاردار مجهز به الكتريسيته در 

فواصل زياد نصب شد. بر باالى ديوار سيم خاردار نصب
شد و برج هاى مراقبت براى حفاظت و كنترل عبور و مرور ساخته شد. همچنين 

در 20 سپتامبر 1961 كار ساخت حصار موازى با فاصله اى در حدود 91 متر از 
سوى هر دو آلمان آغاز شد. تمام خانه هايى كه در فاصله بين اين دو حصار قرار 
داشتند، تخريب شدند و بين دو حصار، محدوده اى به وجود آمد كه به آن نوار 
پوشيده شد  با شن  بود،  كوبيده شده  مرگ مى گفتند. اين نوار كه خاك آن كامال 
تا ردپاى كسانى كه قصد فرار از اين حصارها را داشتند، براحتى مشخص شود. 
فاصله زياد بين دو حصار اين امكان را به نگهبانان مرزى مى داد تا در صورت 
لزوم بتوانند به فراريان شليك كنند. مرحله آخر ساخت ديوار در سال 1975 آغاز 
شد و در آن از 45 هزار قطعه بتنى مقاوم شده به ارتفاع سه و نيم متر و عرض يك 
و نيم متر استفاده شد. بر اساس تحقيقات پژوهشگران آلمانى و گزارش هايى كه 
به تازگى منتشره شده در طول سال هايى كه ديوار برلين پابرجا بود 125 نفر كشته 
و حدود 200 نفر نيز بشدت مجروح شدند. 14 نفر از قربانيان نيز كسانى بوده اند 
كه از غرب قصد ورود به آلمان شرقى را داشته اند. 32 نفر ديگر نيز زمانى كشته 
شده اند كه اصًال قصد فرار نداشته اند. در اين ميان 8 نگهبان نيز به طور اتفاقى 
كشته شده اند. 80 درصد كشته شدگان زير 30 سال سن داشتند و در ميان آنها 
8 زن وجود داشته است. در بين سال هاى 1961 تا 1989 حدود 5 هزار نفر موفق 
شدند به برلين غربى فرار كنند. بيشتر فرارها به زمانى بر مى گردد كه تنها حصار 
پنجره هاى  طريق  از  بعضى ها  همچنين  بود.  خاردار  سيم هاى  شهر  بخش  دو  بين 
آپارتمان هاى كنار مرز به آن طرف حصارها رفتند. در طول اين سال ها چند مورد 
عمليات فرار منحصر به فرد نيز اتفاق افتاد. در روزهاى سوم، چهارم و پنجم اكتبر 
سال 1964، 57 نفر موفق شدند تا از طريق تونلى كه به طول 145 متر در زير نوار 
مرگ كنده بودند، فرار كنند و يا فرار عجيب دو برادر كه با بستن بال هاى بسيار 
سبكى به دست هايشان فاصله بين دو ديوار را بر فراز نوار مرگ پرواز كردند و 
خود را به طرف ديگر رسانند. با بهبود تدريجى مناسبات ميان شرق و غرب در 
اواخر دهه 1980 ميالدى زمينه فروپاشى ديوار برلين فراهم شد. در سال 1989 
حكومت كمونيستى شوروى تصميم گرفت دموكراسى سازى را به عنوان يك اصل 
در كشورهاى اروپايى شرقى تحت نفوذ خود دنبال كند. اما در اين ميان اتفاقى افتاد 
كه روند روبه پايان دولت آلمان شرقى را آغازگر شد: دولت كمونيستى مجارستان 
درهاى خود را بر روى غرب گشود. در بيست و سوم آگوست 1989، مرزهاى بين 
مجارستان و اتريش باز شد. از آنجا كه مهاجرت بين كشورهاى كمونيستى ممنوع 
نبود، ساكنان آلمان شرقى كه مجاز به رفت وآمد به مجارستان بودند از طريق اين 
كشور و نيز چكسلواكى به آلمان غربى و ساير كشورهاى اروپاى غربى رفتند. اين 
مهاجرت ها طى يك ماه به سرعت افزايش يافت. به طورى كه در ماه سپتامبر حدود 
13 هزار نفر از اهالى آلمان شرقى به سمت مجارستان حركت كردند تا بتوانند از 

طريق اتريش خود را به آلمان غربى برسانند.
شرقى  آلمان  دولت  به  نسبت  مردم  آميز  اعتراض  تظاهرات  سال،  همان  پاييز  در 
شدت گرفت و دولت جديدى جايگزين دولت قبلى شد. دولت جديد تصميم گرفت به 
ساكنان برلين شرقى اجازه سفر به برلين غربى را بدهد. لذا وزير تبليغات آلمان 
با  مى توانند  شرقى  برلين  اهالى  كه  كرد  اعالم  مطبوعاتى  مصاحبه  يك  در  شرقى 
رفتن به نقاط مشخص شده بازرسى مرزى و بعد از اينكه مداركشان مورد بررسى 

قرار گرفت، از مرز عبور كنند.
بعد از اتمام اين مصاحبه، ده ها هزار نفر از ساكنان برلين شرقى خود را به محل 
هاى مشخص شده رساندند تا از مرز عبور كنند و به برلين غربى بروند. هجوم 
آنها  چراكه  كرد،  مشكل  دچار  را  نگهبانان  و  ماموران  مرز،  كنار  به  جمعيت  اين 

براى مقابله با چنين جمعيتى آمادگى نداشتند. لحظه به لحظه بر انبوه جمعيت 
آن  از  توانستند  مردم  و  گشودند  را  مرز  ماموران  سرانجام  مى شد.  اضافه 

عبور كنند.
در آن طرف مرز، اهالى برلين غربى براى استقبال از همشهريان

سابقشان جمع شده بودند.

به اين ترتيب نهم نوامبر 1989 به روز فروپاشى ديوار برلين تبديل شد. اين 
ديوار ظرف روزها و هفته هاى بعد و توسط كسانى كه از ديگر نقاط آلمان 
شرقى خود را به برلين رسانده بودند، به تدريج خراب شد. فرو ريختن ديوار 
برلين، اولين قدم در راه اتحاد مجدد دو آلمان بود كه سرانجام در سوم اكتبر 
1990 صورت گرفت. درحال حاضر 34 قطعه از ديوار اصلى برلين در موزه 

نگهدارى مى شود.
فراموش  شب  يك  ميالدي   1989 سال  نوامبر   10 بامداد  ساعات  نخستين 
خواهند  ياد  به  همواره  شاهدان  همه  را  آن  خاطره  كه  شبي  بود.  نشدني 

داشت. در آن شب سراسر جهان از طريق تلويزيون ها شاهد جوانان آلمان شرقي 
و آلمان غربي بود كه ديوار برلين «ديوار شرم» كه از 13 اوت سال 1961 ميالدي 
برلين را به 2 بخش تقسيم كرده بود ، ويران مي كردند. اين اقدام جوانان ، رهبران 
دو آلمان را كه انتظار نداشتند تحوالت چنين سير شتاباني را بيابند، غافلگير كرد. 
در جمهوري دموكراتيك آلمان «آلمان شرقي» ابتدا در شهر اليپزيك و سپس در 
ساير شهرهاي اين كشور كمونيستي ، مخالفان كمونيسم پس از ده ها سال، سكوت 

اجباري را كنار گذاشته و به تظاهرات آشكار عليه رژيم كمونيستي دست زدند. 
پايه هاي قدرت رژيم كمونيستي آلمان شرقي به لرزه درآمد. اريش هونكر، رهبر 
آلمان شرقي قدرت را به اگون كرنتس واگذار كرد اما ديگر هيچ چيز نمي توانست 

مانع تحول تاريخ شود.
در روز 7 نوامبر ، تظاهرات يك ميليون نفر در شهر برلين شرقي موجب استعفاي 

دسته جمعي دولت كمونيستي آلمان شرقي شد. 
در شب 9 نوامبر ، هزاران نفر از مردم برلين شرقي در كنار ديوار تجمع كرده و 

يك به يك پست هاي مرزي را گشودند.
گاردهاي مرزي مخوف آلمان شرقي كه در دوره اي نزديك به 30 سال 239 نفر كه 
تالش مي كردند از ديوار عبور كنند را به قتل رسانده بودند ، اين بار دست به سالح 

هايشان نزدند. آنها درك كرده بودند كه زمان قدرتشان به سر آمده است. 
آلمان  دموكراتيك  جمهوري  و  غرب  نفوذ  تحت  آلمان  فدرال  جمهوري   ، سرانجام 
ديگر  بار  آلمان  ملت  و  كشور  و  پيوسته  يكديگر  به  دوباره  شوروي  تسلط  تحت 

متحد شد. 
به اين ترتيب ، در شب 9 و نخستين ساعات بامداد 10 نوامبر سال 1989 ميالدي 
جوانان برلين شرقي و برلين غربي در اقدامي خودجوش ديوار برلين «ديوار شرم» 

را سرنگون كردند. 
هزاران خانواده كه از سال 1949 ميالدي در دو بخش آلمان دور از يكديگر زندگي 
مي كردند و به ويژه پس از سال 1961 ميالدي كامال از يكديگر جدا شده بودند ، 

دوباره يكديگر را بازيافتند. 
سقوط ديوار برلين موجب شد تا شب 9 نوامبر به يك شب فراموش نشدني تبديل 

شود.
با سقوط «ديوار شرم» بارديگر كشور و ملت آلمان وحدت خود را بازيافت. اين 

جبر تاريخ بود و هيچ چيز نمي توانست مانع آن شود. 

تاريخ

سقوط ديوار شرم
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خاموشي خالق «اي ايران» 
روح اهللا خالقي در سال 1285 خورشيدي در كرمان زاده شد و بعد به سبب انتقال پدر 

مشغول  و  آمد  تهران  به 
ده  در  شد.  تحصيل  به 
ويولوني  صداي  سالگي 
به  همسايه  خانه  از  كه 
را  او  مي رسيده  گوش 
ساخت.  موسيقي  مجذوب 
كه  دريافت  بعدها  اهللا  روح 
«ركن الدين  همسايه  آن 

مختاري»بوده است. 
پس از آن 15 ساله بود كه 
و  ديد  را  خان»  «درويش 
سال  در  يعني  بعد  يكسال 
بار  نخستين  براي   1301
با  تهران  هتل  گراند  در 
موسيقي  و  قزويني  عارف 
او آشنا شد و سرانجام در 
اوائل زمستان سال 1302 
آگهي  نخستين  ديدن  با 
موسيقي  مدرسه  گشايش 
وزيري با اشتياق، بالدرنگ 
آن  در  پدر  اجازه  بدون  و 

نام نويسي كرد. 
پدر  مخالفت هاي  روح اهللا 
مختلف  راههاي  از  نيز  را 

فرونشانيده و با اتمام تحصيل عمومي خود در دارالفنون به سراغ دانشسراي عالي رفت. 
پس از به پايان بردن دانشسرا نيز به فكر افتاد كه اركستر كوچكي براي كار در كافه بلديه 
بنياد كند تا هم با موسيقي نزديك شود و هم به قول خودش تامين معاشي شده باشد.

او موسيقي را با تار آغاز كرد و سپس نزد ميرزا رحيم كمانچه كش به فراگيري ويلن 
پرداخت. مدتي نيز نزد رضا محجوبي تعليم ديد و در سال 1302 وارد مدرسه موسيقي 
اروپا  از  تازگي  به  كه  وزيري  علينقي  نزد  نوبنياد،  مدرسه  اين  در  خالقي  شد.  وزيري 
بازگشته بود به آموختن شيوه صحيح ويلن نوازي و تئوري موسيقي مشغول شد. كمي 
بر  عالوه  وزيري،  به پيشنهاد  و  پيوست  مدرسه  به اركستر  ويلن  به عنوان نوازنده  بعد 
مطالعه كتاب هاي هارموني ربر و دبوا، از راه نامه نگاري با دانشگاهي در پاريس، آموختن 
رشته هاي هارموني و سازشناسي را فراگرفت. كوشش هاي پي گير خالقي براي رفتن به 

اروپا و آمريكا براي فراگيري جدي اين رشته ها به جايي نرسيد. 
خالقي از نوزده سالگي به تدريس ويلن و تئوري موسيقي در مدرسه موسيقي پرداخت 
و در 1323 با همكاري شماري از ديگر هنرمندان،«انجمن دوستداران موسيقي ملي» را 
كار  برنامه  از  ايراني  موسيقي  تدريس  كه  زماني  در   1328 در  نهايت  در  و  داد  تشكيل 

هنرستان موسيقي حذف شده بود، هنرستان موسيقي ملي را بنيان نهاد. 
روح اهللا خالقي در دوره رياست علينقي وزيري در هنرستان عالي موسيقي يار و همكار 
كه  دلگيري هايي  ولي  شد،  برگزيده  هنرستان  معاونت  به  حتي  دوم  بار  و  بود  او  نزديك 
از سازمان هاي دولتي داشت او را برانگيخت كه به ياري دوستان دوره تحصيل، انجمني 
به نام موسيقي ملي به  وجود آورد. اين انجمن كه به زودي براي خود كالس هاي درس، 
در  او  بياورد.  دوام  سال  پنج  از  بيش  نتوانست  كرد،  بنياد  باشگاه  يك  و  بزرگ  اركستر 
سال 1328 وابسته به اداره هنرهاي زيباي كشور شود كه بعدها خود به وزارت فرهنگ 
و هنر تبديل شد. به اين ترتيب انجمن موسيقي ملي در شكل و شمايلي گسترش يافته، 
نام هنرستان عالي موسيقي ملي را بر خود نهاد، هنرستاني كه روح اهللا خالقي 10 سال 
موسيقي  عالي  هنرستان  در  كار  با  همزمان  خالقي  بود.  عهده دار  را  آن  سرپرستي  تمام 
ملي، چهار پنج ماهي را به عنوان سرپرست موسيقي راديو ايران با آن سازمان همكاري 

داشت. 
وزيري  مكتب  در  كه  كرد  دنبال  را  شيوه اي  همان  آهنگسازي،  قلمرو  در  خالقي  اهللا  روح 
آموخته بود. از يك سو براي ريتم و وزن اهميت ويژه اي قائل بود و از سوي ديگر معتقد 
بود كه موسيقي ايران نيز بايد به راه چند صدايي شدن برود تا از ماللي و يكنواختي در 
امان بماند و تاثير و جاذبه بيشتري پيدا كند. البته او نيز چون وزيري براي اين كار در 

جستجوي راه و روشي بود كه با ويژگي هاي موسيقي ملي سازگار باشد. 
انگيز  دل  آفريده هاي  او  البته  دارد.  ويژه اي  جاي  رنگارنگ ها  خالقي  آفريده هاي  ميان  در 
ديگري نيز دارد. پيش از همه بايد از سرود اي ايران ياد كرد كه همراه با متن برانگيزاننده 

حسين گل گالب در سال هاي اخير عمال به سرود ملي مردم ايران تبديل شده است. 
از او چند كتاب ارزنده نيز انتشار يافته است. 

وى در 21 آبان 1344 بر اثر بيماري زخم معده در يكي از بيمارستان هاي شهر سالزبورگ 
در اتريش درگذشت و در قبرستان ظهيرالدوله در تهران به خاك سپرده شد.

نابغه هاي پيانوي اتريش و آلمان در تهران 
نوازند گان نامي پيانوي دنيا از آلمان و اتريش راهي ايران مي شوند. دوئت اتريش با پيانوهاي «بزندرفر» اتريش توسط پروفسور «روالند باتيك» 

به همراه «اولريش هف ماير» كه گويا هر دو از نابغه هاي پيانو در سطح بين المللي به شمار مي روند، روزهاي 22 و 23 آبان ماه جاري از ساعت 
21 در تاالر وحدت به صحنه مي روند. اين كنسرت پيانو با اجراي آثار كالسيك با همكاري موسسه هنر آيندگان پارسه و بنياد فرهنگي، هنري 
رودكي تدارك ديده شده است و طبق اعالم، قيمت بليت كنسرت اتريش، براي طبقه هم كف50 هزار تومان، بالكن اول 40 و بالكن هاي دوم و سوم 
30 هزار تومان است. قيمت بليت هايي كه ايستاده صادر مي شوند هم 10 هزار تومان اعالم شده است. اما رسيتال پيانو توسط «فلورين كروم 
پوك» با پيانوي «بلوتنر» آلمان هم روز يكشنبه 27 آبان ماه جاري از ساعت 21 در تاالر وحدت اجرا مي شود. قيمت هاي اعالم شده براي كنسرت 
آلمان در ايران نيز، طبقه هم كف 40 هزار تومان، بالكن اول 30، بالكن دوم و سوم 20 و ايستاده 10 هزار تومان اعالم شده است. برگزاركنندگان 

براي دانشجويان ايراني در بالكن هاي دوم و سوم، در هر اجرا 50 نفر، تخفيف 50 درصدي لحاظ كرده اند.

مقام موسيقيدان تا درجه مطرب تنزل كرده بود 
در آن زمان تحت تاثير تحريم هاي مذهبي و عدم آزادي فعاليت 
هاي هنري، ملت ايران از ديرباز ميراث باربدها و نكيساها را 
در چارچوب و قالب تعزيه نگاه داشته بود.موسيقي مغموم و 
رنگ.  و  تصنيف  درآمد،  پيش  بود؛  شده  فرم  سه  به  منحصر 
درآوردن  منظور  به  كه  باشند  موزيسين  توانستند  مي  كساني 
ناني خود را چنان پست كنند كه به عنوان مطرب از زمره پست 
ترين طبقات جامعه شناخته شوند و سازها را زير عبا گيرند 
را  مجلسان  صاحب  و  بنشينند  كناري  و  درآيند  مجلس  به  و 
در  و  بودند  آموخته  سينه  به  سينه  كه   - مبتذلي  موسيقي  با 
پولي  و  سازند  خوشوقت   - كردند  مي  تكرار  را  آن  محفل  هر 
گدايانه دريافت كنند و از در پشت منزل آمد و شدشان باشد.

