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 48 صفحه  - چاپ لندن

از توليد به مصرف
اصوال هر كارى يه حساب كتابى داره و صد البته هفته نامه ى پرشين هم از اين 
اصل مستثنا نيست. طراحى، جمع آورى، چاپ و پخش يك هفته نامه، درست مثل 
درست كردن كوكوى سيب زمينى، طرز تهيه داره، مواد اوليه داره، تجهيزات داره، 
سخت افزار و نرم افزار داره و خالصه هزار و يك بدبختى داره. اينا رو گفتم كه 
يه وقت فكر نكنين ما يه دعايى، وردى، ذكرى چيزى مى خونيم و يهو سه هزارتا 

روزنامه متولد مى شن.                             
صفحه24

 مهمانى
بدون كفش

«آقاي دكتر، وسواسه، قبول. اين كلوميپرامين را هم مي خورم. اما فقط يك سوال دارم. كف كفشي كه از 
مستراح آمده، شايد از روي كثافتي در خيابان رد شده باشد، كثيف نيست؟ با اين كفش مي شود روي 
فرشي كه مي نشينيم، نماز مي خوانيم، غذا مي خوريم، راه رفت؟ كثيفه ديگه، قبول كنيد. حاال اين آقا ميگه 
مهمان هاي من بايد بيان توي همين اتاق با كفش روي مبل ها بشينن و وقتي من مي خوام همه جا رو 

تميز كنم مي گه تو وسواس داري.»
صفحه 20
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يك جور ديگر
نشستم در كنار مشتى از آهن

كه ويران كرد چندى پيش روياهاى شيرينم
بجز خاكستِر نفرت، كمى هم دودِ تنهايى

نمانده چيزى از افكار ديرينم
كمى پايين تر از رويا، پس از بن بست ويرانى

نشسته كودكى تنها و بى مادر
هراسان، سخت گريان است

و قلب كوچكش هرگز نمى گنجد
در اين دنياى وانفسا

به جاى شيشه ى شيرش،
كاله ُخود سربازى به دست و

چكمه ى سرباز ديگر در بغل دارد
ولى اى كاش مى دانست مادر كيست

مردن چيست ...
آن طرف تر، روى آجرهاِى بى جان

نوعروسى در كنار سفره ى عقدش به خون خفته
هنوزم دسته گل در دست و قرآن در بغل دارد

كنار دخترك سرباز بى جانى 
كه امشب با خيال وصل دلدارش

همى مِى خورده مستانه
چو پروانه، ميان دود و خون افتاده

اما، پاى عشقش مانده مردانه
كمى آن َورتر از شمع و،
كمى مانده به پروانه
ميان مين و ُخمپاره
زنى ترسان و لرزان

آمده از خانه اش بيرون 
به دنبال كِه مى گردد؟ 

پدر يا شوهرش
شايد برادر، خواهرش يا كودكش
هر كس ... چه فرقى مى كند؟

اينجا همه ُخفته
ميان صدهزاران، يك نفر را ُجستن آسان نيست

َنَفس ها سرد و َتن ها َيخ
همه چشمانشان باز و ولى چيزى نمى گويند

ولى كاش اين جهان يك جور ديگر بود
و قانونش همه از مِهر مادر بود

چه مى شد بر سر نيكى رقابت بود
اگر هم جنگ و دعوا بود
همه در خواب و رويا بود

نه پاييز و زمستانى
نه تابستان سوزان بود
همه فصلش بهاران بود
و تنها دلخوشى اينجا
دويدن زير باران بود.
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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.

ويژه نامه 
كريسمس 

منتشرخواهد 
شد.جهت 

رزرو آگهى با 
دفتر هفته نامه 
تماس بگيريد.

چرا تغيير؟
از شاخصه هاى بارز شناسايى يك نشريه، مى توان از لوگو (عنوان نشريه) نام برد. اين ويژگى سبب مى شود كه 

هر بيننده با نگاهى هر چند گذرا نام نشريه را بخواند و آن را از مابقى، تمييز دهد.
در طى زمان، اين تنها لوگو است كه تبديل به عامل شناسايى و وجه تمايز يك مجله از مجله ديگر مى شود. با اطمينان 
مى توان گفت: مهمتر از طرح روى جلد، لوگوى مجله است. چرا كه جلد همواره مى تواند در معرض تغيير باشد، اما 
لوگو بايد ثابت و به دور از تغييرات باشد. تغيير مداوم لوگو همانند اين است كه انسان هراز گاهى نامش را عوض 

كند. 
در طول تاريخ، بشر، همواره به اين مهم توجه داشته و از ابزار شناسايى، براى تفكيك و ايجاد تمايز مابين خود و 

ديگران، بهره جسته است. مصداق بارز اين امر را در شكل گيرى و پيدايش پرچم و نماد هر كشور مى توان يافت. 
هدف اصلى ام از بيان مطالب فوق، اشاره به تغيير لوگو (عنوان نشريه) هفته نامه پرشين است. اگر چه اشاره كردم 
كه تغيير لوگو جايز نمى باشد، اما هفته نامه پرشين مجبور به سنت شكنى شده تا بتواند از خالل اين سنت شكنى به 

شكل واقعى جايگاه لوگوى خود دست يابد.
 در اين مجال به اين نكته بسنده مى كنم كه طى مدت بيست هفته از انتشار هفته نامه پرشين با هموطنانى مواجه شديم 
كه از آنها در خصوص كيفيت هفته نامه نظر سنجى كرديم و پاسخ اين بود: ”هنوز هفته نامه پرشين را نديده ايم“. با 
نشان دادن شماره اى از آن و يا دادن نشانى، فرد مذكور سريعا اظهار مى داشت: ”هان! بله بله مى شناسم. پس اسم 

نشريه، پرشين است! من اين را قبال ديده بودم، ولى به نام آن توجه نكرده بودم“.
بر اين اساس به اين نتيجه دست يافتيم، كه لوگوى هفته نامه پرشين به اندازه كافى خوانا نمى باشد. (با رعايت احترام 
فراوان براى گرافيست محترم و تالش ويژه اى كه مبذول داشته اند) ولى متاسفانه جذابيت لوگو آن نشد كه انتظارش 
مى رفت. پس مناسب ديديم كه با صالحديد مدير مسئول گرامى(آقاى عباس نجفى) تغييراتى در لوگو ايجاد شود و 

ماحصل كار اين است كه از اين شماره از منظرتان مى گذرد. 
خالى از لطف نيست كه ضمن تشكر از خوانندگان عزيز كه تا به امروز همراه ما بوده اند، از اين پس با اين طرح جديد 

عنوان نشريه، پرشين را بشناسيد و همچنان با ما باشيد.
پرشين تغيير نمى كند، اما در راستاى بهبود و جلب رضايت خوانندگان تحول را مى پذيرد. 