استاداني هم اگر بودند مانند «ميرزا عبداهللا و درويش خان» در 
اعتالي ارج هنرگامي ننهادند. شخصيت عرفاني آنان در مجلس 
درويشان يا در كالس درس شان و شيوه نسبتًا كالسيك ساز 
زدن شان، آنان را ميرزا عبداهللا و درويش خان كرده بود. در 

اين دوران ساز كلنل نه تنها سبك موسيقي و اجراي تازه يي را ارائه مي كرد، بلكه احترام او به موسيقي و هنر و غرور او و ساز نزدن در 
مجالس بزم، شيوه رفتاري تازه يي در ارتباط با هنر موسيقي به وجود آورده بود. تمرين و باز هم تمرين و ساختن سازهاي جديد با امكانات 
صدايي وسيع تر، از آن جمله چهار نوع تار و معجزه نوازندگي او در تار و ساختن آهنگ هاي تازه و نت نويسي جديد و تركيبات تازه در 

قالب گام 24 ربع پرده يي موسيقي ايران، آواي تازه يي بود از هنر تازه يي.

كلنل در تيرماه 1302 به ايران برگشت. فارغ التحصيل كنسرواتوار پاريس شده بود و در برلين هم در مدرسه عالي موسيقي دوره هدايت 
اركستر ديده و در همان جا هم كتاب «دستور تار» خود را به چاپ رسانده بود.

زندگى ارزش ندارد، ولى هيچ چيز هم 
ارزش زندگى را ندارد.        آندره مالرو



30
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 25  آبان Nov 2007  -  1386 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيستم 

 info@persianweekly.co.uk  

كاكا به توپ طال نزديك تر شد
كاكا بازيكن برزيلي خط مياني ميالن اميدوار است شايعه ها درباره ي انتخاب 

او به عنوان بهترين بازيكن سال دنيا در پايان سال جاري ميالدي به حقيقت 
بپيوندد.

دست  به  نخست  نامزد  را  ميالن  ستاره ي  پيش  چندي  ورزشي  رسانه هاي 
آوردن توپ طال و عنوان بهترين بازيكن سال دنيا خوانده بودند. 

SKY ايتاليا و توتو اسپورت پيروزي كاكا برابر ديگر مدعيان را تقريبا قطعي 
دانسته اند. به گزارش اين دو پايگاه اينترنتي، اين بازيكن 25 ساله قرار است 
اين  درباره ي  كاكا  كند.  خود  آن  از  را  جايزه  اين  بتواند  تا  شود  ژاپن  راهي 
لحظه  اين  تا  من  خود  است.  خوبي  بسيار  عالمت  اخبار  اين  گفت:«  شايعه ها 

چيزي نشنيده ام. بنابراين تنها مي خواهم به كارم ادامه بدهم.» 
بازيكن خط مياني ميالن در پيراهن اين تيم عملكرد بسيار خوبي داشته است و 
در آخرين ديدار ميالن در ليگ قهرمانان اروپا برابر شاختاردونتسك اوكراين 
كه با برتري قرمز و مشكي پوشان شهر ميالن همراه بود، زننده ي يكي از سه 

گل تيمش بود. 
درباره ي  كاكا  مي رفت.  شمار  به  هم  ميالن  گل هاي  از  يكي  سازنده ي  كاكا، 
عملكرد خود در بازي برابر تيم اوكرايني هم گفت:« بله اين يك گل مهم و زيبا 
بود. من هميشه مي كوشم تمام توانم را به خرج دهم. طبيعي است كه دوست 

دارم جايزه اي با اهميت همانند توپ طال را به دست بياورم.» 

وحيد شمسايى نامزد دريافت بهترين 
بازيكن فوتسال آسيا

جهان،  فوتسال  گل  آقاى  شمسايى  وحيد  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  ازسوى 
جزو 3 نامزد برگزيده دريافت جايزه بهترين بازيكن سال 2007 فوتسال آسيا 
قرار گرفت. شمسايى درنهمين دوره مسابقات فوتسال قهرمانى آسيا در ژاپن 
ضمن كسب مقام قهرمانى اين مسابقات براى هشتمين بار، به عنوان بهترين 
بازيكن اين مسابقات نيز برگزيده شد. وى خردادماه گذشته در ديدار دوستانه 
مقابل اوكراين نيزموفق شد با گلزنى در اين ديدار ركورد بيشترين گل زده 
انتخاب  درمراسم  شمسايى  رسد  نظرمى  به  كند.  خود  آن  از   (315) را  ملى 
جايزه  دريافت  براى  كشورمان  نماينده  تنها  آسيا،  فوتبال  سال  هاى  بهترين 

بخش انفرادى باشد .

سپاهان اصفهان از 
فتح ليگ قهرمانان 

آسيا بازماند 
تيم فوتبال سپاهان اصفهان با شكست برابر اوراواردز ژاپن در ديدار پاياني 

ليگ قهرمانان آسيا، از كسب جام قهرماني بازماند.  
ديدار برگشت از مرحله پاياني ليگ قهرمانان فوتبال آسيا در سايتاما بين تيم 

هاي اوراواردز ژاپن و سپاهان ايران برگزار شد و در پايان نماينده ژاپن با 
پيروزي 2 بر صفر عنوان قهرماني را به دست آورد. 

ناگاي در دقيقه 22 و يوكي آبه در دقيقه 70 گل هاي اوراواردز را به ثمر 
رساندند. 

ديدار رفت دو تيم در اصفهان با تساوي يك بر يك خاتمه يافته بود. 
نماينده ايران در اين ديدار بازي خوبي از خود به نمايش گذاشت؛ اما حريف 

ژاپني با استفاده مطلوب از موقعيت هاي خود و اشتباه مدافعان سپاهان، به 
پيروزي رسيد. 

ايرماتوف از ازبكستان قضاوت اين ديدار را بر عهده داشت و به ناكوتو 
هاسبه( هافبك اوراواردز) كارت زرد داد. 

بازيكنان تيم اوراواردز: ريوتا تسوزوكي، كيسوكه تسوبوي، ماركوس توليو 
تاناگاي(تاتسويا تاناگا)، رابسون پونته، كيتا سوزوكي، تادااكي هيراواكا، 

ماكوتو هاسبه، ساتوشي هورينوچي(يودگي ايچي تا كه)، يوكي آبه، 
واشنگتن(ماسايوكو اوكانو) 

بازيكنان تيم فوتبال سپاهان: عباس محمدي، هادي عقيلي، محسن بنگر، 
سعيد بيات(حسين كاظمي)، جابا مجيري، محرم نويد كيا، عبدالوهاب ابوالهيل، 

محسن حميدي(حسين پاپي)، ابراهيم لوينييان، احسان حاج صفي و عماد 
رضا(محمود كريمي) 

ورزشى ايران و جهان

اشكان دژاگه: 
مي خواهم 

براي تيم ملي 
آلمان بازي 

كنم 
اشكان دژاگه،  بازيكن ايراني تيم ولفسبورگ و تيم زير 21 
ساله ها در گفت و گويي با نشريه اشپورت بيلد، گفت كه با 

ياد خداوند بازي هايش را انجام مي دهد. 
از  مسابقه  هر  از  قبل  گفت:  ولفسبورگ  تيم  ايراني  بازيكن 

خداوند مدد مي گيرم و بازي خود را شروع مي كنم. 
دژاگه در خصوص حركت اخيرش مبني بر عدم انجام سفر 
هاي  ساله   21 زير  ملي  تيم  همراه  قدس  اشغالگر  رژيم  به 
از  شدم.  نكات  از  خيلي  متوجه  قضيه  اين  در  گفت:  آلمان، 
جمله ديدم كه چقدر خوب فليكس ماگات،  مربي باشگاهي ام 
از من حمايت كرد؛ حتي متوجه شدم كه تيمم چقدر خوب از 

من حمايت كرد. اين نشانه ها برايم بسيار ارزشمند است. 
در  اخير  هاي  هفته  در  كه  شد  ديده  اگر  داد:  ادامه  وي 
ولفسبورگ نمايش خوبي داشتم،  يكي هم به اين خاطر بود 
زمين  در  اينكه  بدهم؛  را  ها  حمايت  اين  پاسخ  خواستم  كه 

حرفم را بزنم. 
داشت:  اظهار  ايراني اش  ريشه هاي  مسئله  درباره  دژاگه 
پنجاه درصد خودم را ايراني مي دانم و  پنجاه درصدم را 
آلماني. در رده ملي، تصميم دارم براي آلمان بازي كنم و 

براي اين منظور تالش كنم.
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فيروز كريمي: به دستور فيفا هم به اهواز برنمي گردم 
فيروز كريمي پس از پايان جلسه كميته انضباطي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشكل خانوادگي  دارم و نمي توانم به اهواز 

باز گردم، حتي اگر همين امروز فيفا و رئيس آن به من دستور بازگشت بدهند، از انجام اين كار سر باز مي زنم. 
وي گفت: چهار سال در اين تيم كار كردم و خون دل خورده ام. تيمي  ساختم كه تمامي اهالي فوتبال از آن تعريف مي كنند. 

كريمي در خصوص ديدار استقالل تهران و راه آهن تصريح كرد: اين مسابقه را از طريق تلويزيون تماشا كردم  و به ورزشگاه 
نرفتم. استقالل مي توانست بيشتر از 2 گل بزند؛ اما به دليل استرس و شرايط جدول در نيمه دوم ضعيف ظاهر شد. البته هر 

چه نگاه كردم حجازي را در آنجا نديدم. 
كريمي با اشاره به مشكل خانوادگي اش تائيد كرد: مردم اهواز را دوست دارم و 4 سال براي استقالل اهواز زحمت كشيدم؛ 
شهرستاني  تيمي  در  بخواهم  روزي  اگر  باشم.  داشته  حضور  تيم  اين  در  نمي توانم  ديگر  خانواده ام  سالمت  خاطر  به  اما 
مربيگري كنم، بي شك آن تيم استقالل اهواز خواهد بود.  وي افزود: امروز به گونه اي صحبت كردم كه حرف هايم به هيچ 

كس برنخورد. اين مسئله فشار رواني زيادي بر من وارد كرد.

به  مجبور  را  فتح اله زاده  شفيع زاده: 
عذرخواهي مي كنيم 

مديرعامل استقالل اهواز گفت: حقانيت خود را اثبات مي كنيم 
تا فتح اله زاده از ما عذرخواهي كند. 

وى پيش از رفتن به جلسه عنوان كرد: يك كاميون وكيل به 
حمايت از باشگاه به فدراسيون خواهد آمد. 

اظهار  انضباطي  كميته  جلسه  پايان  از  پس  شفيع زاده  شهرام 
داشت: با استقالل تهران مشكلي نداريم. براي اثبات حقانيت 
كه  مي كنيم  كاري  آمديم.  انظباطي  كميته  به  اهواز  استقالل 

علي فتح اله زاده از ما عذرخواهي كند. 
اهواز  استقالل  اما  داشت؛  حاشيه  تهران  استقالل  افزود:  وي 
بردند.  حاشيه  به  را  ما  اينگونه  نداشت.  حاشيه اي  گونه  هيچ 
هواداران استقالل تهران بايد باهوش باشند تا تيم آنها را به 

حاشيه نبردند. 
مديرعامل استقالل اهواز با اشاره به قرارداد فيروز كريمي با 
اين باشگاه، عنوان كرد: اين مربي با ما قرارداد دارد. اينكه چه 

بندي در آن وجود دارد، به هيچ شخصي ارتباط پيدا نمي كند. 
براي سربلندي باشگاه هاي استقالل هر كاري انجام مي دهيم؛ 

اما اينگونه مي خواهيم، حق به حقدار برسد. 
روي  آينده  هفته  كريمي  فيروز  اينكه  مورد  در  شفيع زاده 
ما  مربي  كريمي  اگر  گفت:  مي نشيند،  سرمربي  كدام  نيمكت 

نباشد، قطعا مربي آنها هم نخواهد بود. 
شاه حسيني، رئيس كميته انضباطي گفت: صدور راي براي 
اين پرونده به زمان نياز دارد و با سرعت نمي توان در اين 

خصوص تصميم گيري كرد. 
ليگ  در  ايران  از  سوم  سهميه  حضور  مورد  در  شفيع زاده 
عنوان  سپاهان،  قهرماني  صورت  در  آينده  فصل  قهرمانان 
كرد: اميدوارم سپاهان قهرمان شود. در آنصورت، تيم دوم 
ليگ برتر بايد در ليگ قهرمانان حاضر شوند؛ نه صبا باتري 

يا استقالل تهران. 
از  يكي  فيزيكي   درگيري  جلسه  اين  توجه  جالب  نكات  از 
كاركنان فدراسيون فوتبال با خبرنگار و تصويربردار شبكه 

خبر بود او دوربين اين گروه خبري را هم ضبط كرد.

محروميت جهاني فدراسيون 
بولينگ و بيليارد ايران

فدراسيون جهاني و كنفدراسيون بولينگ و بيليارد آسيا، ايران را به دليل 
وجود اختالفات داخلي، از حضور در رقابت هاي جهاني محروم كردند.

براي حضور در مسابقات قهرماني اسنوكر آسيا در پاكستان، 3 بازيكن از ايران معرفي 
شدند و اسامي آنها وارد جدول شد. به عالوه، 4 داور نيز براي قضاوت ثبت نام كردند؛ 
اما در آخرين لحظات از اعزام اين 3 ورزشكار جلوگيري شد؛ به طوري كه ميزبان در 

جدول قرعه كشي دچار مشكل شد. 
وي افزود: به داوران نيز توصيه شد به دليل امنيتي راهي اين پيكارها نشوند؛ 

اما با توجه به انعكاس نامناسب اين اتفاق در كنفدراسيون آسيا، با توصيه 
هاي من، داوران ترغيب به شركت در مسابقات شدند. 

در  جهان  اسنوكر  سال   21 زير  قهرماني  رقابت هاي  در  كرد:  اضافه  وى 
گواي هند نيز سه بازيكن پسر ثبت نام كردند كه پس از قرعه كشي بدون 

شركت  دختر  دو  اما  كرد؛  جلوگيري  آنها  شركت  از  فدراسيون  قبلي،  اطالع 
كننده كه با هزينه شخصي راهي شده بودند، امتيازات 6 و 7 را به دست 

آوردند كه فدراسيون به پاس اين موفقيت، از اعزام آنها به مسابقات 
آسيايي ماكائو جلوگيري كرد و كاروان ورزشي ايران را از كسب 

دو مدال محروم ساخت. 
براي  كرد:  عنوان  بيليارد  و  بولينگ  فدراسيون  رئيس  نايب 

حضور در آسيايي داخل سالن ماكائو، شعباني 
اي  نامه  در  فدراسيون)  موقت  (سرپرست  فرد 
خطاب به جوزف لو (مسئول برگزاري مسابقات 
بيليارد) در تاريخ دوم فوريه 2007، اسامي 19 
در  تجربه  با  داوران  عنوان  با  را  المللي  بين  داور 
اسنوكر  و  بيليارد  بال،  ناين  بال،  ايت  هاي  رشته 
سهميه  يك  تنها  كه  بود  حالي  در  اين  كرد.  معرفي 

براي هر كشور در نظر گرفته شده بود. 
شعباني فرد در پاسخ به اينكه چرا 19 داور معرفي كرده، گفته بود 
كه انتخاب را به خود كنفدراسيون وا مي گذارد تا در داخل ايران 
را  نامه  اين  از  رونوشتي  هم  همين  براي  نيايد.  وجود  به  شبهه اي 
به سيد محبوب، دبيركل كنفدراسيون ارسال كرد. اما كنفدراسيون 
دو  خود،  هاي  بررسي  از  پس  مسابقات،  برگزاري  مسوولين  و  آسيا 

داور (مهري نصراله و كي نژاد) را انتخاب كردند. 
آغاز  از  قبل  ماه  يك  حدود  كرد:  نشان  خاطر  نژاد  كى 
سرپرست  داوران،  اسامي  اعالم  از  پس  و  مسابقات 
تلويحا  كنفدراسيون  دبير  به  اي  نامه  در  فدراسيون 
اين  ايران،  با  هماهنگي  بدون  كه  كرد  متهم  را  آنها 

داوران را انتخاب كرده اند.
و  داشت  نامطلوبي  بسيار  انعكاس  نامه  اين 
نامه  ارسال  با  كنفدراسيون  دبير  شد  باعث 
دوم  مورخ  نامه  تصوير  ارائه  با  تند،  اي 
فوريه 2007، خواستار توضيح رسمي شود. 