 فرشته كديور

شعر ارسالى خوانندگان
فرشته اورنگ
غنچه

توى موجا يه حبابى، توى ساحل مثل ماسه
تو نه ريزى نه درشتى، نه كه ماسه نه كه قطره
 تو مثل يه غنچه گل، بين دو راهى مى مونى
اگه كه باز نشى هيچ وقت قدر گرما رو ندونى
اگه كه باز بشى اونوقت مى دونى بايد بمونى
ديدن آفتاب قشنگه، لمس شبنم بى درنگه
ارزش مرگتو داره؟ ديدن چند تا ستاره؟

باز شدى ديگه تموم شد، عمرت از حاال حروم شد
ديدى دنياى ستاره؟ ديدى خورشيد چه نورى داره؟

ديدى دنياى گلها رو؟ شمردى غصه ها رو؟
زندگى ادامه داره، تازه اول بهاره

نه كه ناله نه كه گريه، هيچ كدوم فايده نداره
تو خودت خواستى كه باز شى، يه روزى تو هم پرپر شى؟

تازه اول بهاره، تو نديدى آسمونو بى ستاره
توى فصل باد و سرما، اول خزون تو دنيا

آسمون دلش مى گيره، نور خورشيد مى شه تيره
آسمون گريش مى گيره، آخه فصل مرگ و ميره

توى گلدون پشت پنجره ايون
مى شى پژمرده تو از غم

مى شى پر پر توى گلدون، مى دونى اين آخرش بود
اونوقته كه دوست مى داشتى كه بمونى غنچه باغى

مى بينى ارزش ماهو، ارزش اين قبلگاهو
چه تو موجا چه تو ساحل، چه كه ماسه چه كه قطره

هيچكدوم فايده نداره
ارزش غنچه زياده، حداقل بى گناهه



3 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

23 Nov 2007  -  1386 جمعه 2  آذر  
سال اول -  شماره بيست ويكم 

طراحى وب سايت به زبانهاى فارسى، انگليسى و پشتو
ثبت فضاى اينترنتى -  طراحى فروشگاه آنالين 

   020 8453 7350 - 077 3311 3137   

ميرى 
سلطان خنده 

ايران 

چهارشنبه شب هفته گذشته (14نوامبر)، ميرى در  Conway Hall لندن 
يك نمايش كمدى تحت عنوان ”زنها چه مى خواهد؟“ اجرا كرد. اين نمايش 
توسط هزار و يكشب با مديريت آقاى امير شاهرودى برگزار شد. ميرى 
در اين نمايش كمدى، ساعاتى مفرح و شاد را براى بينندگان خود را به 
ارمغان آورد. كه البته با استقبال فراوان دوستداران خود رو به رو شد. 
در اين نمايش به ويژگى هاى اخالقى و ذاتى زنان در قالب طنز پرداخته 

شده بود . 
در  مطلبى  درج  به  و  نمايش  اين  از  تصويرى  گزارشى  اساس  اين  بر 

خصوص ميرى پرداخته ايم.

در سينماى ايران هيچ گونه لهجه شهرستانى به آن معنى واقعى كه ميرى 
در فيلم ها به كار مى برد، امروزه به كار نمى برند و متاسفانه گر چه زبان 
فارسى، زبان ملى ماست و ما به اين زبان افتخار مى كنيم، اما چون لهجه 
و  شود  نمى  استفاده  كاراكترها  جاى  موقع  به  و  جا  به  شهرستانى  هاى 
جوانان و نوجوانان مثال تهرانى، آنچنان با فرهنگ قوميت هاى ايرانى آشنا 

نمى شوند و نيستند.
 كارى كه آقاى ميرى انجام داد منحصر به فرد بود و در تاريخ سينماى 
پهلوان  سرزمين  افتخار  باعث  و  درخشيد  خواهد  زرين  لوحى  چون  ايران 

پرور گيالن بوده و خواهد بود.
آقاى ميرى يكى از استادان تئاتر ايران است. ما اكثرا هنر نهفته آقاى ميرى 
را فقط در سينما مورد توجه قرار داده ايم اگر در زندگى نامه ايشان دقت 

كنيم مى بينيم كه خاك تئاتر بر سر و شانه اش تا آخر عمر پاك نشدنى 
است.  بوده  تئاتر  در  گرى  بازى  مديون  سينما  در  ميرى  زبردستى  است. 
اما هر سالى كه از فيلم هاى ميرى مى گذرد نسل هاى جديد تشنه تر به 
از  بغير  رساند؟  مى  را  چيزى  چه  اين  شما  نظر  به  روند.  مى  استقبالشان 
ديگرى  چيز  آيا  رساند؟  مى  را  ميرى  چون  هنرمندى  بودن  اصيل  اينكه 
هست؟ در اين 27 سال كدام فيلم كمدى شما سراغ داريد كه مثل فيلم بده 

در راه خدا باشد. 
ميرى بغير از فيلم هايى كه مستقيم كمدى بودند، در اكثر فيلم ها طنز تلخى 
را كه نيش دار بودند به بيننده نشان مى داد. دوره زندگى ميرى مى توان 

به سه دوره تقسيم كرد:
1 – دوره ورود، شناخت و بازى در تئاتر

2 – دوره ورود و بازى در فيلم هاى سينمايى 
3 – دوره غربت و دورى از وطن

فارغ  كه  شد  شروع  زمانى  از  ميرى  توسط  تئاتر  شناخت  و  ورود  دوره 
التحصيل در رشته هنرپيشگى در سال 1340 شد و عشق هنرپيشگى او را 

زود به اوج رساند. اين تنها ميسر نمى شد به جز اينكه بيش از 50 بازى 
نمايش و تئاتر اجرا كند كه بشود كسى مانند ميرى. ميرى معروف امروز 

كه مورد احترام تمام ملت ايران مخصوصا هنردوستان مى باشد.
دوره ورود به سينما را تحولى بزرگ در زندگى ميرى بايد رقم زد. چون 
در سينما آزادتر از تئاتر و بازى هاى نمايشى مى توانست هنر نهفته خود 
را ظاهر كند. در كنار هنرمندانى چون زنده ياد محمدعلى در فيلم جوانمرد، 
با ناصر ملك مطيعى و فريبا خاتمى در فيلم اخم نكن سركار، با ايرج قادرى 
بيك  رضا  با  خياالتى،  فيلم  در  همايون  با  خدا،  با  ناخدا  فيلم  در  وحدت  و 
ايمانوردى و جميله در فيلم گل پرى جون، با منوچهر صادق پور و فريده 
نصيرى در فيلم آقا مهدى كله پز و با وحدت در فيلم خوشگذران بازى كرد 
و اين چند فيلم به عنوان نمونه اى از 115 فيلمى كه در كارنامه هنرى ايشان 
ايران  در  انقالب  از  بعد  و  انقالب  از  قبل  سينماى  كه  گفت  بايد   . باشد  مى 
سينمايى به معنى واقعى كمدى مانند كشور هاى پيشرفته نداشته و نداريم 
و افسوس مى خوريم كه اگر قبل از انقالب سينماى كمدى مى داشتيم، اين 
سينما از وجود هنرمندانى گرانقدر چون عباس تفكرى، تقى ظهورى، جواد 
تقدسى، داريوش اسد زاده، غالمحسين بهمنيار، منصور سپهرنيا، عزت اهللا 
وثوق، جمشيد مهرداد، على تابش و على ميرى استفاده مى كرد، خودتان 
حدس بزنيد چه سينماى پر محتوى و خنده و نشاط مى توانستيم داشته 

باشيم. 
دوره سوم زندگى ميرى از انقالب 57 به بعد شروع مى شود، او مجبور 

مى شود ترك وطن كند. ميرى چون عشق به هنر داشت در لوس آنجلس 
دوباره به كارهاى هنرى تبليغاتى و گاهى وقت ها تئاترى با مرتضى عقيلى 

و شهناز تهرانى بازى مى كرد. 
امروزه به علت فشار هاى اقتصادى آقاى ميرى با وجود اينكه شايد راضى 
نباشند در فيلم تبليغاتى امالك نيلى در دبى اجراى نقش مى كند، آيا سزاوار 
مرتضى  و  ميرى  مانند  پارسيان  سرزمين  از  هنرمندانى  يا  هنرمند  است 
عقيلى كه اينقدر كارنامه هنريشان پر بار و درخشان بوده است در سرانه 
پيرى تبليغاتچى شوند. امروزه ميرى وقتى تنهاست فقط با ياد تماشاگرانى 
و  وطنش  ياد  به  دور  از  اشكى  و  خوشحال  خنديدند  مى  فيلمهايش  با  كه 

مردمان مهربان و صميمى اش از گونه هايش مى چكد.
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مرگ آالسكا با آب شدن يخ ها 