متهم  قصد  اينكه  اعالم  با  و  عذرخواهي  سراسر  اي  نامه  سپتامبر  در 26  شعباني فرد 
كردن كنفدراسيون را نداشته و تنها به دليل وجود برخي مشكالت داخلي و ترجمه غلط 
نامه كنفدراسيون از سوي مترجم ايراني اين مشكالت به وجود آمده، خواهان خاتمه 

يافتن اين موضوع شد.
باز  ماه،  يك  از  پس  كه  شد  باعث  فدراسيون  سرپرست  كاري  فراموش  ظاهرا  ولى 
حضور من و نصراله در ماكائو غير قانوني اعالم شود. به جاي آنكه از حضور دو 
ما،  تخريب  با  شد  سعي  شود،  استقبال  فينال  مرحله  در  قضاوت  خصوص  به  ايراني؛ 

شكست هاي پي در پي و حضور ناموفق ملي پوشان كمرنگ جلوه شود. 
در نتيجه بروز چنين مشكالتي، فدراسيون جهاني و كنفدراسيون آسيا تصميم به تعليق 
فدراسيون داشتند كه با رايزني هاي ما از اين امر جلوگيري شد و تنها حضور ايران 
در مسابقات جهاني اسنوكر در تايلند كه اواخر ماه جاري برگزار خواهد شد، تا زمان 
حل مشكالت داخلي و انتخاب رئيس فدراسيون و اصالح اساسنامه براي بازيكنان و 

داوران و هيئت هاي نمايندگي، ممنوع اعالم شد. 
عمل  شفاف  نتايج،  رساني  اطالع  خصوص  در  فدراسيون  كرد:  عنوان  نژاد  كي  احمد 
نمي كند؛ به طوريكه در ماكائو به دروغ اعالم شد كه رقابت هاي ناين بال به علت عدم 
حضور داور برگزار نشد و به اين ترتيب سعي شد تا بر شكست 11 بر 8 دو بازيكن 

ايراني مقيم آلمان و حذف آنها سرپوش گذاشته شود. 
مالزي  اپن  به  راستي  مهدي  و  كيوان  هادي  نفره  دو  تيم  اعزام  جريان  در  افزود:  وي 
كه از سوي روابط عمومي فدراسيون، جهاني معرفي شده بود، 7 ايراني به دليل آزاد 
بودن اين رقابت ها با پرداخت 100 دالر شركت كردند. با اين معظالت و نبود مديريت 
بيليارد  و  بولينگ  مدال   66 از  ايران  ورزش  همواره  شفاف سازي،  عدم  و  مشخص 

محروم خواهد ماند. 
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 iGoogle كيبورد فارسى ويژه
ساخته شد

خبر  زبان  فارسى  كاربران  براى  ابزارى  ارائه  از  گوگل  افزار  نرم  كارشناس 
داد كه ويژه سرويس iGoogle ساخته شده است و قادر است صفحه كليد 
فراهم   iGoogle محيط  در  زبان  فارسى  كاربران  براى  را  فارسى  (كيبورد( 

آورد.
مهندس رضا بهفروز كه در بخش نخست مطلب ارسالى خود از كار گروهى 
و هماهنگى بسيار هدفمند كارمندان شاغل در گوگل سخن گفته است، موفقيت 
خود  آزاد  وقت  از  درصد  استفاده 20  به  منوط  را  ابزار  اين  ساخت  در  خود 

براى توسعه پروژه هاى شخصى در محيط كار گوگل دانسته است. 
وقت  از  درصد  كه 20  ميدهد  اجازه  خود  كارمندان  به  گوگل  كه  است  گفتنى 

ادارى شان را بر روى پروژه هاى دلخواه صرف كنند.
از 20  كه  كردم  را  خود  سعى  تمام  من  گويد:“  مى  ادامه  در  بهفروز  مهندس 

درصد وقت آزاد خود بهترين استفاده را ببرم. 
كه  است  شده  موفق  هند  در  ما  مهندسى  تيم  كه  شدم  خبر  با  پيش  هفته  چند 

تعدادى صفحه كليد - نمايشى براى زبان هاى مختلف كشور هند تهيه كند.
 من فارسى صحبت مى كنم و تصور كردم كه ساخت يك ابزار مشابه براى 

خودم و هم زبانهايم مفيد خواهد بود.“ 
را  هندى  هاى  زبان  كيبوردهاى  كه  شخصى   Raghunath مهندس  به  سپس 
مشابه  و  مربوطه  هاى  گدجت  ساخت  درباره  تا  فرستادم  ايميل  بود  ساخته 

فارسى آن اطالعات بيشترى بدست آورم. 
وى من را با كدها هدايت كرد و پس از يك هفته فعاليت، ((گدجت صفحه كليد 

فارسى)) نيز در دسترس شما مى باشد.
گفتنى است كه ايرانيان شناخته شده اى از جمله دكتر ترانه رضوى (پزشك 
كارمندان  ديگر  از  گوگل  فروش  و  مالى  مديرعامل  كردستانى  اميد  و  گوگل) 
ايرانى شاغل در كمپانى گوگل هستند كه مطالبى را در وبالگ رسمى گوگل 

به تحرير درآورده اند.

معرفي 10 فناوري برتر سال 2007
 مجله آمريكايى Popular Mechanics مكانيك هاى مردمى بيش از يك قرن 
اولين  مجله  اين  مي پردازد.  اكتشاف  به  فن آوري  و  علم  دنياي  در  كه  است 

شماره خود را در 11 ژانويه 1902 منتشر كرد.
جايزه  بهتر»،  دنياى  يك  براى  بزرگ  «ايده هاى  شعار  با  امسال  مجله  اين 
موسسه Breakthrough Awards را به 10 فن آوري برتر سال 2007 اعطا 
كرد. در جايگاه نخست 10 فن آوري برتر «آى فن» اپل جاى گرفته كه با ارائه 
يك صفحه نمايشگر عريض با عملكرد لمس صفحه، يك ديوار جنگى در بخش 

تلفن هاى همراه ايجاد كرده است. 
محصول   ،(Surface) «سطح»  انگيز  شگفت  و  ميزى  رايانه  دوم  رتبه  در 
مايكروسافت ايستاده است. اين رايانه بزرگ كه شبيه به يك ميز پذيرايى است، 
اين امكان را به چندين كاربر مى دهد كه تنها با لمس صفحه نمايشگر به طور 

همزمان تصاوير و پرونده هاى الكترونيكى خود را مرور و دستكارى كنند. 
 سامسونگ با حافظه فالش SSD رتبه سوم را به دست آورد كه اين حافظه 
فالش درحال حاضر تا 64 گيگابايت ظرفيت دارد. اين حافظه در آينده مي تواند 
جايگزين  سرعت،  حداكثر  با  حافظه  در  اطالعات  بازخوانى  و  ذخيره  براى 

ديسك هاى سخت شود. 
جايگاه چهارم مربوط به شركت «ال جى» است كه «ابر پخش كننده اشعه آبى» 
(Super Blue Player) را توليد كرده است. اين محصول هم توانايى خواندن 

ديسك هاى با اشعه آبى را دارد و هم قادر است HD-DVD را بخواند. 
بسيار  شخصى  رايانه  يك  كه   (Zonbu) «زونبو»  زيستى  پروژه  همچنين   
سازگار با محيط زيست و ابزارى ايده آل براى جست وجو روى وب است، در 
جايگاه پنجم قرار دارد. اين رايانه تنها 99 دالر قيمت دارد و از سيستم عامل 

LINUX استفاده مي كند.
ششم  رتبه  در   (Ford Sync) سينك»  «فورد  خودروى  ويژه  رايانه  همچنين 
طبقه بندى اين مجله قرار گرفت. اين رايانه مي تواند با تمام ابزارهاى قابل حمل 

ارتباط برقرار كند و پيام هاى متنى را براى راننده بخواند.
شركت هاى  الكتريكى  سوز  دوگانه  موتورهاى  نيز،  خودروسازى  بخش  در 
اين  گرفتند.  جاى  طبقه بندى  اين  هفتم  رتبه  در  بنز  و   BMW موتور،  جنرال 
مصرف  را  عادى  موتورهاى  فسيلى  سوخت  از  25درصد  تنها  موتورها 

مي كند. 
ميز واكنشى شركت «نينتندو» كه Wii Fit نام دارد، با استفاده از وزن و وضع 
بازيكن بازى هاى ويدئويى امكان صدور مجوز نشستن در مقابل كنسول بازى 

را مي دهد. 

 همچنين الياف پالستيكى با عنوان Dow Chemical كه مي تواند در ساخت 
مواد عايق، جايگزين الياف شيشه اى شود و اره برقى محصول شركت هيتاچى 
كه تا 60 درصد لرزش اره هاى معمولى در آن كاهش يافه است در رتبه هاى 

بعدى قرار گرفتند. 

مايكروسافت  گذارى  سرمايه  افزايش 
در تجارت آنالين

همه  و  دوم  نفر  بيلگيتس  از  پس  كه  مايكروسافت  شركت   CEO بالمر  استيو 
شركت  اين  كرد  اعالم  شنبه   5 روز  شود،  مى  محسوب  شركت  اين  كاره 
قصددارد بر روى ارائه خدمات آنالين تجارى سرمايه گذارى بيشترى نمايد 

تا از رقباى خود عقب نماند.
جستجو  حوزه  در  گذارى  سرمايه  اين  اعظم  بخش  وى  گفته  به 
راههاى  سريعتر  بتوانند  تجارت  دنياى  فعاالن  تا  گيرد  مى  صورت 

براى برطرف كردن نيازهايشان پيدا كنند. 
گفتنى است اگر چه نرم افزارهاى ساخت مايكروسافت رايانه هاى 
شخصى را فتح كرده، اما اين شركت در زمينه فعاليت هاى آنالين از 

رقبايش عقب افتاده است. 
آنالين  سرويس  جديد  امكانات  معرفى  حاشيه  در  مايكروسافت 

Windows Live اين اظهارات را بر زبان آورد.

پرفروش ترين گوشي هاي هفته  
گذشته

هفته گذشته دو گوشي 5700نوكيا و W950 سوني اريكسون به 
عنوان پرفروش ترين گوشي هاي بازار تهران از سوي فروشندگان 

معرفي شدند.
5700Music Editon با گارانتي متفرقه به قيمت 285هزار تومان و 
w950 نيز به بهاي 240هزار تومان در اختيار كاربران قرار گرفته 

است. 
پخش موسيقي و ويدئو، دوربين 2مگاپيكسلي، سيستم عامل سيمبين، 

حافظه داخلي 128مگابايتي كه قابليت ارتقا تا دو گيگابايت را دارد، از امكانات 
اين مدل از نوكيا است كه در كنار وزن 115گرمي و تنوع رنگ مشكي و قرمز 

باعث توجه مخاطبان به اين مدل شده است.
اما W950  به رغم داشتن دوربين توانسته طي چند هفته گذشته به عنوان يكي 

از پرفروش ترين گوشي هاي سوني اريكسون محسوب شود.
حافظه 4گيگابايتي، ضخامت كم، مرورگر صفحات وب و بازي هاي سه بعدي 

از جمله فاكتورهايي است كه باعث اقبال اين گوشي در بازار شده است.
از  بسياري  است،  دوربين  فاقد  گوشي  اين  كه  آنجا  از  ديگر  سوي  از  اما 
فروشندگان معتقدند، كاربراني كه داراي مشاغلي خاص هستند و نمي توانند 
در محل كار خود از گوشي هاي دوربين دار استفاده كنند، طي چند هفته گذشته 

توجه بيشتري به اين گوشي داشته اند.
را  جست وجو  كار  كه  است  مجهيز  قلمي  و  لمسي  نمايش  صفحه  به   W950

آسان مي كند و با سيستم تشخيص دست خط نيز سازگار است.
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 آگهى هاى
 شما به كيفيت و
 استمرار اين هفته
نامه يارى مى رساند

خانه و خانه دارى

ده كليد براى تقويت روحيه  
- خود را بشناسيد

امروزه پيشنهاد سقراط كه در قرن پنجم قبل از ميالد كه در آن متنى بر خودشناسى 
ارايه شد به قوت خود پا برجاست.

برخورد  آنها  با  آرامش  با  و  بشناسيد  را  خويش  هاى  محدوديت  و  احساسات  اهداف 
نماييد. خواه از طريق مطالعه , خواه از طريق انديشيدن و تفكر, سعى كنيد بعضى راه 
هاى كه باعث شناخت شما از خودتان و اينكه چه چيزهايى شما را خوشحال مى كند 

پيدا كنيد.
چنانچه به اين توصيه عمل كنيد , بهتر قادر به كنترل زندگى و مشكالت پيش روى خود 

خواهيد بود. 

- به خودتان ارزش بدهيد و به خود اعتماد داشته باشيد.
ممكن است سخت به نظر برسد اما سعى كيند رفتارتان گوياى اين باشد كه از خودتان 

مواظبت مى كنيد.
دنياى  به  را  مثبت  رفتار  و  برخورد   , كنيد  مى  اطمينان  عدم  احساس  هميشه  اگر  حتى 

اطراف هديه دهيد. برخورد مردم با شما متاثر از رفتار و پوشش شماست.
بنابراين خود ارزشى و خود اعتمادى را به نمايش بگذاريد تا احترام را براى شما به 

ارمغان آورد.

بيش از حد توانتان كار نكنيد- 
تامين  خواهان   , كوشى  سخت  با  ما  همه 
امنيت و رفاه خانواده مان هستيم. اما 
مهم اين است كه تعدل را در زندگى 

حفظ كنيم. 
معموال آن چه از نظر مالى دنبال 
مى كنيم با آن چه كه تحقق مى 
يابد يكسان نيست. اگر براى شما 
صرف  از  مهمتر  معاش  تامين 
بردن  لذت  يا  عزيزان  با  وقت 
در  است  بهتر  است,  زندگى  از 
كنيد.  بازنگرى  ها  اولويت  تعيين 
را  تعادل  برقرارى  كنيد  سعى 
شغلى  زندگى  بين  كه  كسى  از 
را  توازن  اين  اش  خانوادگى  و 
ايجاد كرده بياموزيد يا اينكه با 
به  راج  دوستانتان  يا  خانواده 
روى  بر  تان  شغلى  تاثيرات 

آن ها صحبت كنيد.

- از افراد منفى دورى كنيد
در  كه  مسموم  ارتباط  از 
شما احساس ناراحتى 
يا  عصبانيت   ,
كند  مى  امنى  نا 
كنيد.  اجتناب 
است  ممكن 
به  سخت 
آيد  نظر 
ما  ا
ارتباط 

برسانيد,  حداقل  به  آورند  مى  ارمغان  به  افسردگى  شما  براى  كه  باكسانى  را  خويش 
از  دائما  كه  كسانى  يا  و  گذارند  مى  پاسخ  بدون  را  دريافتى  محبتهاى  اكثرا  كه  كسانى 

شما انتقاد مى كنند. 
حقايق  ميزان  كه  ببينيد  تا  دهيد  قرار  ارزيابى  مورد  را  افرادى  چنين  سخنان  صداقت 
اگر  است.  بينانه  خوش  و  مثبت  ارتباطى  اساس  بر  حد  چه  تا  سخنانشان  در  موجود 
كسانى شما را تحت فشار روانى قرار مى دهند صريحا از آنها بخواهيد شما را رها 

نمايند.

- مثبت فكر كنيد
سعى كنيد از حداكثر توانايى هايتان استفاده كنيد و به قدرت خويش اتكا كنيد. عاليق 

شخصى تان را با مطالعه و گذراندن كالسها توسعه دهيد.
عاليق جديد را امتحان كنيد و شكست هايتان را به كار گيريد. همه ما بخشى از اوقاتمان 
مغلوب  و  اند  آموخته  درس  هايشان  شكست  از  موفق  افراد  اما  ايم  داده  دست  از  را 

شكست شان نشده اند. 
اگر شما توانايى هايتان را به خوبى توسعه دهيد و نقش مثبتى داشته باشيد واقعا قادر 

به تغيير موقعيت هاى منفى به موقعيت هاى مثبت خواهيد بود.

- ورزش ورزش ورزش
يك رژيم غذايى مناسب و قدرى فعاليت بدنى روزانه , اعم از اينكه پياده روى آرام باشد 

يا كار بيرون, فشار و اضطراب را تخفيف مى دهد و روحيه را شاداب نگه مى دارد. 
ورزش و تمرينات بدنى, افراد را از احساس برترى طلبى رهايى و توانايى هاى سركوب 
شده ذهن را ترقى مى دهد. همين امر منجر به جلوگيرى از افسردگى مى شود. براى 

اشخاص متفاوت ورزشهاى مناسب آنها وجود دارد. 
تمرينات كششى و يوگا براى تخفيف فشار بسيار مناسبند. بعضى تمرينات نى تواند به 
رفع عصبانيت كمك كنند. البته ورزش بيرون از منزل فوايد مضاعفى دارد, نور آفتاب 

در بهبود روحيه و تخفيف افسردگى كمك موثرى محسوب مى شود.

 -بخشى از اوقاتتان را تنها بگذاريد.
بسيار  روحيه  تقويت  براى  كه  اند  زندگى  از  بخش  دو  تنهايى  و  دوستان  جمع  از  لذت 
مهم اند. براى معنا بخشيدن و ايجاد شور در زندگى به ديگران كامال مشروط به وجود 
ديگران باشد. عالوه بر گذراندن 20 دقيقه در حمام , گوش دادن به موسيقى يا خروج 
از منزل به قصد لذت بردن از طبيعت , زمانى براى لذت بردن از تنهايى خويش صرف 

كنيد.
چنانچه اين امر را سخت يافتيد ممكن است با توسل به اجتماع از مشاركت در موضوعات 

مهم دورى كنيد.

- به ديگران كمك كنيد و اجازه دهيد ديگران به شما كمك كنند.
تواند  مى  ديگران  كمك  كه  دهيد  نشان  رسد  مى  نظر  به  فرسا  طاقت  مشكالتتان  وقتى 
اضطراب و دلواپسى شما را بر طرف كند, بنابراين مشكالتتان را كامال در منظر ديگران 
قرار دهيد. كمك بال عوض در مسائل اجتماعى يا كمك به دوستان نيز مى تواند به سود 

شما تمام شود. 
اگر در مقابل كمكى كه دريافت كرده ايد به همان ميزان به ديگران مساعدت نماييد دامنه 
مناسبى از دوستان و اقوامى را بسط داده ايد كه شريك اوقات خوش شمايند و مدد 

كاران زمان تنگى و سختى تان.

- ارتباط و مراودات
با روشى روشن و در عين حال همراه با آرامش و متانت , احساساتتان را به خانواده 
, دوستان بيان كنيد و با دقت كامل به جواب آن ها گوش فرا دهيد. هرگز خود را تحت 
فشارى كه ناشى از عدم بيان احساساتتان است قرار ندهيد. چرا كه اين فشار , انفجار 
ناگهانى در پى خواهد داشت و ديگران بدون كوشش و تالشى شما را خواهند شناخت. 
عصبانيتى را كه باعث پريشانى و دانستن نقاط ضعف شما مى شود كنترل كنيد. هرگز 

اجازه ندهيد ديگران ذهن شما را بخوانند.

- موقع احتياج , كمك بطلبيد
از  پس  .چنانچه  كنيد  مشورت  آنها  با  بتوانند  مشكالت  هنگام  كه  كنيد  پيدا  را  افرادى 
مشورت با دوستانتان و خانواده , مشكالتتتان همچنان طاقت فرسا جلوه مى نمايد و 

احساس عدم آرامش مى كنيد , با مشاورينى صحبت كنيد
و  ناراحتى  يا  نگرانى   , امنيت  عدم  احساس  اگر  شمايند.  به  يارى  و  كمك  خواهان  كه 

پريشانى مى كنيد فورا از يك مشاور متخصص كمك بطلبيد. 

املت گوجه 
فرنگى با تن 

ماهى

مواد الزم:
پياز رنده شده نرم=1 عدد بزرگ

تخم مرغ زده شده=5 عدد
روغن مايع=2 قاشق غذاخورى
گوجه فرنگى رنده شده نرم=2 

عدد
جعفرى ريز شده=4/1 ليوان

تن ماهى بدون روغن=1 
قوطى ريز شده

نمك=1 قاشق چايخورى
ادويه مخلوط=كمى

فلفل قرمز=كمى
آرد=2 قاشق غذاخورى
بيكينگ پودر=1 قاشق 

مرباخورى
سير كوبيده شده=1 عدد

طرز تهيه:
 گوجه فرنگى و پياز و جعفرى را با هم 
به  را  سير  و  ادويه  و  كرده،نمك  مخلوط 
آن اضافه كرده و خوب هم مى زنيم. تخم 
مرغ زده شده و روغن را به مواد اضافه 

كرده و با همزن دستى هم مى زنيم.
سپس تن ماهى را به مواد اضافه كرده،خوب 

هم مى زنيم.
در آخر آرد و بيكينگ پودر را اضافه كرده و مواد 

را هم مى زنيم.
غذاخورى  قاشق  يك  با  را  فر  مخصوص  سينى 
كره چرب كرده و مواد را داخل سينى ريخته و 

به مدت 20 دقيقه با حرارت 160 درجه سانتيگراد 
در فر مى گذاريم تا زمانى كه سطح املت طاليى رنگ 

شود.
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پيدايش چاقو و چنگال   
 از اولين اختراعات بشر چاقو سنگى بود قاشق هم خيلى قدمت دارد و تاريخ آن 

به دوران باستان مى رسد.
 هزاران سال از مصرف چاقو و قاشق مى گذشت ، ولى هنوز كسى به فكرش 

نرسيده بود تا چنگال را اختراع كند.
مردم معموًال چاقو را همه جا با خود حمل مى كردند مثًال به كمر مى بستند يا 

اينكه توى چكمه جاى مى دادند. بنابراين طبيعى بود كه وقتى گوشت پخته را سر 
ميز آورده مى شد، آقاى سرميز چاقويش را در مى آورد و هر چقدر مى خواست 

مى بريد و با دستش آنرا مى خورد.
كشور تركيه و كشورهاى اروپاى شرقى قبل از اروپاى غربى شروع به استفاده از چنگال كردند دقيقًا معلوم نيست كه چه 

مدتى آسيايى ها از چنگال استفاده مى كردند ولى چيزى كه معلوم است اين است كه تا سال 1000 ميالدى هم اين مد به ايتاليا 
راه نيافت و بعد از اين تاريخ بود كه ابتدا به ايتاليا و بعد هم به انگلستان رسيد در واقع انگليسيها كه به سياحت ايتالياى قرون 

وسطى رفته بودند، از ديدن مردانى كه گوشتها را با سليقه تمام به سر چنگالها به نيزه كشيده بودند، شگفت زده شدند.
هانرى هشتم پادشاه انگلستان، اولين كسى بود كه اين رسم ايتالياييها را تقليد كرد وى صاحب سه عدد چنگال بود كه از ميان 

آنها يكى را انتخاب مى كرد، دخترش ملكه اليزابت اول يك مجموعه جالب از انواع چنگال داشت ولى تا سال هزار و هفتصد 
بيشتر مردم در سر ميز غذا فقط از چاقو و چنگال استفاده مى كردند .

ارتباط با ديگران

تعدادى از عقايد براى ارتباط بر قرار كردن با ديگران عنوان مى شود. اين پند و اندرزها براى همه ما مفيد 
و موثر است و ارزش تكرار شدن را دارند. خود را در هر يك از موارد زير را امتحان كنيد و تشخيص دهيد 

كه وضعتان به چه صورت است و تا چه حد موفق هستيد. 
-اسامى را از ياد نبريد. نام افراد برايشان خيلى مهم است . فراموش كردن اسم آنها باعث مى شود فكر كنند 

برايتان ارزشى ندارند و عالقه اى به آنها نداريد.
- آرام باشيد و اجازه بدهيد ديگران در كنار شما احساس آرامش و راحتى كنند. سعى كنيد جوى ايجاد نكنيد 

كه دور و بر شما بودن را مشكل كند . هيچ كس دوست ندارد , با كسى كه ناراحت و معذب است ارتباط 
داشته باشد.

- سعى كنيد خونسرد باشيد . اجازه ندهيد چيزهاى كوچك و ناچيز شما را آزار دهند. 
- خودخواه نباشيد و هرگز وانمود نكنيد كه همه چيز مى دانيد . تالش كنيد تا از اطرافيانتان چيزهايى ياد 

بگيريد , و براى عقايد ديگران ارزش قائل شويد.
- سعى كنيد فردى جالب و جذاب باشيد, ديگران را تحت تاثير قرار دهيد و محرك آنها باشيد. از خود فردى 

بسازيد كه ديگران دوست دارند, دور و بر او باشند.
- خشن يا خشك نباشيد. ياد بگيريد چگونه مهربان , خير خواه و مودب باشيد. 

- صلح جو و صلح طلب باشيد. غم و اندوه را از بين ببريد. از صميم قلب سعى كنيد هر گونه سوء تفاهمى 
را بر طرف كنيد.. 

- از اشتباهات ديگران بگذريد و سعى كنيد ديگران را دوست داشته باشيد و آنقدر تمرين كنيد تا به صورت 
عادى و صبيعى در آيد.

- به ديگران كمك كنيد تا پيشرفت كنند. تشويق و حمايتشان كنيد به آنها تبريك بگوييد و بگذاريد بدانند چرا 
از آنها تقدير مى كنيد. 

- نيروى معنوى را در خود گسترش دهيد تا به ديگران هم نيروى مثبت منتقل نماييد. سعى كنيد با هر كسى 
كه روبرو مى شويد اين نيروى مثبت را با او شريك شويد.

 آيا در تمام اين موارد موفق بوده ايد؟ 

خاصيت دماغ آدم برفي(هويج)   
هويج از جمله سبزيجات بسيار مفيد است كه از بروز سرطان ها جلوگيري مي كند.  ماده مؤثر موجود در 

هويج بتاكاروتن است و پيساز ويتامين A به شمار مي آيد 
در واقع انواعي از آنتي اكسيدان ها است كه تاثير آن ها بر انواع بيماري ها به اثبات رسيده است.

اين ماده تركيبي نارنجي رنگ است كه در سبزي ها و ميوه هاي زرد تا نارنجي و برگ سبز تيره وجود دارد. 
بر اساس نتايج يك تحقيق زناني كه در رژيم غذايي خود حداقل يك بار در روز از هويج، اسفناج، كلم بروكلي 

و كاهو استفاده مي كنند 73 درصد كمتر احتمال ابتال به سرطان رحم را دارند.
هويج همچنين براي تقويت سيستم دفاع طبيعي بدن بسيار مفيد است و بدن را بر ضد عفونت هاي ويروسي 

و باكتريايي تقويت مي كند. 
هويج فيبر زيادي دارد و به خصوص براي افرادي كه از رژيم هاي الغري استفاده مي كنند و كساني كه 

چربي هاي خون بااليي دارند كلسترول- تري گليسريد- LDL بسيار نافع بوده و قادر به تعديل فاكتورهاي 
خوني ذكر شده است به شرطي كه روزانه 1 عدد هويج خام خورده شود. 

بهترين چاشني براي هويج قدري روغن زيتون است كه به آن چند قطره آبليمو اضافه كرده باشند.
از ديگر سرطان هايي كه بتاكاروتن يا هويج نقش چشمگيري در عدم ابتال به آن بازي مي كند سرطان ريه 
است و حتي اگر مبتال شده باشيد در كاهش سرعت پيشرفت آن و طوالني كردن مدت زنده ماندن شخص 

مبتال اثرات شگرفي دارد. 
حتي اگر حداقل هفته اي دوبار فقط 1 عدد هويج متوسط خام خورده شود، ممكن است احتمال مبتال شدن به 
سرطان ريه 60 درصد كاهش يابد و اگر بيش از يك بار در هفته يك پيمانه بروكلي خام خورده شود تا 70 

درصد احتمال ابتال به سرطان ريه كاهش مي يابد. 
سرطان ديگر، سرطان حلقوم است، چون اين سرطان بيشتر به اشخاصي كه سيگار مي كشند يا مي كشيده 

اند حمله مي كند، بنابراين مي توان به آن به عنوان سرطان سيگاري ها اشاره كرد. 
بتاكاروتن موجود در هويج نقش بسيار مؤثري در جلوگيري از ابتال به اين بيماري دارد. 

اين رژيم فقط براي اشخاصي مفيد است كه سيگار را ترك كرده اند، زيرا افرادي كه سيگار را ترك نكرده 
و به سيگار كشيدن ادامه مي دهند، هر قدر مواد سرشار از B كاروتن بخورند، تأثيري براي جلوگيري از 

سرطان آنها نخواهد داشت. 



36
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 25  آبان Nov 2007  -  1386 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيستم 

 info@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

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

تست روانشناسى هفتهتست روانشناسى هفته
حال  در  تنهايى  به  توفانى  و  سرد  شب  يك  در  كه  كنيد  حال تصور  در  تنهايى  به  توفانى  و  سرد  شب  يك  در  كه  كنيد  تصور 
رانندگى هستيد. از كنار يك ايستگاه اتوبوس رد مى شويد و رانندگى هستيد. از كنار يك ايستگاه اتوبوس رد مى شويد و 33  

نفر را در آنجا منتظر اتوبوس مى بينيد:نفر را در آنجا منتظر اتوبوس مى بينيد:
                    

-1-1 يك پيرزن كه از سرما در حال جان دادن است.  يك پيرزن كه از سرما در حال جان دادن است.    
      

-2-2 يك دوست قديمى كه يكبار جان شما را نجات  يك دوست قديمى كه يكبار جان شما را نجات    
داده است. داده است. 
      

-3-3 مرد (يا زن) رويايى خود. مرد (يا زن) رويايى خود.   
      

سوار  براى  جا  فقط  شما  ماشين  كه  اين  فرض  با  سوار    براى  جا  فقط  شما  ماشين  كه  اين  فرض  با    
كردن يكنفر داشته باشد، كداميك را سوار مى كنيدكردن يكنفر داشته باشد، كداميك را سوار مى كنيد

تفسير تست روانشناسى شماره ى پيشتفسير تست روانشناسى شماره ى پيش
تفسير تست شماره ى پيش:تفسير تست شماره ى پيش:

پاسخ هاى شما به چهار سوال تست شماره ى پيش، بطور نسبى پاسخ هاى شما به چهار سوال تست شماره ى پيش، بطور نسبى 
توضيحات زير را در بر دارند.توضيحات زير را در بر دارند.

پاسخ سوال اول: مركز قلب شماست و در سفر زندگى به شما كمك پاسخ سوال اول: مركز قلب شماست و در سفر زندگى به شما كمك 
مى كند. مى كند. 

مشكالت  از  را  شما  كه  است  حياتى  نيروى  دوم:  سوال  مشكالت پاسخ  از  را  شما  كه  است  حياتى  نيروى  دوم:  سوال  پاسخ 
مى رهاند. همان انرژى اى است كه براى غلبه بر موانع و مشكالت، مى رهاند. همان انرژى اى است كه براى غلبه بر موانع و مشكالت، 

به كار مى گيريد. به كار مى گيريد. 
پاسخ سوال سوم: كسى در زندگى شماست كه راهنما، معّلم، مشاور پاسخ سوال سوم: كسى در زندگى شماست كه راهنما، معّلم، مشاور 

و دوست شماست. و دوست شماست. 
پاسخ سوال چهارم: چگونگى توصيف شما از آينده است. نتيجه اى پاسخ سوال چهارم: چگونگى توصيف شما از آينده است. نتيجه اى 

است كه به اعتقاد شما نهايتاً به دست مى آىاست كه به اعتقاد شما نهايتاً به دست مى آى

خيالبافى 
نشانه هاى 
خوش يمنى 
و بديمنى
بعضى از نشانه هايى كه امروزه به آن ها 

خرافات مى گوييم از دوران قديم به زمان ما 
منتقل شده است . تعبير نشانه ها از طريق 

خدايان ، تخصص كاهن ها و ساير پيشگويان 
بو . اما بخشى از اطالعات آن ها به فرهنگ عامه 

وارد شد . نشانه ها و تعابير بديمنى و خوش 
يمنى مى توانند به ميزان قابل توجهى از كشورى 

به كشور ديگر فرق داشته باشد و حتى معناى 
كامال برعكسى پيدا كنند ساده ترين مثال احتماال 
همان گربه سياه است كه اگر از كنار شما بگذرد 

در انگلستان نشانه خوش يمنى است اما در ساير 
كشورهاى اروپايى و در آمريكا بديمن به شمار 

مى آورد .
ث نشانه هاى خوش يمنى 

ث خفاش ها در تاريك و روشن هوا پرواز كنند 
ث يك كندوى زنبور عسل به شما هديه شود 

ثيك پرنده سينه سرخ به خانه شما پرواز كند 
ث پرواز سفيد 

ث شبدر چهارپر 
ث شنيدن آواز جيرجيرك

ث سوزاندن ناخن هاى چيده شده 
ث كوتاه كردن مو درهنگام چيده شده 

ث كوتاه كردن مو در هنگام وقوع توفان 
ث پيدا كردن يك سنجاق سر و آوزيان كردن آن 

بر قالب 
ث ديدن يك بار يونجه خشك 

ث نگاه به ماه نو از روى شانه راست 
ث برداشتن ناخنى كه رو به شماست 

ث برداشتن مدادى كه در خيابان پيدا كرده ايد 
نگهدارى يك قطعه صدف در جيب حمل پاى 

خرگوش 
ث نوشيدنى در هنگام تعارف يك تكه نان 

ث شكستن شيشه بى رنگى غير از آينه 
ث برخورد با يك گوسفند 
ث خوابيده به سمت جنوب

ث ديدن يك كفشدوزك 
ث سگ غريبى كه شما را تا خانه دنبال كند 

ث پشت و رو پوشيدن لباس زنانه 
ث غالف نخورد ، 9 دانه نخود داشته باشد 

ث نعل اسب 
ث برداشتن سوزن از زمينيه باغ 

ث به دام انداختن دو موش در يك تله 
ث سه بار عطسه قبل از صبحانه 

ث برخورد با يك دودكش پاك كن 
ث نشانه هاى بديمنى 

ث خالى كردن خاكستر پس از فرا رسيدن تاريكى 
و شب 

ث خفاش وارد خانه شود 
ث گذاشتن كاله بر روى تختخواب 

ث جغد سه بار هوهو كند 
ث آواز خواندن پيش از صبحانه 

ث قرض دادن ، قرض گرفتن يا سوزاندن جارو و 
راه رفتن در زير باران 

ث خوابيدن بر روى مالفه هاى اتو نشده 
ث ريختن شبدر پنج پر 

ث به خانه آوردن تخم مرغ پس از تاريكى 
ث كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه 

ث افتادن دستكش 
ث به خانه آوردن شكوفه گل ياس 

ث نگاه كردن به ماه نو از روى شانه چپ 
ث بيرون بردن هر چيزى از خانه در اولين روز 

سال نو 
ث پرهاى طاووس 

ث در آوردن حلقه ازدواج از انگشت 
ث خروس در هنگام شب بخواند 

ث تعمير و وصله كردن لباس ، در زمانى كه آن 
را به تن داريد 

ث به پا كردن كفش بر روى صندلى يا ميز افتادن 
چتر

ث ديدن جغد در هنگام روز 
ث نگه داشتن سرپايى هايتان بر روى يك قفسه 

در باالى سرتان 
ث گذاشتن چتر بر روى ميز 

ث برخورد با يك خرگوش در جاده
ث بنفشه خارج از فصل خود گل دهد 

ث ديدن خوك بالفاصله پس از ازدواج 
ث برخورد با يك گوركن

دكمه به طور اشتباهى در جادكمه اى ديگر بسته 
شود . 

ث باز كردن چتر در خانه 
ث نشستن بر روى ميز بدون اينكه يك پا را روى 

زمين گذاشته باشيد . 
ث كشتن جيرجيرك 

ث تابلويى به زمين بيفتد 
ث شكستن شيشه در زمان تعارف يك تكه نان 

ث پشت و رو پوشيدن بلوز مردانه 
ث هنگام بيرون آمدن از تخت اول با پاى چپ 

بيرون بيايد 
ث سه پروانه با هم ديگر باشند 

ث گل هاى سفيد و قرمز مثل هم ديگر چيده و 
تزيين شده باشند

دزدان زمان
بسيارى از ما پس از پايان روز با نگاه مختصرى كه به فعاليت هاى روزانه خود 

مى اندازيم مشاهده مى كنيم كه عليرغم گذراندن ساعت ها، كار خاصى انجام 
نداده ايم. اصطالح نه چندان درستى كه بنام مديرت زمان جا افتاده به ما ياد 

مى دهد كه چگونه بهترين استفاده را از وقت و زندگى خود بعمل آوريم. چرا 
اين اصطالح خيلى درست نيست؟ زيرا زمان متغيرى نيست كه قابل مديريت 

باشد بلكه اين ما هستيم كه بايد رفتارهاى روزانه خود را مديريت كنيم. 
در هر صورت براى مديريت بهتر فعاليت ها در طول روز بايد نسبت به آنها 
شناخت كامل داشته باشيم، همانطور كه يك مربى تيم فوتبال براى مديريت 
تيم خود بايد نسبت به افراد تيم و بسيارى موارد ديگر شناخت حاصل كند. 
يكى از قسمت هايى كه بايد از آن شناخت كافى داشته باشيم، مواردى است 
كه باعث اتالف وقت ما طى روز مى شود. با شناخت از آنها مى توانيم آنها 

را از فعاليت روزانه حذف و يا به گونه اى مديريت كنيم كه كمترين وقت را از 
ما بگيرند. 

به مسائل زير دقت كنيد، بسيار از مديران به آنها ”دزدان زمان“ مى گويند : 
- تلفن هايى كه بصورت وقفه (Interruption) در حين انجام كار به شما زده مى 

شود. 
- افرادى كه بصورت وقفه در حين انجام كار وارد معركه مى شوند و كار شما را 

متوقف مى كنند. 
- جلسات غير ضرورى. 

- كارهايى كه مى توانيد به ديگران محول كنيد ولى با كمال تعجب اينكار را نمى كنيد. 
- شك و دو دلى در اتخاذ تصميم و ايجاد يك مشغوليت ذهنى براى اينكار. 

- تمام نكردن كارها بصورت كامل و سر و كله زدن با تعداد زيادى كار نا تمام. 

- صحب كردن با گروه براى به تفاهم رسيدن در حالى كه مى توان با نمايند آن گروه به تنهايى صحبت كرد و به 
تفاهم رسيد. 

- ادامه دادن صحبت هايى كه به نتيجه خاصى منجر نمى شوند. 
- نداشتن برنامه كارى روزانه. 

- دخالت در كارهاى فنى در حالى كه آگاهى فنى الزم را نداريد.
- خسته بودن و استرس داشتن.