 آالسكا با رو به روشدن با تغييرات گرمايشي كه 5 برابر تغيير دماي ديگر 
نقاط جهان است با اتفاق شگرفي در صنعت گردشگري خود رو به رو شده 
است زيرا گردشگراني كه عاشق ديدن مناطق طبيعي هستند ديوانه وار به اين 

منطقه هجوم آورده اند. 
مي  آالسكا  به  يخي  غارهاي  و  مكنيلي  كوه  ديدن  براي  هم  هنوز  گردشگران 
روند اما جاذبه اصلي اين كشور را اين روزها دشت هاي يخي در حال آب 
روستاي  شيشمارف  دهند.  مي  تشكيل  شده  ذوب  يخي  هاي  درياچه  و  شدن 
دليل  به  آالسكا  غربي  شمال  در  دورافتاده  اي  منطقه  در  اسكيموها  مقدس 
داشتن روغن هاي باكيفيت اسب آبي، كنده كاري روي عاج و اين روزها به 
خاطر آب شدن يخ هاي چند صد ساله اش يكي از جاذبه هاي پرطرفدار آالسكا 

به حساب مي آيد. 
شهر   48 شهرداران  براي  توري  گذشته  سال  انكوراج  شهردار  بگيچ  مارك 
ترتيب داد تا آنها بتوانند قبل از نابود شدن محيط يخي آالسكا آن را با چشم 
خود ببينند. تابستان امسال، گروهي از موج سواران حرفه يي از هاوايي به 
موج  كشور  اين  بزرگ  هاي  يخ  روي  كه  حالي  در  خود  از  تا  آمدند  آالسكا 
سواري مي كردند فيلم بگيرند.خيلي از گردشگران تنها به اين دليل به آالسكا 
سفر مي كنند كه دوست دارند قبل از تغيير يافتن محيط آن از دنياي يخي به 
سرزميني گرم براي آخرين بار با اين سرزمين يخي خداحافظي كنند. آنها مي 
دانند كه دست زورآور طبيعت چهره سفيد آالسكا را روزي دگرگون خواهد 
كرد بنابراين قبل از نابودي يخ هاي اين كشور دوست دارند سري به آن بزنند. 
تاثيرات گرم شدن دماي زمين بر زندگي بوميان آالسكا بسيار جذاب است. اين 
افراد كه همواره به سرما عادت داشتند و فرهنگ و سنت هاي خود را براساس 

سرماي هوا شكل داده اند نمي دانند چگونه بايد با اين پديده كنار بيايند. 

 دعاي باران در امريكا 
 

رهبر مذهبي ايالت خشكي زده جورجيا به همراه 250 نفر از اعضاي دولت 
ايالتي كنار هم جمع شدند تا براي باريدن باران دعا كنند. به گزارش روزنامه 
آتالنتا در پايان شب زنده داري آنها براي دعا در خانه دولت نه تنها باران 
نباريد بلكه خورشيد ابرها را كنار زد و از پشت آن خود را نمايان ساخت. 
روزهاي  در  است  ممكن  خداوند  كه  داشت  بيان  ايالت  اين  رهبر  پرود  ساني 
بعد يا هفته آينده به دعاهاي آنها پاسخ دهد. تلويزيون هاي اين ايالت مراسم 

احيايي را كه با دعاي پرود آغاز شده بود پوشش دادند. 
پرود در دعايش گفت: ما در اين جا با خضوع و خشوع جمع شده ايم تا براي 
آمدن باران دعا كنيم. پليس در اين مراسم مجبور شد جلوي معترضان به اين 
برنامه را كه عضو يك گروه با نام آزادانديشان بودند بگيرد و اجازه ندهد آنها 

اين مراسم دعا را به هم بزنند.
پدر گيل واتسون عضو كليساي متديست متحد، رهبري اين دعا را بر عهده 
داشت. او در دعاي خود گفت: ما وارثان خوبي براي زمين نبوده ايم. همچنين 
از آبي كه خدا در اختيارمان گذاشته به درستي استفاده نكرده ايم. خداوندا 
بر ما رحمت بنما و به ما باران عطا كن. خداوندا اجازه بده بر جورجيا باران 

ببارد.
 

18ميليون مرد اضافه در چين 
 يونايتدپرس گزارش داد در چين تعداد مردان در آستانه ازدواج 18 ميليون 
بيشتر از زنان است و اصلي ترين دليل اين موضوع وجود امكان سقط جنين 

با توجه به جنسيت جنين است.
در چين به دليل سنت هايي كه داشتن پسر را به دختر ترجيح مي دهند، اغلب 
جنين هايي كه سقط مي شوند دختر هستند. در چين به ازاي هر 119 پسر، 
100 دختر متولد مي شود. اين آمار در مناطق روستايي به 122 پسر به ازاي 
100 دختر مي رسد. آزمايش تعيين جنسيت در چين غيرقانوني است اما اغلب 
والدين با پرداخت پول مي توانند از جنسيت جنين شان مطلع شوند و دولت در 
تالش است كه اين رويه را تغيير دهد. چين هشدار داد اين عدم تعادل جنسيتي 
تا سال 2020 به 30 ميليون خواهد رسيد و اين عدم تعادل ريسك رفتارهاي 
خشن و ضد اجتماعي را در ميان مردان بي همسر و خانواده افزايش خواهد 

داد و باعث پيدايش بي ثباتي در كشور خواهد شد. 
 

يافتن حلقه پس از 90 سال 
 يك حلقه نامزدي كه 90 سال پيش 

در جريان غرق شدن يك كشتي 
تقديم  موزه  به  بود،  شده  گم 
انگليسي  كشتي  شد.  خواهد 
 1918 ژانويه  در  اپال،   HMS
در توفان و برف گرفتار شد و 
غرق  اركني  جزيره  نزديكي  در 
شد. استنلي كابيس 25 ساله نيز 
بود  كشتي  ملوان   189 از  يكي 
كه طي اين حادثه جان سپردند. 
آماتور  غواصان  پيش  ماه  دو 
حلقه  شان  روزانه  تمرينات  در 
اين  آن  روي  كه  يافتند  طاليي 
عبارت حك شده بود: به استنلي 
غواصان   1916 فلو،  طرف  از 

اين  كاركنان  ليست  توانستند 
كشتي را روي اينترنت پيدا كنند و مالكوم كابيس برادرزاده 78 ساله استنلي 
را بيابند و دريابند كه فلو - يا همان فلورانس - اين حلقه را در 1916 به عمويم 
داد و سال بعد آنها ازدواج كردند. يك سال بعد از آن هم آن حادثه پيش آمد 
و ديگر كسي حلقه را نديد. برادرزاده كابيس تصميم گرفت عكس ها و حلقه 
و ساير يادگاري هاي اين زوج را به موزه يادبود اين كشتي و غرق شدگانش 

تقديم كند تا هميشه در خاطرات بمانند. 
 

قصر پرنده شاهزاده عرب 
اين هم مي تواند يكي ديگر از ركوردشكني هاي شاهزادگان عرب باشد كه به 
سختي در مخيله ها مي گنجد؛ شاهزاده وليد بن طالل، ميلياردر اهل عربستان 
سعودي، 300 ميليون دالر پرداخت تا يك هواپيماي غول آساي سوپرلوكس 
بزرگ   A380 ايرباس كند.  مهيا  خود  شخصي  استفاده  براي  و  خريداري  را 
ترين هواپيماي مسافربري جهان است و به گفته توليد كننده آن همانند قصري 
پرنده است.هر كدام از بال هاي اين هواپيما طولي برابر يك زمين فوتبال دارند 
و تجهيز آن براي استفاده شخصي احتماًال قيمت تمام شده آن را بسيار بيشتر 
از قيمت تخمين زده شده يعني 320 ميليون دالر خواهد كرد. اين مبلغ سواي 
پولي است كه شاهزاده بن طالل براي دكوراسيون فضاي 6 هزار فوت مربعي 
اتاق  چندين  شامل  احتماًال  پرنده  قصر  اين  جديد  طرح  كرد.  خواهد  خرج  آن 
خواب مجلل، يك سالن سينما و يك سالن ورزش همراه با جكوزي و سونا 
خواهد بود. خدمه مورد نياز اين هواپيما 15 نفر خواهند بود. به گفته ديويد 
ولي پيالي، سخنگوي كمپاني توليدكننده، شاهزاده طالل نخستين خريدار اين 
هواپيما بوده است. اين با توجه به ثروت افسانه يي حاصل از نفت و جايگاهش 
به عنوان سيزدهمين ثروتمند جهان چندان عجيب نيست. او از اعضاي خاندان 
سلطنتي عربستان و بزرگ ترين سهامدار شركت معتبر سي تي گروپ است 
و ثروتش بالغ بر 20 ميليارد دالر مي شود. گذشته از نفت، حجم عظيمي از 
درآمد او ناشي از سهامش در كمپاني هاي جهاني معتبر و موفق است. از جمله 
كمپاني هاي وارنر، اپل، پپسي و والت ديزني. شاهزاده بن طالل كه در اوايل 
دهه 50 عمرش به سر مي برد، به نظر مي رسد عالقه شديدي به هواپيماهاي 
بوئينگ  يك  دارنده  تنها  اخيرش،  ركوردشكني  از  پيش  زيرا  دارد  الجثه  عظيم 
400 - 747 بود. هواپيماي جديد وي ارتفاعي معادل يك ساختمان هفت طبقه 
و هر بالش طولي برابر 70 اتومبيل پارك شده كنار هم دارد. اين هواپيما با 
خارج  با  و  يافت  خواهد  اختصاص  شاهزاده  شخص  به  مسافر،  ظرفيت 853 

كردن صندلي هايش به صورت يك كاخ پرنده در خواهد آمد. تغيير كاربري 
اين هواپيما كه در واقع وسيله نقليه يي عمومي محسوب مي شود هزينه يي 
خصوصي،  هواپيماهاي  خريد  داشت.  خواهد  دالر  ميليون  تا 150  معادل 50 
رونق بسياري پيدا كرده است و البته  پديده يي است كه در سال هاي اخير 
معموًال هواپيماهاي خريداري شده كوچك هستند و قيمتي معادل 2 تا 5 ميليون 
دالر دارند اما ثروتمندان عرب با تكيه بر درآمدهاي نفتي بي حد خود، ظاهراً 
آنها  خريد  پس  از  هم  خوبي  به  و  دارند  بزرگ  هواپيماهاي  به  زيادي  عالقه 
برمي آيند. كمپاني توليدكننده بر اين باور است كه به زودي خريداران ديگري 
نيز براي خريد اين مدل هواپيما از ميان ثروتمندان خاورميانه و جنوب آسيا 

مراجعه مي كنند. 
 

قتل عام به خاطر حس طردشدگي 
 

شمع ها روشن شده و در تاريكي شب سوسو مي زنند تا يادآور مرگ كساني 
باشند كه توسط دانش آموزي كه احساس طردشدگي داشت به قتل رسيده 

اند.
تحقيقات پليس فنالند درباره اين كشتار كه به مرگ 9 دانش آموز منجر شد 
و  روحي  شديد  فشارهاي  تحت  ساله  قاتل 18  آوينن  اريك  پكا  كه  داد  نشان 
رواني بوده است. در اين تيراندازي معاون و پرستار مدرسه هم جان باختند. 
به عالوه 5 پسر بين 16 تا 18 سال هم جانشان را از دست دادند. مادر 25 
ساله دو فرزند هم در بين كشته شدگان بود. قاتل تحصيالت خود را پس از 
وقفه يي چند ساله مجدداً آغاز كرده بود. آوينن كه در فاصله 5 دقيقه يي از 
گفته  به  كرد.  شليك  خود  سر  به  بقيه  كشتن  از  پس  كرد  مي  زندگي  مدرسه 
پليس او در يادداشتي كه از خود باقي گذاشته از پدر و مادر موسيقيدانش و 

برادر كوچكش خداحافظي كرده است.
در  پشت  شهر  اين  مردم  و  است  زده  ماتم  روزها  اين  جوكال  كوچك  شهر 
زنده  را  شدگان  كشته  ياد  تا  دهند  مي  قرار  روشن  شمع  و  گل  مدرسه  اين 

نگه دارند.
در كشوري كه از نوزاد متولد شده تا پيرمرد رو به مرگ همه به موبايل و 
شده  خوردن  آب  مانند  مردم  تحريك  و  پيام  انتقال  دارند  دسترسي  اينترنت 
بيان  پليس  بود.  گذاشته  اينترنت  در  را  خود  عام  قتل  جزييات  آوينن  است. 
داشت كه اين قتل عام از پيش برنامه ريزي شده بوده است اما مقتوالن به 

طور اتفاقي برگزيده شده بودند.
افسر مسوول رسيدگي به اين پرونده گفت به بعضي از مقتوالن بيش از 20 

بار تيراندازي شده است. آوينن با تفنگ كاليبر 22 خود 69 بار شليك كرده 
آورده  همراه  گلوله  خود 500  با  دوساعته  خونين  جنايت  اين  براي  او  است. 
بود. او همچنين قصد داشته مدرسه را به آتش بكشد. پليس اين امر را از مواد 
منفجره يي كه او با خود همراه آورده بود دريافت. آوينن پس از اينكه به سر 

خود شليك كرد در بيمارستان فوت كرد.

تمرين  به  تيراندازي  كلوپ  در  گذشته  تابستان  آوينن  كه  داشت  بيان  پليس 
تيراندازي مشغول بود و براي گرفتن مجوز حمل اسلحه اقدام كرده بود. او 
تفنگ و 500 گلوله خود را چند روز قبل از اين اقدام جنون آميز خريداري كرده 
دادن مجوز حمل  بر  بيشتري  تا كنترل و نظارت  باعث شد  تراژدي  بود. اين 
براي  اروپا  اتحاديه  فشارهاي  برابر  در  هميشه  فنالند  بگيرد.  صورت  اسلحه 
فنالند  كشور  وزارت  كرد.  مي  مقاومت  اسلحه  حمل  قوانين  كردن  تر  سخت 
قبول ندارد كه حمل اسلحه عامل اصلي وقوع چنين كشتار عظيمي بوده است. 

اسپايدرمن در  چين
”آلن رابرت“ مرد حادثه جو فرانسوي 
آسمان  از  رفتن  باال  بخاطر  كه 
”اسپايدرمن“  به  جهان  خراش هاي 
مشهور شده، براي صعود از آسمان 
كشور  اين  به  چين  در  خراشي 
خبرگزاري  گزارش  به  شد.  دعوت 
اين  كنگ،  هنگ  از  آسوشيتدپرس 
از  رسمي  طور  به  حالي  در  دعوت 
”جانگ  شهر  دولتي  مقامات  سوي 
است  گرفته  صورت  چين  جيه“  جيا 
بدون  صعود  علت  به  گذشته  ماه  كه 
مجوز از آسمان خراش شانگهاي از 
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چين اخراج شده بود. 
”رابرت“ درست يك ماه پيش در پي باال رفتن از آسمان خراش شانگهاي به 
مدت پنج روز زنداني و سپس از چين اخراج شد، البته با اين تبصره كه حق 

نداشته باشد تا به مدت پنج سال به چين سفر كند.
اين در حالي است كه شهرت وي در باال رفتن از بلندترين آسمان خراش هاي 
جهان به حدي بود كه مقامات دولتي شهر جانگ جيا جيه به طور رسمي  از 
وي دعوت كرده اند كه مقدمات صعود از آسمان خراش سنگ هاي طاليي در 

پارك جنگلي اين شهر را فراهم كند. 
اسپايدرمن 449 9ساله فرانسوي كه تاكنون موفق به صعود بدون تجهيزات از 
آسمان خراش هاي معروفي چون تايپه 1019 9در تايوان، برج هاي پتروناس 
امپراتور  عمارت  و  پاريس  در  ايفل  برج  كنگ،  هنگ  طاليي  آينه هاي  و  مالزي 
در نيويورك را در كارنامه خود دارد، قرار است به زودى از آسمان خراش 

سنگ هاي طاليي شهر جانگ جيا جيه چين باال برود. 