- نا توانى در ”نه“ گفتن.
- ميز و محيط كارى شلوغ داشتن. 

شما با كمى دقت به مواردى كه در باال به آنها اشاره شد بسادگى 
خواهيد ديد كه به چه سادگى مى توانيد نكات باال را مديريت كنيد. 

اگر دقت كنيد بسيارى از موارد مطرح شده، خود از جمله كليد 
هايى براى رفع مشكالت ديگر مى باشند، بعنوان مثال تلفن براى 

ايجاد ارتباط سريع راه دور مى باشد، ورود افراد به اتاق 
شما يا برگزارى جلسات عموما“ براى هماهنگى انجام كارها 
مى باشد و ... كه به دليل عدم استفاده صحيح نه تنها كمكى 
در حل مشكالت ما نخواهند كرد بلكه خود براى ما مشكل 

جديدى خواهند آفريد. 
برخى ديگر از موارد ذكر شده به ضعف برنامه ريزى و 

توانايى هاى شخصى خودمان برمى گردد، مانند عدم توانايى 
”نه“ گفتن، نداشتن برنامه كارى، محيط كارى شلوغ و كثيف، 

ناتوانى در به نتيجه رساندن بحث ها و ... كه همه و همه به 
محدوديت توانايى ما برمى گردد. 

راه حل بسيار ساده مى باشد، از يكطرف بايد توانايى هاى 
خود را بشناسيم و در حد خودمان از توانايى هايمان استفاده 
كنيم و از طرف ديگر بايد در رودربايستى را كنار بگذاريم. بايد 

تمرين كنيم كه ”نه“ بگويم، وارد هر كارى نشويم، اگر سرگرم 
انجام كار مهمى هستيم تلفن هاى غير ضرورى را جواب ندهيم يا 

افراد متفرقه را به حضور نپذيريم و .... 
مشاهده مى كنيد كه موضوع آنقدرها هم پيچيده يا دشوار نيست و شما با 

كمى سعى و اراده خواهيد توانست بهترين استفاده را از وقت خود بكنيد. 
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سوپر و قنادى ياس بيرمنگهامسوپر و قنادى ياس بيرمنگهام
مژده             مژده             مژده
**************************

اولين سوپرماركت ايرانى در بيرمنگهام
 مطابق با استانداردهاى انگلستان ما تنها به فروش نمى انديشيم، كيفيت و سرويس ما را از دوستان خود جويا 

شويد و همچنان (مفتخريم كه سرويس خود را الگويى براى ديگران قرار داده ايم.)

بزودى نانوايى ياس با انواع نان تازه در محل سوپر و 
قنادى ياس افتتاح مى شود. 

براى اولين بار در بيرمنگهام ميوه و سبزيجات ايرانى در ميوه فروشى 
ياس به هم ميهنان گرامى عرضه خواهد شد.

دوستان گرامى، ما قيمت هاى خود را با كمترين قيمت ها در 
بيرمنگهام مطابقت مى دهيم. 

تفاوت را در سوپر و قنادى ياس احساس نماييد. 
**************************

Tel.Fax:0121-565 0100
S8 Cape Hill, Smethwick, Birminghamm, B66 4PB

WWW.SUPERYAAS.CO.UK
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سالم..

اول از همه يكى از شما خانمهاى مهربون سر اين سر دبير ما 
داد بكشيد... تلفنش: 02084537350 

را  من  حرفهاى  پيش  هفته  چرا  بگيد  و  بزنيد  زنگ  االن  همين 
سانسور كرده بود... بهش ميگم چرا.. ميگه خب بدجور بر عليه 
شده  سانسور  كه  حرفهايى  اين  البته  بودى...  نوشته  آقايون 
بود واقعا آقايون را دستشون را رو كرده بود... بدجور حرص 

آقايون در ميومد ولى ما خانمها داغ دلمان تازه ميشد...

واقعا خيلى بده آدم دختر باشه ايرونى هم باشه. اصال بدبختى 
از اين بيشتر وجود نداره. (تريپ افسردگى حاد) اينكه مجبور 
باشى وقتى مى رى بيرون سرتو با زاويه اى بيش از 90 درجه 
پايين نگه دارى و جايى جز نوك كفشاتو نگاه نكنى كه مبادا 
بودن  دختر  نيست؟  سخت  بيارن  در  حرف  برات  ها  بعضى 
بودنه.  ايرونى  سختتر  هم  اون  از  و  سخته  هم  خيلى  سخته. 
آدم  با  با  كنار  به  سختيش  حاال  آدم  كه  خواد  مى  دل  خيلى 

آرتروز گردن مى گيره. 

ما دخترهاى ايرانى از خانه تكان نميخوريم ولى اين خانمهاى 
 2 شما  را  طرف  ميزنن...  حرف  ما  سر  پشت  ميشينن  ايرانى 
سال هست نديديد ولى ماشاهللا انقدر پشت سر شما حرف زده 

كه نگو....
ما دخترهاى ايرانى بد بختيم... تا وقتى بچه هستيم خانه كسى 
نميتونيم  خاله  و  عمو  و  عمه  خانه  بمونيم...   شب  نميتونيم 
بخوابيم... چون آنها پسر دارن!!! وقتى هم كه بزرگتر ميشيم 
مادر  باشيم...  خانه  شب   8 تا  حتما  بايد  ميريم...  دانشگاه  و 
و پدرها كه فكر نميكنن ما تا 6 كالس داريم و ممكنه بعدش 
بخواهيم با بچه ها فالن Assignment را انجام بديم.. و ديگه 
از راه نميگم كه 2 ساعت هم تو اتوبوس بايد باشيم تا به خانه 
برسيم... (اگه با قطار از دانشگاه برگرديم بايد 2 ساعت دعوا 

بشنويم كه خرج بابا زياد شده)
موقع دانشگاه اسم پسر مياريم ميگن زوده بابا... ولش كن.. 

شوهر چيه.. بعد كه دانشگاه تمام ميشه... ترشيده ميشيم...
مهربانن  انقدر  ايرانى  مردهاى  ماشاهللا  ميكنيم..  كه  هم  شوهر 
يك  مانند  را  ما  و  نميكنن  نگاه  ملك  چشم  به  اصال  را  ما  كه 

عروسك مى پرورانند..
خيلى   . محرومه  ازش  ايرونى  دختر  كه  هست  چيزها  خيلى 
كارها هست كه يه دختر ايرونى نمى تونه بكنه. خيلى حرفها 

هست كه اگه دختر ايرونى بزنه بهش ميگن جلف. 

تو  ميكنه.  فرق  مختلف  نقاط  تو  ايرونى  دخترهاى  مشكل 
آزادى  از  خيلى  كمتره.  مشكالت  نسبت  به  بزرگ  شهرهاى 
 ، ندارن  چيك  كو  هاى  شهر  هاى  ايرونى  دختر  كه  هايى 
شهرهاى بزرگتر دارن. خيلى از كارهايى كه دخترهاى ايرونى 
تو شهر هاى كوچيك نمى تونن بكنن، اونا مى تونن بكنن. مثال 
تا خانواده  تو يك شهر كوچك زندگى مى كنى و فقط 2  اگه 
ايرانى اونجا هست... اون موقع با همكالسيهاى خارجى ات هم 
برى بيرون ... برات حرف در ميارن كه فالنى خارجى شده يا 

فالن روز با پسر سياه ديدمش..
ايرونى  بودن،  دختر  تا.   3 ميشه  مشكل  ديگه  كه  اينجاست 
بودن، اهل يه شهر كوچيك انگلستان بودن. اونوقت ديگه صبر 
اين  من  و  كنى...  تحمل  را  شرايط  تا  باشى  داشته  بايد  عّيوب 
حرف را از تجربه خودم ميگم.. ودر همچنين شرايطى زندگى 

كردن  واقعا از زندگى در ايران سخت تره!
مگه يه دختر ايرونى از زندگى چى مى خواد. وقتى كوچيكترين 
آزادى هاش براش ممنوعه. چرا ما دخترها بايد با ترس حرف 
من  حرف  البته  بزنيم...  خودمان  پدر  به  حتى  به  را  خودمان 
را اشتباه نگيريد... حرمت بين پدر و فرزند حتما بايد هميشه 
خودش  پدر  و  مادر  كسى  ميشه  خوب  چه  ولى  باشه... 
از  پدر  و  مادر  اينكه  و  بدونه  خودش  دوست  نزديكترين  را 

حرفهاى شنيده و درد و دلها سوء استفاده نكنند. 
درسته كه با اومدن اينترنت و تكنولوژى هاى پيشرفته و انواع 
هاى  دختر  گوش  و  چشم   .... و  ماهواره  و  ارتباطى  وسايل 
ايرونى باز شده و ديگه حاظر نيستن زير بار عقابد كلثوم ننه 
اى برن اّما هنوز خيلى از مردها و پسرها و آدمهاى ايرونى 
ناديده  حقايقو  و  راه  اون  به  بزنن  خودشونو  ميكنن  سعى 

بگيرن. 
ديگه دختر ايرونى ، دختر ساده و بى اطالع سابق نيست كه 

هر چى آقا جون و ننه جونش بگن بگه چشم.
دختر ايرونى سركش شده.

كردم  اشاره  بهش  باال  كه  را  هايى  سختى  اون  ايرونى  دختر 
قبول نداره.

دوست  ايرونى  دختر  باشه.  آزاد  كه  خواد  مى  ايرونى  دختر 
راه  و  بگيره  باال  سرشو  اجتماع  و  خيابون  و  كوچه  تو  داره 

بره.
ديگه دختر ايرونى ميره دانشگاه.

دختر ايرونى ديگه از پسرهاى ايرونى نمى ترسه.
از  صورتش  پسر  يه  با  صحبت  موقع  ديگه  ايرونى  دختر 

خجالت سرخ نميشه.
دختر ايرونى حقشو از زندگى نا خواسته اش مى خواد. ديگه 

دوره بعضى عقايد داره توم ميشه.
جنسيتش  و  بودن  زن  جز  كنه  ثابت  خواد  مى  ايرونى  دختِر 

خيلى چيزهاى ديگه هم براى عرضه داره.
داشته  انحصارى  مالك  كه  نيست  ملك  ايرونى  دختر  ديگه 

باشه.
دختر ايرونى همه جور كتاب مى خونه. تو همه جور سايتى 
سرك ميكشه. همه شبكه هاى ماهواره اى را مى بينه. با همه 

جور آدم تو همه جاى دنيا چت ميكنه. 
دختر ايرونى مى دونه كه به عنوان يه انسان چه حقوقى داره. 

ديگه هم حاظر نيست از حق خودش بگذره.
دختر ايرونى هر جا كه باشه حرفشو ميزنه. 

ولى  داره  دوست  خيلى  هاشو  آزادى  اينكه  با  ايرونى  دختر 
حاظر هم نميشه آزادى كسى را به خاطر خودش سلب كنه. 
و  ايسته  مى  محكم  عقايدش  رو  اينكه  وجود  با  ايرونى  دختر 
ميذاره.  را  احترام  كمال  هم  ديگران  افكار  به  داره  قبولشون 
دختر ايرونى مى دونه اگه غير از اين باشه اون هم ميشه يكى 

از كلثوم ننه هاى ديروز.
دختر ايرونى بايد آزاد باشه. 

دختر ايرونى بايد در حالى كه آزادى داره با وقار باشه.
دختر ايرونى بايد حجب و هيا داشته باشه.

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

و اما و اما.... و امــــــــــــــــــــــــا

و اما امروز مى خوام در مورد نحوه برخورد مردم صحبت 
كنم.. نمى دونم حاال ميشه گفت برخورد يا نه ولى تو اين هفته 
3-2 تا مورد تو جاهاى ايرانى ديدم كه واقعا حالم از اين جور 

آدمها به هم خورد.

اولين چيز تبليغى بود كه تو همين روزنامه خودمون ديدم و 
راستش را بخواين به سر دبير زنگ زدم و شكايت كردم و 
گفتم كه اين آدم هيچ حقى نداشته كه بنويسه جوادها را راه 

نميده. 

اوال اينكه جواد اسم هست و با اين تبليغ به كسانى كه اسمشون 
را  تبليغات  فهم  و  شعور  آدم  اين  كرده.  توهين  هست  جواد 

نداره و فقط و فقط ادعاش ميشه..

درصد   70 من  نظر  به   ... هست  كالسى  بى  منظورش  اگر 
جواد  خودش  با  همراه  شخص  اين  خود  بر  و  دور  آدمهاى 
هستن... اگه مى گى نه يه نگاهى به دورو بر خودتون بنداز. به 
لباس پوشيدن ها، به حرف زدن ها، مى بيني كه جوادى از سر 
و كول دور و بريهاى خودت داره مى باره... اگه از اين حرف 
زدن هاى من ناراحت شدى پس تو چه حقى به خودت مى دى 
از  آنها  عقايد  ممكنه  و  كنى  احترامى  بى  ديگران  عقايد  به  كه 
نگاه تو مزخرف باشه و حتى از نگاه تو من يك جواد زشت 
باشم... صد بار شنيدم كه ميگى گارسون هاى فالن رستوران 
جوادن... سئوال اينه مگه خودت اولين كارت گارسونى توى 
اون رستوران نبود؟ مگه اون رستوران نبود كه به تو كمك 
مى كرد زندگى ات را بچرخونى و به قول خودت نياز شديد به 
كار داشتى و بچه هاى همان رستوران دوستهاى صميمى تو 

بودن در سخت ترين شرايط زندگى ات.. 

دانشجو  و  دولت  پوشش  زير  رفتى  و  گرفتى  اقامت  تا  ولى 
شدى.. ديگه احساس با كالسى مى كنى؟ اون كسى كه هنوز 
اجاره  بتونه  تا  ميكنه  كار  را  روز  تمام  داره  و  نداره  جواب 

هفتگى اش را در بياره را جواد مى دونى؟؟؟ 

و  ارزش  من  نظر  به  نكنيد.  برداشت  اشتباه  اميدوارم  البته 
احترام يك آدم جواد به همان اندازه يك آدم غير جواده. هر 
كسى حق داره هر جور سليقه اى داشته باشه. بحثه بهتر و 
بدتر نيست. فقط مهم اينه كه به ارزشها و عقايد و سليقه هاى 
ديگران احترام بگذارى.. براى تو ممكنه كه شلوارت شل باشه 
با كالسى هست ولى تا حاال تو قشر باكالس لندن ديدى كسى 
انگلستان  ملكه  نوه  ديدى  افته؟؟  مى  پاش  از  داره  شلوارش 
لباس مدل تو بپوشه... تازه عار و بى كالسى هم مى دونن....  
خالصه كه متاسف شدم و اميدوارم كه تو هم به خودت بياى 
مانند  كه  بهتره  ندى  راه  را  الت  آدمهاى  خواى  مى  هم  اگر  و 
برنامه گذاران ديگر بنويس ”برنامه گذار در انتخاب مهمانان 
آزاد است“ و اينطور مى توانى آدمهاى الت و كسانى كه به 

فكر تو جواد و خز هستند را راه ندى!

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

هست  لندن  هاى  مهمانى  از  ديگر  يكى  مورد  در  بعدى  مورد 
چه  كرده...  جمع  سقف  يك  زير  در  را  لندن  ستارگان  كه 
خوب ميشد... كسانى مثل آقاى اميد جليلى هم به جمع ما مى 

پيوستند..

من  به  دوستهام  از  خيلى  اومد  بيرون  تبليغش  كه  برنامه  اين 
زنگ زدند و گفتند كه تو چرا نيستى... همان حرفى كه به آنها 
زدم.. من فعال مجرى بازنشسته هستم... و فعال زندگى من آوا 
هست..  كم  بزارم  بيزنس  اين  براى  هم  را  وقتم  تمام  و  است 
ايشاهللا وقتى كمى رشد كرد كار خودم را دوبار شروع ميكنم... 
مياد.... آوا اينجا...  هم داره  تلويزيون آوا  يادتون نره  راستى 

آوا آنجا.... آوا همه جا!!

در ضمن خيلى ديگر از دوستان هنرمند لندنى ديگر هم هستند 
سامان   ، كوروش   ، كندازى  ناصر  آقاى   ، ميكائيل  آقاى  مثل 
كه  ايران....  تلويزيون  و  خودم...  مثل  و...   ... و  روزبه  بابك   ،
به شركت در اين مهمانى دعوت شدند ولى متاسفانه راضى 
كه  اونهايى  تمامى  به  پس  نشدند..  برنامه  اين  در  شركت  به 
نشستند و بيكارند و پشت هنرمندهاى ما حرف ميزنند تاكيد 
پيش  از  كارى  خودشون  كردن  تلف  وقت  جز  كه  كنم  مى 
نخواهند برد و به جاى اين حرفها به خودشان برسن كه هنوز 

همان جايى هستند كه از 2 سال پيش بودن!!!

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

گول  متاسفانه  كه  داشتيم  مشترى  خيلى  هفته  اين  راستى 
چطورى  نميدونم  هنوز  من  متاسفانه  و  خوردن  را  شيادان 
مردم راحت اعتماد مى كنند به هر كسى... يك نكته مهم را به 
ياد داشته باشيد... پول پيش خانه را فقط به وكيل معتبر بايد 
بدهيد و نه كس ديگه... و كسى كه وام خانه شما را براى شما 
تمامى  و  دارد  را  خودش  خرج  گرفتن  حق  فقط  كند  مى  جور 

مبالغ ديگر بايد از طريق وكيل باشد.

اگر دوست نداريد خب نخوانيد!!!

 خدمات
 تصوير بردارى و

مجالس

 عكاسى مدل - فيلمبردارى
مراسم شما با بهترين كيفيت

078 6509 4370

 منظورش 
بى كالسى 

بود ...
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جدول و سرگرمى
فال هفته

متولدين فروردين: بين آرزوها و حقيقت اختالف وجود دارد. به فرصت ها 
چنگ مي زنيد و دوست نداريد به نيازهايتان بي توجهي شود. 

متولدين ارديبهشت:  بسيار خوشحال مى شويد اگر بدانيد امروز روز خوبى 
است و زندگى كمتر پيچيده تر است . احتماًال تاكنون احساس مى كرديد نمى توانيد 
پيشرفت كنيد اما اكنون اين احساس  به سر رسيده و مى توانيد با اميد و آرزو به 

جلو گام برداريد.

متولدين خرداد: ستارگان امروز فرصت هايي را براي شما مهيا مي كنند كه 
به نظر خوب هستند، اما تمام آن چيزي كه به نظر مي رسند هم نيستند. بنابراين آنها 
زيرا  ندهيد  اهميت  خويشاوندان  نصابح  به  زياد  كنيد  سعي  كنيد.  بررسي  دقت  با  را 

قضاوت هاي آنها نيز مانند قضاوت هاي خودتان، نامطمئن است.

 متولدين تير: امروز سرحال هستيد اما دوست داريد يك نفر را كه به اندازه 
شما سرحال نيست كمى اذيت كنيد. زمانى كه تصميم تان را گرفتيد سعى كنيد تغييرى 

ايجاد كنيد.

مي  تجربه  معمول  حد  از  بيش  شدت  با  را  چيزي  هر  شما  مرداد:  متولدين 
كنيد. اين كار به اتفاقات معناي بيشتري مي بخشد. به جاي آن كه هر چه برايتان رخ 
كه  ببينيد  و  داده  قرار  بررسي  مورد  را  آنها  دقت  با  كه  است  بهتر  بپذيريد  دهد،  مي 
در زير اين ظاهر چه چيزي نهفته است. اين بسيار جالب است، اما سعي كنيد كه در 
اين تله نيفتيد كه از كاه كوه بسازيد. اگر از آن چه انتظار داريد به طور كامل متوجه 

نشويد، نااميد مي شويد.

متولدين شهريور: امروزيكى از افراد خانواده بسيار احساساتى است و به 
توجه بيشترى نياز دارد.منطقى نيستند.شايد موضوعى براى شما زياد مهم نباشد اما 

براى آنها مهم باشد.سعى كنيد مراقب حرف زدن تان باشيد

صورت  اين  غير  در  باشيد  فعال  امروز  كه  است  مهم  بسيار  مهر:  متولدين 
تمام  شما  دهد،افكار  رخ  اتفاقى  چنين  شوند.اگر  مى  گر  وسوسه  بسيار  شما  افكار 
فضاى ذهن شما را پر مى كند و شما ديگر نمى توانيد به هيچ مطلب ديگر فكر كنيد و يا 
ممكن است راجع به حرفى كه به شما زده مى شود بسيار احساس ناراحتى كنيد.سعى 

كنيد از دور به مسائل نگاه كنيد،در غير اين صورت خود را آزار خواهيد داد.

متولدين آبان: يك نفر سعى دارد شما را عصبانى كند.اين فرصت را به او 
ندهيد.سعى كنيد با مهربانى و دلسوزى آن ها را خجالت دهيد.اين سالح از انتقام و 

مشاجره بهتر است.

 متولدين آذر: امروز به يك مقدار اطالعات كه بطور تصادفي بدستتان مي 
رسد نياز داريد كه بتوانيد تمام واقعيت ها را ببينيد. تصويري كه به شما اين قدرت 
را نيز مي دهد كه تشخيص دهيد چقدر مهم است كه به زمان مناسب فرا رسيدن هر 
چيزي اعتماد كنيد يعني معتقد شويد كه هر چيزي زمان مناسبي براي اتفاق افتادن 
چشمان  با  توانيد  مي  ايد  شده  تر  آگاه  كه  حاال  نگيريد.  عجوالنه  تصميمات  و  دارد 
شوند  فاش  و  روشن  كه  مطلب  دو  يكي  منتظر  كنيد.  نگاه  امروز  موقعيت  به  جديدي 

باشد.

ندارد.  وجود  امكانش  اما  داريد  استراحت  به  شديدي  احتياج  دى:  متولدين   
پيشنهاد من اين است كه سعي كنيد اگر مي توانيد به طبيعت برويد. شايد سرد باشد. 
اما حتي در اين وقت سال هم قدم زدن در پارك شهر و يا پارك مركزي مي تواند 

نشاط آور باشد.

متولدين بهمن: امروز قصد نداريد به چيزهايى كه قبالً  امتحان كرديد روى 
آوريد چون امروز احساس بسيار ماجراجويانه اى داريد. اگر كار جالبى براى انجام 
داشته باشيد كامالً  روى آن تمركز مى كنيد اما حتى اگر روز آرامى در خانه داشته 

باشيد بدون شك راههاى جديدى را براى انجام كارها كشف خواهيد كرد.

مطمئناً   و  هستيد  كنجكاوى  حس  و  اشتياق  پر  امروز  اسفند:   متولدين   
البروج  منطقه  هنرمند  دارند.شما  نياز  تحريك  مقدارى  به  شما  خاكسترى  سلولهاى 
هستيد و اگر يك عدم اعتماد به نفس درباره استعدادتان شما را عقب كشيده است 

براى آخرين بار تصميم بگيريد كه اين رفتار را تغيير دهيد.

به راحتى مى توانيد ليفلت ها و آگهى هاى خود را به همراه هفته نامة پرشين پخش نماييد.

020 8453 7350

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034
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خدمات ساختمانى، مسكونى و تجارى
تعميرات كلى و جزئى، طبق استانداردهاى 
انگلستان با ضمانت كامل طراحى داخلى با 

نظارت مهندسين مجرب لوله كشى، برقكارى، 
نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى ...

079 4862 5919

صفحه شما
 جوانی هستم 35 ساله خواهان آشنايی با يک دختر در لندن می باشم

لطفا با ايميل من تماس بگيريد
farhad_danesh2007@yahoo.co.uk

doos daram ba pesari biyene 33-36ashena shavam.
khoshtip&tidy bashe.sakene kodom mahal hast 

moheme.
my e-mail is :pari66@hotmail.co.uk

 به دنبال دختر خانمی مهربان و صادق جهت آشنايی و دوستی. مهدی 24
ساله _ منچستر 07864110956

 پسری 37 ساله تحصيل کرده و شاغل مايل به آشنايی با دختر خانم ايرانی
.تحصيل کرده جهت دوستی

M_112006@yahoo.co.uk

به دنبال دختر خانمی ايرانی جهت دوستی و آشنايی
 07919002476 matio 

آگهى هاى دوست يابى و پيام هاى 
مهربانى در اين صفحه رايگان است

info@persianweekly.co.uk
لطفا پيام هاى خود را ايميل نمائيد

پيام هاى مهربانى

به چند نفر فروشنده و 
van راننده

 براى همكارى در ماركت نيازمنديم. 
07759512443

استخدام منشى
 مسلط به زبان انگليسى و عربى آشنا

به كامپيوتر در منطقه ويمبلى
02089402600

07880555497

استخدام
Staff  با اجازه كاربراى رستوران ايرانى در 
Swiss Cottage و Hammersmith  منطقه

079 8674 4477

با تشكر از تمامى 
دوستانى كه ما را 
در توزيع اين هفته 

نامه يارى مى كنند، 
بدينوسيله ليست مراكز 
توزيع هفته نامة پرشين 
را براى شما خوانندگان 

عزيز اعالم مى كنيم. 
جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تهران
سوپر تخت جمشيد

سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن

سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ كباب
رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت

رستوران شهرزاد
رستوران سراب

رستوران پارسيان
رستوران زعفران

مدرسه اوستا
Super Dejla

 Turkish Super
Market,Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING
Birmingham, :و شهرستانهای

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

certificate  modeldirect جوانى داراى
 آماده هر گونه همكارى جهت مدل شدن در 

 partبه صورت hairdresser كارهاى تبليغاتى و
time  مى باشد.

حسين 07517074620

 هفته نامه پرشين از همكارى
 تعداد محدودى بازارياب

 مطبوعاتى
آشنا به زبان انگليسى و فارسى

استقبال مى كند 
 براى اطالعات بيشتر با شماره

 تلفن هاى
02084537350
07733113137

تماس حاصل نمائيد.

فروش اتومبيل كرايسلر
بعلت مسافرت 
با تخفيف ويژه

4000 پوند زير قيمت واقعى
Chrysler Grand Vouger 

 Seater Limited XS CRD 7
 - Black - 2006 - Auto -

First Owner - Fully Serv-
 ice  DVD Navigation -

Lather

07969993789
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سفره مشكل گشا                                  صفرعلى ميرزا
و  شير  از  كه  منطقه،  هاى  كشور  از  بسيارى  در  سنتى  است  غذايى   ، برنج  شير   
برنج درست مى شود و به شكل هاى گوناگون سر سفره چيده مى شود. آرايش 
آن متفاوت است و در برخى از كشورها آن را با شكر، شيره انگور و زعفران و 

دارچين مى آميزند  و رنگ آميزى مى كنند.
به  را  هضم  زود  غذاى  اين  گذارند.  مى  كره  روغن  شيربرنج  روى  تاجيكستان  در 
سالمندان، بچه ها و بيماران نيز مى دهند. شير برنج داراى سفيده ( پروتئين ) هاى 
زياد است كه گفته مى شود  ماهيچه هاى بدن را قوى مى كند، وبراى مغز سر و 

اعضاى گوارشى انسان سودمند است.
در مناطق رشت و ختالن تاجيكستان به اين غذا احترام خاصى مى گذارند زيرا آن 

را مقدس و غذاى پيغمبر مى دانند.
در اكثر مناطق تاجيكستان وقتى كه عروس را به خانه داماد مى آورند، تعدادى از 
نزديكان عروس، مثل خواهر، خاله، عمه و زن دايى، مادربزرگ و زن برادر او را 
همراهى مى كنند. براى اين نزديكان و بستگان عروس در خانه داماد هفت نوع غذا 
برنج  شير  آورند،  مى  خويشاوندانش  و  عروس  براى  كه  غذايى  اولين  و  پزند  مى 

است.
از  يكى  عروسى  به  مادرم  همراه  داشتم،  سال   8-7 كه  وقتى  هست،  يادم 
خويشاوندانمان رفتيم. وقتى كه بشقاب شير برنج را آوردند، همه بزرگساالن از جا 
بلند شدند. من هم بدون هيچ اطالعى همراه ديگران از جا بلند شدم. فكر كردم شايد 
براى احترام مادر داماد  كه بشقاب شير برنج را آورده بود، از جا بر خاستند اما 
تعجب كردم كه چرا اين بار بلند شدند، چون قبال چند دفعه  براى خوش آمديد گفتن 

و پذيرايى وارد اتاق شده بود.
وقتى كه مادر داماد دو باره وارد اتاق شد، من از جايم بلند شدم، اما ديدم هيچ كس 

بجز من از جايش بلند نشده بود و مادرم هم با تعجب به من نگاه مى كند.
من به جايم نشستم و از مادرم پرسيدم كه چرا دفعه قبلى براى احترام مادر داماد 
از جا  بلند شدند و اين دفعه كسى از جا تكان نخورد. مادرم تبسمى كرد و گفت  كه 
اهل مجلس نه به خاطر وارد شدن مادر داماد، بلكه به خاطر احترام به شير برنج 

از جا بلند شدند.
از آن روز به بعد بارها در جنوب كشور شاهد آن شدم كه در عروسى ها و جشن 

ها هر وقت شير برنج مى آورند، همه از جا بلند مى شوند.
امروزها در مراسم مذهبى از قبيل بى بى سه شنبگى و مشكل گشا هميشه شيربرنج 
درست مى كنند. اين مراسم خاص زنان است كه زنان دور سفره مى نشينند و مال 

باجى (كه زن است و  او را بى بى يا بى بى آتون مى گويند) دعا مى خواند.
بى بى سه شنبه گى را در روزهاى سه شنبه و مشكل گشا را معموال در روزهاى 
چهارشنبه برگزار مى كنند. هر زنى كه در اين مراسم شركت مى كند براى طلب 

حاجت و گشايش كار و مشكالتش مى آيد.
در برخى از مناطق تاجيكستان در نوروز در سفره به جاى هفت سين، هفت شين 
دارند و تالش مى كنند با چيدن شهد و شير و شراب و شكر و شمع و شمشاد 
و شفتالو روى سفره هاى نوروزى شان سنت هفت شين را زنده كنند.  برخى در 
سفره هفت شين، شير برنج هم مى گذارند و هر نفرى كه سر سفره نشست، حتما 

بايد شير برنج را بچشد.

مكروريان هاى كابل
آذر آهنگر

 نزديك به نوزده سال از بيرون شدن قشون سرخ شوروى و پايان حضور 
عملى اين كشور در افغانستان مى گذرد، اما تاسيسات و ساختمان هايى كه 
از سوى اين كشور در افغانستان ساخته شد، چه آنهايى كه قبل از حمله به 
سابق  شورى  حضور  سال  ده  تقريبا  جريان  در  كه  آنهايى  چه  و  افغانستان 
افغان  استفاده  مورد  اى  گسترده  شكل  به  هنوز  شدند،  احداث  كشور  اين  در 

ها قرار دارد.

از اين جمله يكى مكروريان ها (مجتمع هاى مسكونى) است كه در نواحى غربى 
شهر كابل موقعيت دارد كه كار ساختمان نخستين بالك هاى آن در اوايل دهه 

پنجاه آغاز شد.
هاى  بالك  نخستين  در  بودند  مستقر  افغانستان  در  كه  روسى  كارگران 
مكروريان ها اقامت داشتند. پس از ورود قشون سرخ به افغانستان در سال 
1358 خورشيدى كار ساخت و ساز اين بالك ها ادامه يافت و كارمندان دولتى 
قرضه  شكل  به  را  ها  بالك  اين  هاى  آپارتمان  يافتند  فرصت  افغانستان  در 

خريدارى كنند.
مقدار پولى كه كارمندان دولتى در بدل خريدارى يك آپارتمان از اين بالك ها 
به شكل ماهيانه مى پرداختند، خيلى كم بود و اين قرضه تا ده ها سال دوام 
مى كرد و بنا بر اين هر مامور دولتى قادر بود صاحب يكى از اين آپارتمان ها 
باشد، ولى البته كه در بيشتر موارد براى خريدارى اين آپارتمان ها، به شناخت 

كافى با مقامات و ”واسطه معتبر“ نياز بود.
با اين همه، حداقل اين خوبى را داشت كه تا حدودى براى ماموران و كارمندان 
دولتى زمينه خريدارى يك سرپناه از سوى دولت با قيمت خيلى ارزان فراهم 
بود؛ نه مانند حاال كه درصد چشمگيرى از ماموران دولتى حدود پنجاه دالر در 

ماه حقوق مى گيرند و توانائى پرداخت اين كرايه گزاف را ندارند.
اما كسانى كه در همان اوايل موفق به خريدارى يك آپارتمان از مكروريان ها 

شدند، حاال در وضعيت نسبتا بهتر اقتصادى قرار دارند، چون اين روزها هر 
آپارتمان در مكروريان هاى كابل، با توجه به ويژگى هايى كه دارد، از صد 

دالر آمريكايى تا ششصد دالر در ماه به كرايه داده مى شود.
اين آپارتمان ها از دو اتاق تا پنج اتاق دارد و هم اكنون هزاران خانواده را در 

خود جا داده است.
حتى افرادى هستند كه با سرمايه گذارى روى اين آپارتمان ها، يكى دو تا و يا 
هم گاهى سه آپارتمان خريدارى مى كنند، بعد هر كدام را به كرايه مى دهند و 
شايد خود با يك چهارم از پولى كه از بابت كرايه اين آپارتمان ها دريافت مى 

كنند، در منطقه ديگرى يك خانه كرايه مى كنند.
اين شيوه اى است كه زحمت خيلى كم و درآمد كافى دارد.

هاى  جنگ  دليل  به  گذشته  هاى  سال  ظرف  كه  افغان  هاى  خانواده  براى 
افغانستان در بيرون از اين كشور بسر برده اند و حاال يكى يكى دوباره راهى 
افغانستان مى شوند، شايد بهترين گزينه زندگى كردن در مكروريان ها باشد؛ 

البته براى آنانى كه خانه هاى شخصى در ديگر نقاط كابل نداشته باشند.

چون اين بالك ها، از نظر وضعيت ظاهرى و تا حدودى سرسبزى و پاكى، 
خوب  درآمد  كه  هايى  خانواده  براى  و  دارد  قرار  بهترى  نسبتا  موقعيت  در 
دارند و مى توانند از عهده پرداخت مثال چهار صد دالر در ماه برآيند،  محل 

مناسبى است.

كرد؛  تازه  همينجا  بايد  هم  را  ها  مكروريان  پيش  سال  شش   – پنج  ياد  البته 
و  گاو  ها  خانواده  ها،  بالك  اين  آپارتمانهاى  از  شمارى  در  كه  روزگارى 

گوسفند نگهدارى مى كردند.
در سال هاى حاكميت گروه طالبان بر كابل، افرادى از مناطق مختلف افغانستان 
به اين شهر آمده و در مكروريان ها مستقر شده بودند كه در محالت اصلى 
فراهم  با  خوردند.   مى  نان  راه  همين  از  و  اند  كرده  مى  گاودارى  مثال  شان 
شدن زمينه سفر به كابل و اقامت در مكروريان ها، اين حيوانات را با خود 
آورده و در اتاق هاى كوچك يك نفرى و دو نفرى آپارتمان، از آنها نگهدارى 

مى كردند. 
آدم مى تواند تصور كند كه بوى ناشى از نگهدارى اين حيوانات، در اتاق هاى 

كوچك و دربسته يك آپارتمان، مى تواند چه وضعيتى را به وجود بياورد.
مكروريان هاى كابل، سرگذشت طوالنى و عجيبى داشته است.

به ياد مى آورم كه در روزهاى حاكميت طالبان بر كابل، شمارى از افراد – 
گاهى به امر طالبان و گاهى اختيارى – بالكانى هاى آپارتمان هاى خود را با 
استفاده از خشت و گل، كامال پوشانده بودند و شمارى ديگر هم شيشه هاى 
آپارتمان خود را از داخل، با رنگ سياه و يا سفيد، رنگ كرده بودند تا زنان و 

دخترانى كه در داخل آپارتمان هستند، به بيرونى ها معلوم نشوند.
طالبان  براى  دارد،  قرار  بلند  ديوارهاى  احاطه  در  كه  كابل  هاى  خانه  ساير 
پذيرفتنى بود، چون زنان و دختران در داخل اين خانه ها، از چشم مردانى كه 
از خيابان ها مى گذشتند پنهان بودند اما اين موضوع در بالك هاى مكروريان 
ها كه بدون هيچ احاطه اى ساخته شده اند، قابل قبول نبود و ساكنان آن به 

شكلى مجبور بودند داخل خانه هاى خود را از ديد بيرون پنهان كنند.  
اما حاال دوباره شيشه هاى آپارتمان ها از ”رنگ هاى طالبى“ پاك شده و ديگر 

نيازى نيست كه بالكانى ها خشت كارى شوند.
دكان ها و مغازه هاى لوكس نيز در اين منطقه از شهر كابل در حال افزايش 
است. تازگى ها، پارك ها و محالت تفريحى نيز اينجا و آنجا ساخته مى شود 
كه نزديك هاى شام و يا هم بعد از نان شب، از حضور خانواده ها و يا گروه 

گروه از پسران جوان پر مى شود كه براى هواخورى و گشت زنى مى آيند.
مكروريان ها دارند دوباره آرام آرام زنده مى شوند. 