حراج آثارهنري 600 ساله در فرانسه
تابلو  اتريش،  خبرگزاري  گزارش  به 
تا   1360 هاي  سال  از  مانده  جا  به 
تزئين  فيل  عاج  با  كه  1380ميالدي 
براي  اي  ترانه  آن  روي  بر  و  شده 
حضرت عيسي نوشته شده بود روز 
حراج  خانه  در  نوامبر   20 شنبه  سه 
ساوتبيز پاريس به حراج گذاشته شد.

بنابراين گزارش، اين اثر هنري زيا كه 
31 سانتيمتر طول داشت با قيمت بي 
فروش  به  يورو  ميليون  چهار  سابقه 

رسيد.
فيل  عاج  از  شده  ساخته  مقدس  مريم  مجسمه  اثر،  اين  دركنار  است،  گفتني 

متعلق به سال 1250 ميالدي به قيمت يك و نيم ميليون يورو فروخته شد.

روبات تميز كننده و نگهبان خانه 

به تازگي محققان كره جنوبي روباتي طراحي كرده اند كه عالوه بر تميز كردن، 
از خانه محافظت هم مي كند.  

روباتي  ساخت  و  طراحي  به  موفق  تازگي  به  محققان  تايمز،  كره  گزارش  به 
درصورت  و  مي كند  جستجو  خانه  در  خانه،  كردن  تميز  بر  عالوه  كه  شدند 

مشاهده هر گونه چيز مشكوك هشدار مي دهد. 
اين روبات طوري طراحي شده كه مي تواند مانند يك نگهبان از خانه نگهداري 
هشدار  زنگ  و  مي دهد  هشدار  خانه  در  متحرك  جسم  هر  مشاهده  با  و  كند 

موبايل صاحب خانه به صدا در مي آيد. 
كنترل اين روبات بر روي موبايل طراحي شده و همچنين كنترل از راه دور اين 
روبات قابليت نصب بر روي ماشين فرد را نيز دارد. اين روبات طوري طراحي 

شده كه با فرمان هاي صوتي نيز قابل كنترل است. 
مي شود،  برگزار  سئول  در  آينده  هفته  كه   «BcN» كنفرانس  در  روبات  اين 

نمايش داده خواهد شد. 

رانندگي خطرناك جوانان در انگليس
تحقيقات نشان مي دهد تقريبا يك چهارم 
رانندگي  انگليس  در  كه  جواني  مردان 
مي كنند در حال مستي يا پس از مصرف 

مواد مخدر پشت فرمان نشسته اند. 
نوريچ»  «مطالعه   ،  BBC گزارش  به 
جوان  رانندگان  درصد   45 داد  نشان 
تازه كار، با وجود نداشتن تجربه، خود 
را رانندگاني مطمئن به حساب مي آورند. 
ساله ها   23 تا   17 درصد   44 اگرچه 
ساير رانندگان همسن خود را رانندگان 

مطمئني نمي دانند.
انجمن سلطنتي پيشگيري از حوادث، از 
رانندگي  كه  بيمه  شركت هاي  سياست 
صبح   6 تا   23 ساعات  بين  را  جوانان 

ممنوع كرده، حمايت كرده است. اين رانندگان در صورت تصادف در ساعات 
فوق خسارات كمتري از بيمه دريافت مي كنند.

كوين كلينتون رئيس انجمن فوق گفت: در مجموع امنيت جاده هاي ما سال به 
سال بهتر شده است.

وي افزود: اما آمار نشان مي دهد رانندگان جوان در مجموع بهتر نشده اند و 
احتمال اين كه بيش از رانندگان باتجربه تر تصادف كنند، خيلي بيشتر است. 

سرقت مسلحانه از بانك تنهادر 3 دقيقه
دزدهاي مسلح در 3 دقيقه از يك شعبه بانك در قزوين سرقت كردند. 

3 سارق مسلح با ورود به بانك صادرات شعبه محمودآباد، بعد از مجروح 
كردن 3 نفر، مقاديري از موجودي بانك را سرقت كرده و بسرعت متواري 
شدند. به دنبال اين ماجرا، موضوع به مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش 
شد و با عزيمت ماموران به محل و انتقال مجروحان به مراكز درماني ، تحقيق 
با  سارقان  كه  است  حاكي  اوليه  تحقيقات  و  بررسي  شد.  آغاز  زمينه  اين  در 
با  دقيقه  مدت 3  در  و  كرده  شليك  به  اقدام  بالفاصله   ، بانك  شعبه  به  ورود 

سرقت مقاديري از موجودي بانك ، متواري شده اند.
با دستور قضايي و ارجاع پرونده ، يك تيم ويژه از كارآگاهان پليس آگاهي 
آغاز  فراري  مسلح  سارقان  با  ارتباط  در  را  خود  گسترده  تحقيقات  قزوين 

كردند.

  چوپان كنيايي شير را كشت و قرباني 

كفتارها شد
چند  حمله  گرفتار  حيوان،  كشتن  و  شير  يك  با  مبارزه  از  پس  كنيايي  چوپان 

كفتار شد و پس از عمل جراحي در بيمارستان درگذشت. 
به گزارش آسوشيتدپرس ، موسي لكاالئو 35 ساله غروب شنبه در مسيري 
جنگلي در ماراالل در 340 كيلومتري شمال نايروبي، با گوسفندانش به خانه 

برمي گشت كه با شيري مواجه شد. 
بكشد  را  شير  چماق  و  نيزه  با  توانست  گفت  پزشكان  به  بيمارستان  در  او 
اما پس از اين مبارزه نيم ساعته داشت استراحت مي كرد كه كفتارها از راه 
رسيدند و به او حمله كردند. راننده خودرويي كه از آنجا مي گذشت، كفتارها 
رساند.  بيمارستان  به  بود  شده  مجروح  شدت  به  كه  را  او  و  داد  فراري  را 
نايروبي  در  كنياتا  ملي  بيمارستان  به  هوا  طريق  از  يكشنبه  روز  را  موسي 

منتقل كردند.
پزشكان در عملي 7 ساعته دست هايش را قطع و بخش هايي از صورتش را 
كه كفتارها خورده بودند، بازسازي كردند. او پس از عمل به علت خونريزي 

شديد، چشم از دنيا فرو بست. 
هرمن وامبومبا سخنگوي بيمارستان گفت وقتي او را آوردند، هنوز مي توانست 
حرف بزند. او گفت پس از كشتن شير ديگر توان جنگيدن با كفتارها را نداشت. 

«اين كفتارها بودند كه پدرم را درآوردند.»
مناطق  در  آزادانه  وحشي  حيوانات  و  ندارند  حصار  كنيا  ملي  پارك هاي 

روستايي رفت و آمد مي كنند. شكار، غيرقانوني است.
كه  هستند  ترسو  حيواناتي  كفتارها  گفت:  كنيا  وحش  حيات  بخش  سخنگوي 
معموال ته مانده غذاي حيوانات را مي خورند. آنها بايد خيلي گرسنه بوده و 

فهميده باشند كه قرباني پس از جنگ با شير به شدت خسته شده است. 

چهل وشش سال غارنشيني 
 

پيرمرد 64 ساله اي بيش از 46 سال از عمرش را در غاري ميان جنگل هاي 
آخرين  و  كرده  سپري  فومن  آليان  دهستان  توابع  از  جيرده  روستاي  انبوه 

باري كه استحمام كرده 20 سال قبل بوده است. 

شناسنامه  شماره  و  آذر 1320  متولد  ساله  پيرمرد 64  پرور  نوروزي  عزيز 
4، همانند انسانهاي نخستين داخل يك حفره سنگي در ميان جنگل هاي سربه 
فلك كشيده روستاي جيرده فومن زندگي مي كند و با آنكه اهالي محل يك كلبه 
چوبي براي وي ساخته اند از زندگي در آنجا خودداري مي كند و همچنان بر 

زندگي غارنشيني مصر است. 
وي گفت: طي مدت 46 سال به زندگي غارنشيني خوگرفته ام و هرگز غذاي 
گرم نخورده و روزها و شب هايم را با آب، نان، ماست و گياهان جنگلي مي 

گذرانم. 
نوروزي پرور كه فاقد هرگونه امكانات بهداشتي است، افزود: 20 سال پيش 
زماني كه در بيمارستان بستري بودم حمام كرده و بعد از آن رنگ حمام را 

نديدم. 

را  سرش  موهاي  امسال  تيرماه  در  سال   5 از  پس  كه  غارنشين  پيرمرد  اين 
كوتاه كرده در اين باره اظهار داشت: از آنجا كه هرروز پياده روي مي كنم و 
به روستاهاي پايين دست سرمي زنم و نان و ماست تهيه مي كنم به اصرار 
مردم و بچه ها موهايم را كوتاه كردم و از اين بابت بسيار دلخور و ناراحتم. 
اهالي و پيرمردان خوش قريحه روستاهاي جيرده، مشه كه، كنتانسر، گاو كوه 
ي آليان نيز گفتند ، نوروزي پرور را مردي بي آزاد مي دانند كه تاكنون صدمه 
و آسيبي به كسي نرسانده اما از آداب اجتماعي و نوع معيشت دنياي امروز 

فاصله دارد و زندگي او غارنشيني را تداعي مي كند. 
نوروزي پرور كه به عزيز غارنشين شهرت دارد داراي حافظه خوبي است و 
تا كالس پنجم ابتدايي درس خوانده و از 20 سالگي به صورت طبيعي زندگي 

كرد اما از آن به بعد به جنگل پناه برد و احواالتش دگرگون شد. 
وي اشعار زيادي از كتابهاي اول تا پنجم ابتدايي را در ذهن خود به خاطر 

سپرده و آنها را زمزمه مي كند.
اين غارنشين در مورد علت غارنشيني خود اذعان داشت: من در سوگ يگانه 

نگارم آواره كوه و جنگل شدم. 
وي در پايان از آرزويش سخن گفت: تنها آرزوي من داشتن يك تفنگ ته پر، 

يك كاخ و ازدواج با دختري زيبا است. 

چاقوكشي برادران بر سر تماشاي تلويزيون
تماشاي  سر  بر  اختالف  علت  به  را  خود  ساله   13 برادر  اي  ساله   12 پسر 
برنامه تلويزيون با چاقو زخمي كرد. پليس گفت حال برادر مجروح به شدت 

خراب است. 
به گزارش اسوشيتدپرس به نقل از راب هاوه ستوان پليس فونيكس، امريكا 2 
برادر مشغول دعوا بودند كه برادر كوچكتر به آشپزخانه رفت و با كاردي 13 

سانتي متري برگشت و آن را در شكم برادرش فرو برد.
به گفته گروهبان جوئل ترانتر، پدرشان مي شنيد پسرانش سر تلويزيون دعوا 

دارند. خواهر 7 ساله پسران هنگام چاقو زني در اتاق ديگر بود.
پليس برادر چاقوكش را دستگير كرد. 
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الهه هاي ايران باستان
مريم قيمتي 
كارشناس ارشد معماري

 از آغار دوران تاريخي ايران ، تاكنون بيش از 2600 سال مي گذرد. در طول اين زمان سلسله هاي بزرگ و كوچكي در 
اين سرزمين پهناور فرمانروايي كرده اند كه قلمرو آنها به تفاوت گاهي بخشي از خاك ايران و زماني تمام خاك ايران 

و روزگاري هم شامل سرزمين هاي دورتر و خارج از سرزمين هاي طبيعي ايران مي شد. 

ترديدي نيست كه چنين اوضاع و احوالي بدون نشيب و فرازهايي كه پيروزي ها و شكست هايي در بر داشته، نبوده 
است. در تاريخ مدون عالم كمتر كشوري را مي توان يافت كه توانسته باشد مانند كشور ايران حيات ملي و فرهنگي 

خود را برابر سيل بنيان كن حوادث حفظ كند.

اين استواري و مقاومت در برابر حوادث را نمي توان مربوط به هيچ عاملي دانست. جز به خصيصه ذاتي ايرانيان 
مطالعه و تحقيق در ارتباط احوال و ويژگي هاي كار و فعاليت هاي سنتي يك ملت در گذشته و حال در حقيقت شناسايي 
حركت و توانايي زندگي و نموداري از تمدن ارزش قديم و اصالت آن قوم و ملت است. اين امر مبين آن است كه قدرت 
خالقه و قوه ابتكار افراد آن سرزمين چگونه بوده است و اطالع از تاريخچه و كيفيت و كميت ساكنان اين مرز و بوم 

از ديرباز پاسدار تمدن فرهنگ و جهاني بوده اند.

آريايي ها(ماد) 

راجع به مذهب آريايي هاي ايراني بايد در نظر داشت كه مدتها مذهب آريايي ها با مذهب هندي ها يكي بوده چنانكه به 
زبان واحدي هم تكلم مي كردند. ولي در قرون بعد جدايي مذهب بين آنها روي داد. در اين مورد كه اين جدايي چه موقع 
روي داده اطالعي در دست نيست. ولي در كتيبه اي كه در بوغاز در آسياي صغير بدست آمده و تاريخ آن تقريبا از 

1350 قبل از ميالد است، استنباط مي شود كه در اين زمان جدايي هند روي نداده است .
چرا كه در همين زمان گروهي از آريايي ها به خداي هندي قسم ياد كرده اند. چون تاريخ نوشته شدن (ودا) كتاب 
مقدس هندي ها بين قرن هشتم تا چهاردهم مي باشد. اما اينكه مذهب آريايي هاي ايراني چه بوده ، از مطالعات محققين 
يك  به  معتقدند  شود آنها  مي  حاصل  عقيده  اين  اوستا  در  مطالعات  نتيجه  با  آن  نتيجه  مقايسه  و  ها  هندي  مذهب  در 
عده از وجود هاي خير و خوب كه گنج ها و ذخاير طبيعت را به انسان مي رسانيدند. در ميان اين ذخاير مهمتر از هر 
چيز روشنايي و باران بود و نيز اعتقاد داشتند به وجودهاي بد كه با وجودهاي خوب در جنگ بوده و نمي خواستند 
انسان سعادتمند باشد. زمستان و خشكسالي و قحطي و امراض و مرگ را از وجودهاي بد مي دانستند. معلوم است 
كه وجودهاي اولي را مي پرستيدند. و آنها را حمد و ثنا مي گفتند و براي آنها نياز مي دادند در صورتي كه ارواح 
بد را دشمن مي دانستند و براي محفوظ ماندن از شر آنها به باورها متوسل مي شدند كه بعدها باعث ترقي سحر و 

جادوگري شد.
بعضي از محققين بر اين عقيده اند كه پرستش ”ورثرغنا ” رب النوع رعد و“ميژ“ رب النوع آفتاب مهر اين زمان در مذهب 

آريايي هاي ايراني داخل بوده است .
آفتاب را چشم آسمان مي دانستند و رعد را پسر آن . به عبارت ديگر بايد گفت آريايي هاي ايراني مانند آريايي هاي 

هندي عناصر را مي پرستيدند ولي بعد به تدريج ترقي كرده به درجه پرستش يگانه رسيدند. البته چه موقع اين ترقي و 
تكامل حاصل شد معلوم نيست. ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه آريايي هاي ايراني زودتر از آريايي هاي هندي 

ترقي كرده ، به توحيد رسيده اند . و با پديد آمدن زرتشت اعتقاد به خداي يگانه پايه محكمي يافته است.