همين  به  كه  است  مسكونى  هاى  مجتمع  براى  روسى  اصطالح  *مكروريان 
صورت به فرهنگ افغان راه پيدا كرده است.

تغيير الفبا در 
تاجيكستان

حوادثى  تاجيكى  زبان  تاريخ  در  دهه 1930  اوايل  و  دهه 1920  اواخر  در 
به وقوع پيوست كه بحث و مناظره پيرامون سود و زيان آنها تا به امروز 
تاجيكان  سنتى  الفبا  تبديل  از  بود  عبارت  حوادث  اين  دارد.  ادامه  همچنان 
(عربى) به التين، تهيه و تنظيم امالى نو، تعيين چگونگى زبان ادبى، تاجيكى 
افزايش نقش مطبوعات و ترجمه، تأثير زبان روسى و امثال آن. بايد گفت 
قرار  و  گرديد  عمل  سالها  آن  در  كه  فرهنگيى  سياست  و  رويدادها  اين  كه 
و تصميمات رسميى كه در اين زمينه پذيرفته شد، در رشد و تكامل منبعد 
زبان حاضر تاجيك و تشكل بخش اصطالح گزينى آن نقش بغايت مهم و 

گاها حل كننده بازى كرده اند. 
محققان زبان شناس به خوبى آگلهند كه جنبش تغيير الفباى عربى در آغاز 
قرن 20، در بسيارى از كشورهاى شرقى، از جمله قفقاز و آسياى ميانه و 
حتى ايران دامن گسترده بود. مخصوصًا پس از تبديل الفباى عربى به التينى 
در تركيه كه در مرز آسيا و اروپا قرار داشت و نسبت به ساير كشورهاى 
كرده  حاصل  تماس  جدى  مدنيت  و  معاف  و  غرب  ممالك  با  پيشتر  شرقى 
سال  از  اكتبر  انقالب  از  بعد  نتيجه  در  گرفت  بيشتر  قوت  جنبش  اين  بود، 
1922 جمهور آذربايجان، تاتارهاى روسيه و كمى ديرتر اكثريت جمهورى 
هاى آسياى ميانه نيز به الفباى التينى گذشتند. به طور رسمى، هدف اساسى 
تغيير الفبا در آن بود كه «....در بين عامه محنتكشان مليت هاى جمهورى 
سوسياليستى شوروى تاجيكستان كه پيش از اين خط و سواد عربى داشتند 
يا عمومًا سواد نداشتند الفباى نو التينانيده (التينى شده) را همچون سالح 
پرقوت انقالب مدنى جارى و مستحكم نمايد و به همين واسطه در مدت هاى 
كوتاه ترين، بلند برداشتن درجه دانش مدنى عامه محنتكشان و همراه كردن 
شدن آنها با مدنيت سوسياليستى تأمين نمايد.»1در مورد انگيزه و عواقب 
تغيير الفباى سنتى تاجيكان (عربى) در ادبيات انديشه هاى گوناگون بيان 
شده است كه از دايره موضوع بحث ما خارجند ولى دليلى كه در آن سال 
ها و بعد آن بيشتر معمول گشته، قابل يادآورى است؛ پيروان اين انديشه 

برآنند كه شوراها يا مونيست ها با تغيير الفبا 
مى خواستند مليت هاى مسلمان تحت تسلط خود را از فرهنگ البته از دين 
گذشته خويش جدا كرده، ايده و ايده آل هاى سوسياليسم را بدين وسيله 
آسان تر به آنها تحميل كنند. مثًال مجله «راهبر دانش» در آن سال ها نوشته 

بود كه امروزها در بين اهالى چنين انديشه ها پهن شده است كه «اروس ها 
براى از ياد مسلمانان برآوردن قرآن، الفباى عربى را بر هم داده و الفباى 
خودشان را در شرق جارى مى كنند.»2 به نظر ما در اين زمينه تخمين ها 

و فرضيه هاى ديگرى هم امكان پذير است. 
به طورى كه مى دانيم تا امروز در بعضى دايره هاى ايدئولوژيك و سياسى 
كشورهاى  ماندگى  عقب  سبب  گويا  كه  است  مروج  اى  عقيده  غرب  ممالك 
مسلمان شرق دين مبين اسالم و خط عربى مى باشد. بنابراين وقتى كه در 
اتحاد شوروى انقالب ندنى عملى مى شد و تصميم بر آن بود كه سطح سواد 
شايد  شود،  برداشته  بلند  آسيايى  هاى  جمهورى  فنون  و  علم  و  فرهنگ  و 
رفيق  مثًال  است  داشته  تأثير  باال  مفكوره  ودولتى  حزبى  عالى  دستگاه  در 
ناصراف، كميسر معارف خلق جمهورى سوسياليستى شوروى تاجيكستان 
در مقاله خود « به دشمنان الفباى نو ضربت سخت مى دهيم» _تاجيكستان 
سرخ، شماره 119، 25 مى سال 1933) چنين گفته بود: «حروفات عربى را 
كه سبب اسيرى و به تاريكى ماندن عامه محنتكشان است، از بين خودمان 
دور كنيم و از بيخ كنده پرتابيم، اما در بين مليت هاى آسياى ميانه پخش 

شدن اين انديشه، به نظر ما، بايد سبب هاى ديگر داشته باشد از جمله: 
مسلم است كه در ابتدا در بين تاجيكان مبلغان اين انديشه كم بودند و بر 
و  ميانه  آسياى  زبانان  ترك  و  روسيه  تاتارهاى  بين  در  جنبش  اين  عكس 
قفقاز هواداران زياد داشت به طورى كه گفتيم به تقليد دولت تركيه كه بر 
اين  پرزيدنت  نخستين  و  تركيه  بورژازى  ملى  حركت  راهبر  اصالحات  اثر 
به   (1880  1938-) آتاترك  كمال  به  معروف  پاشا  كمال  مصطفى  كشور، 
سوى تحوالت مادى و مدنى به شيوه اروپايى ها گام بر مى داشت اقوام 
و قبايل ترك نژاد آسياى ميانه، مخصوصًا جوانان و سواد كم شمار ازبك 
اين اقدام تركيه را كمال «خردمندى» راه درست قبول كرده در فكر تغيير 

الفباى عربى افتادند. 
ترى  عميق  هاى  انگيزه  بايد  جوشان»  و  گرم  آوازى  و «هم  شيفتگى  چنين 
را  عربى  الفباى  و  اسالميت  نژاد  ترك  اقوام  ما،  گمان  به  باشد  داشته  هم 
ترتيب و تنظيم شده توسط تاجيكان و زبان فارسى درى قبول كرده و در 
مطابق گردانى آن به زبان خود زحمت نكشيده بودند، بنابراين رسم الخط 
براى آنها بيگانه به حساب مى رفت گذشته از آن دانشمندان و شاعران و 
نويسندگان عصرهاى ميانه از هر قوم و نژادى كه بودند، آثار خود را به 
عربى و يا زبان فارسى درى مى نوشتند از اين رو گذشتن به الفباى التينى 
مقدار  با فرهنگ گذشته را نداشت آن  رابطه  براى ترك زبانان خوف قطع 
كم آثار كه به زبانى ملى آنها از گذشته باقيمانده بود در اندك مدت ممكن 
بود كه به الفباى ديگر برگدانده شود ولى تبديل الفبا براى تاجيكان عواقب 

سنگينى در پى داشت. 
اول اينكه تاجيكان چنان خدمت بزرگى را كه براى انتشار و انكشاف دين 
مبين اسالم انجام دادند به همان اندازه نسبت به الفباى عربى را به صوتيات 
آوازهاى  براى  ساخته،  مطابق  خود  زبان  نحوى  و  صرفى  هاى  نورم  و 
خاص زبان مطابق خود ساخته، براى آوازهاى خاص زبان فارسى درى كه 
در الفباى عربى موجود نبودند حرف هاى مخوص ساختند انواع گوناگون 
خط، از قبيل شكسته، ريحانى و غيره كه رسم الخط عربى امروز به آنها مى 

نازد به وجود آوردند خالصه آن را به كلى هضم و از خود كردند.
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جبار باغچه  بان 
(عسكرزاده)

 گردآورى و تنظيم: مهدى موتلو

مبدع روش آموزش ناشنوايان در ايران و پايه گذار آموزش و پرورش پيش از 
دبستان و از پيشگامان فرهنگ و ادبيات كودكان. او در 1264ش در ايروان، 
از اياالت قفقاز، به دنيا آمد. پدر و جد وي از اهالي تبريز بودند. پدرش قناد، 
معمار و مجسمه ساز بود و در نقل داستانهاي كهن و اشعار شاهنامه تبحر 
دو  اين  بود.  شاعر  و  محل  طبيب  باكفايت،  زني  بنفشه،  مادربزرگش،  داشت. 

نقش مهمي در پرورش استعدادهاي هنري و خالقيت جبار داشتند.

تحصيالت جبار به شيوة سنتي و مكتبخانه اي بود. او در پانزده 
روي  پدرش  حرفه هاي  به  و  شد  تحصيل  ترك  به  مجبور  سالگي 
در  افتاد.  زندان  به  مذهبي،  درگيريهاي  دليل  به  در 1284ش،  آورد. 
مصور  و  مي نوشت  را  مالباشي  سپس  و  مالنهيب  هفته نامة  آنجا، 
از  خارج  به  فروش  براي  همبندش  و  همزنجير  كمك  به  و  مي كرد 
بنيادي  تغييرات  او  معتقدات  و  افكار  در  زندان  مي فرستاد.  زندان 
انساندوستي،  و  صلح  آرمان  به  عشق  با  پس،  آن  از  و  آورد  پديد 

فعاالنه وارد زندگي فرهنگي و اجتماعي شد.

باغچه بان تعليم و تربيت زنان و كودكان را مهم مي شمرد و به رغم مخاطرات 
موجود، پنهاني به تدريس سِرخانة دختران مي پرداخت. از اولين آثار او براي 
كودكان داستانهاي منظوم « قيزيللي ياپراق» (برگ زراندود) و «بايرامچيليق» 
(مژده رساني عيد) است. اين آثار، با نام جبار عسكرزاده، متخلص به عاجز، 
و  مقاالت  نوشتن  با  اوان،  همين  در  وي،  شد.  چاپ  ايروان  در  1290ش  در 
سرودن اشعار، همكاري خود را با روزنامة فكاهي مالنصرالدين آغار كرد و 

در 1291ش به نشر هفته نامة فكاهي لك لك در ايروان پرداخت.
ارامنه،  و  مسلمانان  ميان  خونين  كشمكشهاي  و  اول  بين الملل  جنگ  آغاز  با 
ناگزير به تركيه مهاجرت كرد. در آنجا، ابتدا تحويلدار و سپس فرماندار شهر 
ايگدير شد؛ ولي چندي بعد ناگزير به قفقاز بازگشت. وي در 1297ش، در شهر 
نوراشين، از توابع ايالت ايروان، مدرسه اي تأسيس كرد كه به علت آشفتگي 
اوضاع دير نپاييد. در 1298ش، بر اثر شدت گرفتن خونريزيها در قفقاز، با 

خانوادة خود به ايران آمد.
مدرسة  در  اول،  كالس  معلم  عنوان  به  را،  خود  فرهنگي  خدمات  باغچه بان 
پيشرفت  و  وي  كار  نحوة  كه  نگذشت  ديري  و  كرد  آغاز  مرند  احمدية 
شاگردانش جلب توجه نمود. اولين اثر او در ايران نمايشنامة «خرخر» است 
امتياز  زمان،  ايران  در  كرد.  اجرا  مدرسه  در  و  نوشت  شاگردانش  براي  كه 
متعصبان،  مخالفتهاي  سبب  به  ولي،  گرفت؛  را  دخترانه  دبستان  يك  تأسيس 

موفق به افتتاح آن نشد.

در 1299ش، به جهت حسن شهرتش، بنا به دعوت رئيس فرهنگ آذربايجان، 
به تبريز رفت و در آنجا به كار خود ادامه داد. در اين زمان، با روش تازة 
خويش نوشتن كتاب اول را براي كودكان آغاز نهاد. باغچه بان براي تدريس 
مواد گوناگون درسي، وسايل سمعي و بصري ساخت و كتاب الفباي آسان را 
براي تدريس فارسي به ترك زبانان بزرگسال نوشت. وي، با همكاري همسر 
مخصوص  كالسهاي  در  دختران  تدريس  به  ميربابايي،  صفيه  همكارش،  و 
نيز موفق شد. وي، در اين زمان، «جمعيت حمايت معلمين» و «جمعيت تئاتر» 
اِرَكك  و  معلمين  حيات  جمله  از  انتقادي،  نمايشنامه هاي  و  كرد  تأسيس  را 

خاالقيزي(خاله قزيِ َنر)، را نوشت.

باغچه بان در 1303ش، بنا به پيشنهاد رئيس فرهنگ آذربايجان، كودكستاني 
از  را  خود  خانوادگي  نام  و  كرد  تأسيس  تبريز  در  اطفال»  «باغچة  نام  به 
عسكرزاده به باغچه بان تغيير داد. وي، براي كودكان، بازيها و كاردستيهاي 
جديد و تزئينات و صورتكهاي گوناگون ساخت و شعر، سرود و نمايشنامه 
نوشت، و به ياري همسرش، كه با موسيقي آشنا بود، در كودكستان نمايشهاي 

آهنگين اجرا كرد.

فكر  به  اطفال»  «باغچة  در  ناشنوا  كودك  يك  حاالت  به  توجه  با  در1305، 
تدريس به ناشنوايان افتاد و كار تدريس به كر و اللها را با سه پسر ناشنوا 
آغاز كرد. باغچه بان در آموزش ناشنوايان هيچگونه تجربه قبلي يا دسترسي 
به كتاب و مقاالتي در اين باره نداشت. او، در پرتو تجربة شخصي، به نقش 
مهم حس  باصره و المسه در آموزش زبان به ناشنوايان پي برد. صداهاي 
زبان فارسي را به دو دستة حنجره اي(آوايي) و تنفسي(بي آوا) و هر يك از اين 
دو گروه را به ممتد و غير ممتد تقسيم كرد. وي «الفباي دستي گويا» را، كه در 
نوع خود در جهان بي نظير است، بر پايه ويژگي صداها و شكل حرفها ابداع 
كرد. در اين الفبا، بر خالف بعضي الفباهاي دستي ديگر، از يك دست استفاده 
وسيله اي  است،  لبخواني  به  كمك  اينكه  ضمن  دستي،  نشانهاي  اين  مي شود. 

براي تعليم و اصالح تلفظ نيز هست.

در1306  و  شد  تبريز  ترك  به  مجبور  فرهنگيش،  خدمات  به رغم  باغچه بان،   
«كودكستان  سال،  همان  در  رفت.  شيراز  به  فارس  فرهنگ  رئيس  دعوت  به 

شيراز» را تأسيس كرد و به نوشتن شعر، چيستان و نمايشنامه هاي گوناگون 
گرگ  نمايشنامة  و  كودكان  زندگي  شعر  مجموعه  ميان،  آن  از  كه،  پرداخت 
در 1311خود  را  خانم خزوك  و  پيروترب   نمايشنامة  در1308و  را  چوپان  و 
حافظه،  پرورش  براي  گوناگوني  بازيهاي  و  وسايل  و  كرد  چاپ  و  مصور 
حواس و اندامهاي تكلم ساخت. برنامة كودكستانش شامل ورزش، گردش در 
كوه و صحرا، تمرين رختشويي، تعليم بنايي و خشت زني و مجسمه سازي و 
كار بافتني و آداب معاشرت و غيره بود. در همين زمان، كار تئاتر را نيز ادامه 
داد و با همكاري نصراهللا شادروان، چندين نمايشنامة انتقادي به صحنه آورد. 
از اين رو مي توان گفت كه در دهة اول قرن چهاردهم در كشور ما از نظر 
آغاز آموزش و پرورش ابتدايي و آموزش كودكان استثنائي و ايجاد فرهنگ 

و ادبيات كودكان برجستگي چشمگيري داشته است.

براي  مؤسسه اي  داشت  قصد  او  آمد.  تهران  به  باغچه بان   ،1311 پايان  در 
پژوهشهاي روانشناسي و تربيتي تأسيس كند كه به دليل نداشتن پشتيباني 
مادي و معنوي از آن منصرف شد. در اين ايام، ناگزير مدت كوتاهي در يك 

كارخانة سيگارپيچي مشغول كار شد.
در آذر 1312، باغچه بان، با چاپ اعالني در روزنامة اطالعات دربارة آموزش 
ناشنوايان، اولين كالس ناشنوايان را، در مطب دوستش، با يك شاگرد، داير 
كرد. تعداد شاگردان به تدريج به پنج نفر افزايش يافت. در پايان سال تحصيلي، 
وزارت فرهنگ، با احساس رضايت از نتيجة آموزش ناشنوايان، ماهانه اي به 
رسمًا  اللها»  و  كر  «دبستان  و  داشت  مقرر  دبستان  براي  تومان  چهل  مبلغ 
آغاز به كار كرد. در همان سال، باغچه بان تلفن گنگ يا سمعك استخواني را 
اختراع كرد و به ثبت رسانيد. اين سمعك وسيلة انتقال صوت از طريق دندان 

به مركز شنوايي است.
در 1314، وزارت فرهنگ «دستور تعليم الفباي» او را منتشر كرد كه امروز 
نيز از روش پيشنهادي در آن («روش باغچه بان») در كالسهاي دبستاني و 
بزرگساالن استفاده مي شود. در 1322، با كمك افراد خّير، «جمعيت حمايت 
ثبت  به  تير 1323  در  كه  كرد  تأسيس  تهران  در  را  كور»  الل  و  كر  كودكان 
رسيد و بعدها كلمة كور از عنوان آن حذف شد. در بهمن همين سال، ماهنامة 
زبان را منتشر كرد و در آن روش تازة خويش را در اختيار آموزگاران كالس 
اول گذاشت. كتابهاي اول دبستان و كتاب سرباز را، با روش تازه، در همين 

سال منتشر كرد.