آريايي هاي ايراني وقتي به ايران آمدند از حيث تمدن پست تر از همسايه هاي خود يعني بابل و آشور بودند. ولي در 
اخالق بر آنها برتري داشتند . چه معتقدات آنها سعي و عمل يعني كوشش و كار كردن را با راستي و درستي تشويق 

مي كرد و ايراني هاي قديم دروغ را يكي از بزرگترين ارواح بد مي دانستند. 

عيالمي ها

در اين مورد با وجودي كه اطالع زيادي در دسترس نيست ولي آنچه مسلم است عالم در نظر عيالميها پر از ارواح بوده 
است . خداي بزرگ را اينشوشيناك مي ناميدند ولي پرستش او به پادشاهان و كاهنان اختصاص داشته است. 

بعد از آن به 6 رب النوع الهه و پس از آن به گروهي از ارواح معتقد بودند و هر كدام را خداي محلي مي دانستند . عيالمي 
ها هم مانند بابليها مجسمه خدايان را مي ساختند و وقتي كه مجسمه شهري را به شهر ديگري مي بردند عقيده داشتند 
كه خداي آن شهر را انتقال داده اند. بنابراين مذهب آنها شرك و بت پرستي بوده است. كاهنان بسيار قوي و متنفذ بوده 
اند. كليه مذهب آنان شباهت زياد به مذهب بابليها دارد و چنين به نظر مي آيد كه آداب مذهبي آنان هم به آداب مذهبي 
بابل شباهت داشته است. هر شهري رب النوع يا به قول ”سومريها“ خدايي داشته و در نظر اهالي هر شهر ارباب انواع 

ساير شهر ها در رتبه پائين تر از رب النوع شهر آنها بودند. با وجود اين سه رب النوع بزرگ را همه مي پرستيدند.

-1 آنو (آقاي آسمان) -2 راآ(صاحب دره عميق) -3 بل(رب النوع زمين)

غير از اينها به گروهي از ارواح بد و عفريته ها و جن ها معتقد بودند . براي اينكه از شر آنها محفوظ بمانند قرباني مي 
كردند. نياز و تقديمي مي دادند. مجسمه ارباب انواع را مي ساختند و مي پرستيدند.

خدايان در نظر آنها داراي صفاتي بودند مانند صفات انساني از غضب و سفاكي و قساوت و شهوت وغيره. معابد را از 
خشت مي ساختند و محراب ها را در رأس آن قرار مي دادند. كاهنان مي گفتند خدايان مانند شاهان در ميان تجمالت و 
فراواني زندگي مي نمايند. از اين جهت معابد پر بود از خزاين و ذخاير و انبار هاي غله و حبوبات و كاالهاي گوناگون 
و گاهي تجارت را منحصر به معبدي مي كردند. مثل اينكه ارباب تاجر يا مالك نيز مي باشد. رئيس شهر را پاستي مي 
ناميدند وعقيده داشتند كه پاستي ها امور شهر را موافق ميل خدايان اداره مي كنند بنابراين پاستي ها يك نوع پادشاهان 
محلي بودند كه امور مذهبي كشوري و لشكري را در دست داشتند. ازديگررب النوع و الهه هاي معروف آنها نانا يا نه 

نه نام داشت الهه ديگر“سورياش“نام داشت كه يك كلمه آريايي بود.

پرستش آناهيتا(الهه آب وپاكي) كه يكي از رب النوع هاي دوران اوليه 
زمان  از  كه  شده  برده  نام  او  از  نيز  اوستا  در  و  بود  ها  آريايي 
اردشير اول هخامنشي براي او معبدي ساخته شده است نظير معبد 
آناهيتا – استخر- همدان و شوش. در كتيبه ها و پايه ستونها يي كه 
از شوش و همدان بدست آمده براي اولين بار اين شاه هخامنشي 
دهنده  نشان  كه  برده  اهورامزدا  كنار  در  را  ميترا  و  الهه  اين  نام 

اعتقاد به تثليث در مذهب ايرانيان باستان بوده است.

به نظر مي رسد كه پرستش ناهيد در غرب و جنوب غربي بيشتر 
زاگرس  هاي  دره  در  زيرا  است.  داشته  رواج  ايران  نقاط  ازساير 
غربي و مركزي به علت موقعيت جغرافيايي مناسب و سر سبزي 
و خرمي دشتها و وجود آبهاي جاري و زالل بستر مناسبي براي 
ايجاد آيين هاي مذهبي وجود داشته است. صورتهاي مختلف ارباب 
را بر روي سر پهن سنجاقهاي سربند كه يا به سر زده مي شده 
اند يا به عنوان نذورات به درز و شكاف ديوار زيارتگاهها اهدا مي 
توسط  آناهيتا  صورت  تصوير  با  سنجاقهايي  خصوص  .به  شدند 
مي  اهدا  زيارتگاهها  به  آنها  به  وري  بار  بخشش  براي  نازا  زنان 

شده اند.
محققين  نزد  در  آن  اصالت  و  معبد  بناي  ساخت  زمان  مورد  در 
اختالف نظر هايي وجود دارد كه ظاهرا اين اختالف نظر ناشي از 
توجه گروهي به نوشته هاي مورخان و سياحان در گذشته و نظر 
خالل  در  كه  است  باستانشناسي  هاي  يافته  ي  پايه  بر  ديگر  گروه 
سالهاي 1348 تاكنون در فصول مختلف حفاري بدست آمده است 

.

در بين مورخان و سياحان باستان فقط يونانيان و روميان از آن به 
عنوان معبد نام برده اند كه شايد دليل آن اين باشد كه در زماني كه آنها از آن بازديد ميكردند اصل بنا هنوز پا بر جا 
بوده و از شباهتهاي آن بامعابدي مانند هترا و پالميرا آن را به عنوان معبد يوناني شناخته بودند و سياحان و مورخان 
عرب و پارسي نيز به علت اينكه در زمان ويراني آن و همينطور زماني كه بيشتر عرصه بنا در زير ساخت و سازهاي 
متاخر دوره اسالمي قرار داشته از آنجا ديدن كرده بودند .آن را يك كاخ مربوط به عهد ساساني مي دانستند و عده 
اي به دليل وجود دشتهاي سر سبز و تفرجگاههاي آن ناحيه آنرا كاخ اختصاصي معشوقه خسرو پرويز ”شيرين“ نام 
نهاده بودند .و عده اي از اعراب كه در پي جنگ با ساسانيان به اين ناحيه رسيده بودند مورد دستبرد دزدان قرار گرفته 

و اسبهاي خود را از دست داده بودند به همين دليل از آن پس به آن نام قصرالصوص (كاخ دزدان) نهادند.

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

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

آناهيتا
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ادامه فيلمبرداري «فرش پرنده»  

ماريو  ژوان  كارگرداني  به  پرنده»  «فرش  مستند  فيلمبرداري   
نگاهي  با  مستند  است  فيلمي  پرنده»  دارد.«فرش  ادامه  گيرلو 
متفاوت از منظر يك كارگردان پرتغالي به فرش ايراني و بررسي 
از  اروپا  كالسيك  هنر  رشد  به  رو  بروند  ايران  فرش  هنر  تاثير 
جمله معماري، نقاشي و... در سده 16 و 17 ميالدي.ژوان ماريو 
گيرلو كارگردان پرتغالي اين اثر، فرش ايراني را به عنوان سمبل 
از  فراتر  چيزي  كه  كند  مي  معرفي  آسيا  هنر  از  يي  نماينده  و 
صنايع دستي است بلكه يك هنر ناب و خالص است.ژوان ماريو 
رئيس  و  ليسبون  دانشگاه  از  زيبا  هنرهاي  دكتراي  داراي  گيرلو 
انجمن كارگردانان پرتغال همچنين استاد دانشگاه هنرهاي زيباي 
ليسبون و سازنده 14 فيلم بلند سينمايي و مستند است.بيش از 
80 درصد فيلمبرداري مستند فرش پرنده در ايران در شهرهاي 

تهران، شيراز، اصفهان، كاشان 

و ... به پايان رسيد و در حال حاضر گروه براي ادامه كار راهي 
زيگموند  منزل  از  فيلمبرداري  براي  لندن  آن  از  پس  و  پرتغال 

فرويد شده است.  