پنجسالة  تحصيالت  دقيق  و  كامل  برنامة  و  اساسنامه   ،1328 اسفند  در 
دستي  الفباي  با  توأم  شفاهي  روش  حرفه،  و  زبان  آموزش  براي  ناشنوايان 
گويا، به كوشش باغچه بان، تهيه و به تصويب رسيد. او، در1330، «كانون كر 
و اللها» را پايه گذاري كرد. در 1332، نخستين كالس تربيت معلم ناشنوايان 
را، با همكاري دانشسراي مقدماتي، در آموزشگاه خود تأسيس كرد و بدين 

ترتيب، اولين گام در تربيت رسمي معلمان كودكان استثنائي برداشته شد.
در 1343، كتاب حساب را براي كودكان ناشنوا و روش آموزش كر و اللها را 
براي آموزگاران نوشت. در كتاب اخير، ضمن توضيح صداهاي زبان فارسي 
و روش آموزش تلفظ و لبخواني، اصول  «زبان مصور» را به تفصيل شرح داده 
است. زبان مصور مجموعة عاليم بصري است كه با استفاده از آن مي توان 
ساختار زبان را به ناشنوايان آموخت. در همين زمان، «گاهنامه»، وسيله اي 

بصري براي آموختن چگونگي بلند و كوتاه شدن روزها، را ساخت.
آموزشگاه باغچه بان، در زمان حيات وي، از هر نظر گسترده و مجهز شد. با 
اجراي برنامة تربيت معلم ناشنوايان، مدارس و كالسهاي ويژه و هنرستانها 
و كالسهاي بزرگساالن(اكابر) و باشگاهها و مراكز پژوهشي و خدمات ويژه، 
از جمله دوره هاي تربيت رابط ناشنوايان در تهران و شهرستانها تأسيس شد 

و ناشنوايان به مراكز آموزش عالي راه يافتند. 

باغچه بان در اواخر عمر، «جمعيت سالم» يا «گراميداشت» را با نيت تشويق 
جزوة  و  كرد  تأسيس  حياتشان،  زمان  در  نيكوكاران  از  تجليل  به  مردم 

«آدمي اصيل» را در اين باره منتشر ساخت.
زبان  به  باغچه بان  كودكانة   داستانهاي  و  نمايشنامه  و  شعر  كتابهاي  از 
فارسي ُنه اثر به چاپ رسيده است. از جمله آثار چاپ نشدة او در اين حوزه 
تدريس  روشهاي  در  همچنين  است.  پري  دو  مجادلة  آهنگين  نمايشنامة 
خواندن و نوشتن و آموزش ناشنوايان، سيزده اثر از وي منتشر شده است. 
ترجمة  ميان،  آن  از  كه  است  كتاب  دوازده  بر  بالغ  تركي  زبان  به  او  آثار 
رباعيات  دارد.  خاصي  ارزش  خيام،  آذري  رباعيات  نام  به  خيام،  رباعيات 
باغچه بان، كه در 1337 به چاپ رسيد، آيينة افكار و فلسفة زندگي اوست. 

باغچه بان در 4 آذر 1345 درگذشت.

[مرجع: دايره المعارف اسالمي. ثمينه باغچه بان]

جواب «حيدربابايه  در  كوه «حيدربابا»   زبان  از  بان  باغچه  را  زير  قطعه   
سالم» شهريار سروده است:(اين قطعه به دليل ضعف سراينده در زمينه 
ادبيات تركى، مورد انتقاد شديد اشخاصى مانند صمد بهرنگى قرار گرفته 

است:)

عليكم السالم شهريار آغا(!)
چوخداندي قاچميشدين بيزدن اوزاغا

آياق باسمازدين بيزيم قوناغا
جوانليق دوريندن بو چاغا دن
سن هئچ بيزدن ياد ائتمزدين

نه اولدو آي اوغول سن بيردن بيره
اونوتدوغون ائلي سالدين خاطره؟

چاغاليان سوالرا، اسن يئللره
بو قوجا حيدره ائيله دين سالم؟

لطفون آرتيق اولسون عليك السالم
نه قدر دادلي ايميش سنين بو ديلين

ائشيدن كيمي بو سسيني ائلين
قوجا، جوان، اوشاق، قيز گلين

سني دينله مه يه قاچديالر چؤله
آنام قوربان اولسون بو شيرين ديله
فارس قيزالر آزديرميشدي عملين؟

كي فارسجايدي بوتون شعرين غزلين؟
حيدربابا يوردوندا بير گؤزلين
عشقينه بير قلم قويمازدين بئله

فارسيجا يازماقدان دويمازدين بئله
تهران گؤزللري يولونو كج ائتدي
كؤنلونو آپاريب سني گيج ائتدي
دي گؤروم يا فلك سنله لج ائتدي

دؤنگه وارميش دؤنوم وارميش بيلمه دين
آيريليق اؤلوم وارميش بيلمه دين
ايندي بيزي تازه گليب تاپيرسان

كؤنلوموزه كؤزلر قويوب ياخيرسان
حسرت ايله كئچنلره باخيرسان

گؤرورسن كي سوالر آخيب گئديرميش
دوغوالن قوجاليب اؤلوب ايتيرميش
چوخدا وئرمه، سيخينتي اؤز گؤنلونا

مهربان دير هر آتا اؤز اوغلونا
قاييتميسان ايندي كي سن يولونا

بويور گلين گؤز اوستونده يئرين وار
ائلين سني سئوينج ايله قارشيالر

سالم ائيلر بوتون ائليميز سنه
باغچاميز، باغيميز، گولوموز سنه
اوزون مدت سوسان ديليميز سنه

دي گؤرك دئمه لي داها نه يين وار؟
افسوس كي سن گئج ديل آچدين شهريار

كيچيك اوشاق تزه ديله گلنده
آيري بير دادلي ليق اوالر ديلينده

لذتي وار آغالياندا گولنده
ايندي كي ديل آچدين سوسما، آغال، گول
يامان سؤيله ياخشي سؤيله داغال گول
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SPORT
World Rowing Federation Hails Iran 
Rowing Federation hailed Iran Sunday for Iran’s development and re-
markable efforts in the field.
The World Rowing Federation congratu-
lated Iranian National Rowing Federation 
for its remarkable efforts in the field, ISNA 
reported. 
It expressed its best wishes for Iran’s fed-
eration. 
Iran grabbed a total of 6 medals (3 gold 
and 3 silver) in its Asian debut and overall 
ranked 3rd.
A total of 400 athletes from 18 Asian countries attended the Asian Rowing 
competitions held in Chung-Ju, South Korea, last month. 

Zob-e Ahan Names New Coach
ISFAHAN, Nov. 12--The veteran athlete, Bijan Zolfaqar-Nasab was named as 
new coach of Isfahan’s Zob-e Ahan Football Team on Sunday.

The teamÊsackedÊZuran Georgovic 
two weeks ago, following his poor 
performance that pushed Zob-e Ahan 
down the table. 
Jamshid Rashidi was in charge as 
interim coach in last two matches in 
the Iran Professional League (IPL), 
IRNA reported.
Zolfaqar-Nasab will start his job at 
Fooladshahr Stadium on Tuesday, 
Saeed Azari, Zob-e Ahan’s manager 
said in a press release. Asked about 

his assistants, Zolfaqar-Nasab said he prefers local coaches to foreigners. 
Zob-e Ahan ranks 17th in 18-team IPL after 13 weeks. 

Former national team striker Daei 
was the only Asian player to be 
included in the latest list of the 100 
greatest players of all time, which is 
said to be based on fact and not on 
mere opinion. 

Daei 26th in 
AFS best play-
ers list
The Association of Football Statisti-
cians’ (AFS) compendium of ‘Great-
est Ever Footballers’, soon to hit the 
shelves, used a points-based all-time 
player ranking system to reveal that 
Pele is in fact, the best football player 
the world has ever seen. However, 
according to the list, the Brazilian’s normal opponent for that title Diego Mara-
dona is actually only the sixth best player in the history of the game. 
According to the AFS, the best team in the world includes Peter Schmeichel, 
Roberto Carlos, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer, Cafu, Johan Cruyff, Zin-
edine Zidane, Michel Platini, Luis Figo, Ronaldo, Pele. 
Manchester United legend George Best, does not even make it into the con-
troversial list, whilst United defender Gary Neville is ranked 86th. Daei ranks 
26th due to his 109 goals in 149 international matches for Iran. Former France 
striker Sylvain Wiltord comes in at 58, a rank higher than that of AC Milan legend 
Franco Baresi, Roberto Baggio, Bryan Robson and Edgar Davids. 
Daei celebrates after scoring a goal for Iran’s national team. 
Although AFS’ system awarded points for goals scored by forwards, clean sheets 
from defenders and honors won, including cups and caps, some analysts have 
attacked it, calling it ‘flawed’ for ‘not considering the other variables that are 
important in football’. Yet, a spokesman for the book’s publishers defended the 
rankings by saying it was a ‘comprehensive list of who really were, statistically, 
the best players of all time’. 

Baghdad Film Festival Next Month
Baghdad will host an international film festival next month, the first major cinematic event in 
the war-ravaged capital in more than two years, an Iraqi film director said on Sunday.
Films for the Baghdad International Film Festival will be submitted mainly from Egypt, Jordan 
and Iran. Egypt alone plans to submit 27 movies, director Abdul Basit Salman told AFP by 
telephone from Cairo, where he is now based.
The event is being staged by the Association of Iraqi Filmmakers Without Borders and will run 
from December 16 to 19 at a venue still to be decided.
A highly popular festival of short films was held in 2005 at the Al-Mansour Hotel in central 
Baghdad but the venue has been ruled out for this year’s event after a suicide bomber at-
tacked a meeting of tribal leaders in the hotel’s foyer in June, killing 12 people.

Iranian Cinema In NY Event
The film ’Mainline’ directed by Rakhshan Bani-Etemad and Mohsen Abdolvahhab and five 
Iranian short and documentary films are participating in the ongoing New York’s Cinema East 
Festival, which will continue until November 15.
According to www.sourehcinema.com, the festival, which features films from the Middle East 
and North Africa, is sponsored by the Arte East Institute.
According to the organizers of the event, some 12 feature films, 22 documentaries and 12 
short films from 15 countries will be screened at the festival.
The films ’Gumboil’ (Bahman Shahrvan), ’Lipstick’ (Peyamn Maadi), ’Prisoner 57187’ (Vahid 
Zarezadeh), ’Tehran Does Not Have Pomegranate’ (Masoud Bakhshi) and ’Horizon’s Pas-
senger’ (Hamid Bahrami) along with ’Mainline’ are representing the Iranian film industry in the 
festival.
Meanwhile, the short film ’The Day I Became My Mother’ jointly produced by Iran and Turkey 
will also be featured in the festival, which is held biennially.

Professors Address 
Press Festival
Noted Iranian professor of communication sciences, Kazem 
Motamed-Nejad, who is considered father of Iranian com-
munications, will deliver a lecture on Monday at IRNA’s edu-
cational workshop titled ’Seven Lessons, Seven Professors’ 
at the 14th Press and News Agencies Festival currently un-
derway in Tehran.
According to IRNA, his lecture will focus on ’Media, Globali-
zation and Cultural Diversity’.
The educational workshop organized by the news agency 
is the first such initiative by a media in the ongoing festival, 
which will end on Tuesday.
Meanwhile, managing director of the specialized English-
language monthly ’Viva’, Kourosh Saeedi said that despite 
the advancement of information dissemination in the world 
and numerous experts in the country, the number of maga-

zines in English and other foreign languages is low.
He further said that in addition to Viva, three other English magazines namely ’Ladder’, ’Teen-
ager’ and ’Unique’ are published in the country.
Describing publication of magazines in other languages as important in promoting the presence 
of Iranian press in the international scene, he called on officials to facilitate the publication of 
specialized magazines in the country.
Viva was first published in 12,000 copies four years ago.

Iranian Films Receive  Asia-Pacific Award
Baran Kowsari in ‘Mainline’
 
Iranian films ’Mainline’ directed by Rakhshan Bani-Etemad and 
Mohsen Abdolvahhab and ’Night Bus’ by Kioumars Pourahmad 
won awards for the best director and special prize of panel of jury 
respectively at the Asia-Pacific Cinematic Award in Australia.
According to ISNA, films from Iran, India, Indonesia, Japan, Ko-
rea, Lebanon and Turkey were the winners at the event.
Houman Behmanesh, Iranian cameraman, grabbed the filming 
award for shooting the film ’Those Three’.
Eight Iranian films were nominated for the first round of the Asia- 
Pacific Cinematic Award which ended on November 13.
The event was initiated by the Australian Union of Cinema Pro-
ducers in cooperation with United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) and FIAPF (International 
Federation of Film Producers Association.
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Films Bound for Int’l Events
Seven Iranian films will be screened in Madrid International Film Festival, which 
opened on Monday and will continue until November 17.
According to www.sourehcinema.com, the films are ’Child Poet’ directed by 
Qasem Razi, ’Paper Missile’ by Farhad Mehranfar, ’Boot’ and ’Willow and Wind’ 
both directed by Mohammad Ali Talebi, ’Migrating Goose’ by Sirous Hassanpour, 
’Naneh Lala and Her Children’ by Kambozia Partovi and ’Scabies’ by Abolfazl 
Jalili.
’Child Poet’ will be screened in the non-competition section of the event while the 
others will be shown in the section to review the Iranian cinema industry.
Meanwhile, the short documentary ’Behind That Snowy Hill’ will be featured in 
the German Kassel Film Festival, which will be held from November 13-18.
According to the film by Ramtin Lavafipour narrates the story of an old woman 
living in an abandoned and remote village. Mysterious rumors were spread about 
her.
The Iranian film ’That’s Winter’ directed by Rafie Pitz won golden award of fea-
ture films at the 15th Damascus International Film Festival.
The film had earlier received Golden Spike Award at 51st Valladolid Festival in 
Spain as well as the first prize at the future cinema section of Paris Festival.
Moreover, a ceremony to review the works by Ali Reza Raeisian will be held at 
Calcutta International Film Festival in India.
His latest work ’Havana Case’ will be screened in Boston, Washington and Hou-
ston Museum of Contemporary Arts. Earlier, ’Abandoned Station’ attracted the 
intrest of US audience.
Also, secretary of the Production of Council of the Union for Film Producers and Distributors said that Iran and Kyrgyzstan plan to 
produce five joint films.
Gholam Reza Mousavi said that a contract to that effect has earlier been signed.
In another development shooting the film ’Mouse’ directed by Shahed Ahmadlou will begin soon to have it ready for screen it in the 
upcoming 26th Fajr Film Festival.
The movie which is about terrorism in Iraq will be filmed in both Iran and Iraq.

Several Countries 

To Commemorate Molana
Following international congresses on Molana Jalaleddin Rumi and Shams Tabrizi, two well-known Iranian prominent mystic figures, 
other countries will also hold programs to commemorate Molana.  According to Fars news agency, concurrent with Molana’s eighth 

birth centenary in 2007, which was designated as the ’Year of Molana’ by the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), programs featuring Molana will be held in other 
countries in cooperation with Iran.
A program titled ’Molana Shining Star Among Poets’ will be held in Armenia next week. The event which 
will be attended by the country’s culture minister is to deal with various aspects of his personality.
A seminar on Molana will also be held at Jamia Millia Islamia in New Delhi in collaboration with Iranian, 
Turkish and Afghan embassies.
A congress on Molana will also be organized in Dhaka, Bangladesh, on December 1. The country’s 
president is scheduled to attend.
European countries will also organize seminars in the field. Similar programs will be held in Sofia, Bul-
garia and Moscow, Russia on November 19.
Greece is also scheduled to host a seminar in commemoration of Molana, to be attended by Sadeqi-
Reshad, translator of Molana’s works into Greek.
The same source also said that Iranian and Arab instructors last week in Syria discussed the role of 
Molana in Arab world in a seminar titled ’Molana, From Konya to Syria’.

Austrian, German Pianists at Vahdat
Austrian and German pianists will give a series of concerts at Tehran’s Vahdat Hall from tonight.
Austrian pianists, Roland Batik and Ulrich Hoffmeyer will perform a duet on Bosendorfer piano tonight and tomorrow night at 9:00 
p.m., while German pianist Florian Krumpock will give a recital on Bluthner piano on November 18, said a press release faxed to 
Iran Daily by Roudaki Foundation. The event will be held in cooperation with Roudaki Cultural and Artistic Foundation as well as the 
cultural institute Honar-e Ayandegan-e Parseh.

Caricaturist to Lecture in Istanbul
Iranian caricaturist who won the title of ’Ambassador of Laughter’ has been selected to lecture at Istanbul’s Fifth 
International Caricature Festival, slated for next week.
Javad Alizadeh, also director of Satire and Caricature Magazine, will visit Turkey at the invitation of the organizers 
of the event.
The event will be sponsored by the association Yeni Yuksek Tepe, which is a non-governmental philosophical and 
cultural institute seeking to create understanding and friendship among nations and help foster international aware-
ness about the threats to the environment.
It has selected art and caricature, in view of their influence, as a means to achieve its goals.
’North and South’, ’Life and Water and Global Warming’ were among the topics of discussion in the earlier rounds 
of the festival while this year’s event will deal with ’Intercultural Tolerance’.
Tan Oran, noted Turkish caricaturist heads the selection board and panel of jury of the festival in Kadikoy.
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مواد غذایی ماهان
مدیریت مواد غذایی ماهان از متامی مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و دوستان محترم  
را  فرصت  و  کرده  تشکر  پرداختند  ما  یاری  به  همدردی  و  صبر  با  آمده  بوجود  وقفه  در  که 
مغتنم می شمارد تا با معرفی محصوالت صدف که بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده 
گذشته،  از  بهتر  حتی  بزرگ  جهشی  با  میباشد  شمالی  آمریکای  در  ایرانی  غذایی  مواد 

برگشت به ظرفیت کامل را به اطالع برساند.
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