«يك وجب از آسمان» جلوي دوربين  
 

علي  بلند  ساخته  دومين  آسمان»  از  وجب  «يك  سينمايي  فيلم 
اين  پالن  اولين  و  خورد  كليد  تهران  در  آبان   16 از  وزيريان 
رفت.  دوربين  مقابل  غرب  شهرك  هاي  خيابان  از  يكي  در  فيلم 
نادر  بقايي،  بهروز  اسدي،  افسر  طباطبايي،  الدن  سليماني،  علي 
وقاري،  مهوش  مراد،  قاضي  محسن  آتشاني،  امير  سليماني، 
هستند.  فيلم  اين  بازيگران  ديگر  مرادي  آرميتا  و  جعفرزاده  مينا 
برديا كيارس نيز ساخت موسيقي اين فيلم را برعهده دارد. اين 
فيلم داستان پسربچه يي است كه آرزوي داشتن «يك وجب از 
چنين  بقيه  براي  و  كند  مي  پيدا  تحقق  اين  كه  دارد  را  آسمان» 
چيزي غيرقابل باور به نظر مي رسد، ولي با ديدن آسمان همه 
باورشان مي شود و به دنبال تصرف آسمان راه مي افتند. «خدا 
به  تهران  در  پيش  چندي  وزيريان  ساخته  اولين  است»  نزديك 

نمايش عمومي درآمد.  

رامبد جوان فيلم مي سازد  
 «گمشده» عنوان فيلمنامه يي 
قصد  جوان  رامبد  كه  است 
فيلم  دومين  عنوان  به  دارد 
بلند سينمايي اش آن را مقابل 
دوربين ببرد. رامبد جوان كه 
در  «اسپاگتي  اين  از  پيش 
عنوان  به  را  دقيقه»  هشت 
سينمايي  بلند  فيلم  اولين 
بود،  كرده  كارگرداني  اش 
براي  تا  است  درصدد 
فيلمسازي  پروانه  دريافت 

ارزشيابي  و  نظارت  اداره  به  را  فيلمنامه «گمشده»  از  يي  نسخه 
قبلي  ساخته  به  نسبت  متفاوت  مضموني  كند.«گمشده»  ارسال 
ها  سال  كه  است  مردي  و  زن  داستان  روايتگر  و  دارد  جوان 
زندگي مشتركي را پشت سر گذاشته اند، آنها صاحب نوه يي مي 
شوند كه حضور او شرايط تازه يي را براي آنها به وجود مي 
آورد. جوان درصدد است تا پس از اخذ پروانه ساخت مقدمات 
كشيان  تخت  محمدرضا  كند.  آغاز  را  سينمايي  پروژه  اين  توليد 
تهيه كنندگي اين فيلم را عهده دار است و تمام لوكيشن هاي فيلم 
در تهران است. رامبد جوان به احتمال زياد اوايل زمستان امسال 
«گمشده» را كليد مي زند. او اين روزها سرگرم بازي در يكي، دو 

پروژه تلويزيوني است.  
 

«آن جا» به نيمه رسيد  
 

 فيلمبرداري «آن جا» به كارگرداني عبدالرضا كاهاني همچنان در 
تهران ادامه دارد. اين كارگردان كه فيلم جديدش را 5 آبان ماه در 
تهران كليد زده بود اين روزها مشغول فيلمبرداري سكانس هاي 
شب «آن جا» است. تاكنون حدود 40 درصد از صحنه هاي اين 
فيلم فيلمبرداري شده كه همه لوكيشن هاي آن در حوالي سعادت 
آباد است. كاهاني فردا با پايان يافتن شب كاري، سكانس هاي 
روز «آن جا» را فيلمبرداري خواهد كرد. قرار است به محض پايان 
فيلمبرداري، تدوين «آن جا» آغاز شود. نسخه اوليه فيلم اول سال 
ميالدي تحويل تهيه كننده امريكايي مي شود تا از ابتداي ژانويه 
فيلم در خارج از ايران روي پرده برود. كاهاني كه براي نمايش 
در ايران از اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد مجوز ساخت 
«آن جا» را دريافت كرده، فيلم جديدش را به طريقه سياه و سفيد 
بازيگر  جا» 23  كند. «آن  مي  فيلمبرداري  دست  روي  دوربين  با 

اصلي دارد كه هيچ كدام بازيگر حرفه يي سينما نيستند.  

لطفا تيراندازى نكنيد
نبود فيلمهاى مناسب براى خانوادهها در غرب، باعث شده كه رسانه هاى مختلف به دنبال 

ارائه گزارشهايى در نقد اين موضوع باشند. 
آنها پى در پى نظرات مختلفى را منتشر ميكنند كه در آنها به خشونت بيحد و حصر فيلمهاى 
اين زمانه اشاره شده است؛ مسئلهاى كه بيش از همه، بنيان خانوادهها را به خطر مياندازد و 
نسلى را پرورش ميدهد كه از خون و خونريزى بيزار نيست. شبكه سيبياس در گزارشى كه 
يك سال تمام روى آن كار كرده، به سراغ افراد مشهور جهان رفته است و از آنها پرسيده 
كه ترجيح ميدهند چه فيلمى را با خانوادههايشان ببينند؛ گزارشى كه بعضى از اطالعات آن، 
از گفتوگو با سياستمدارها، هنرمندان، ثروتمندان و... بيرون كشيده شده است. اما جالبترين 
نكته اين است كه بيشتر فيلمهاى محبوب اين افراد، مربوط به دهههاى گذشته ميالدى است. 

در اينجا بخشى از اين گزارش را ميخوانيد: 
9 برادپيت و مستر بين 

را  شخصيت  اين  اپيزودهاى  تمام  او  است.  مستربين  فيلمهاى  طرفداران  از  يكى  برادپيت 
تماشا كرده و آن را بهترين گزينه براى تماشا در كنار خانواده ميداند. 

يكى  طى  در  من  كه  است  فيلمهايى  خندهدارترين  از  يكى  بين  آقاى  ميگويد: «تعطيالت  پيت 
مهربان  هم  با  چگونه  كه  ميآموزند  خانوادهها  به  فيلمها  اين  بهنظرم  ديدهام.  اخير  دوسال 

باشند». 
كمدى  فيلمهاى  در  هم  تجربهاى  دارد  دوست  زدوخورد،  پر  فيلمهاى  در  بازى  بهرغم  پيت 

داشته باشد چون معتقد است خانوادهها اينگونه فيلمها را بيشتر به ذهن ميسپارند. 

9 كيم جونگ ايل و فيلمهاى كالسيك 
رهبر كرهشمالى مرد مرموزى است. تحريمها و ممنوعيتها مانع از اين شده كه كسى اطالع 
درستى از اوضاع مملكت او داشته باشد و براى همين همهچيز در آن كشور حالت رازآميز 

دارد. 
فراريها از كرهشمالى از خشونت بيحد و حصر او حرف ميزنند اما همانطور كه دختر و 

خواهر همسر كيم جونگ ايل گفتهاند، او آرشيو كمنظيرى از فيلمهاى سينمايى دارد. 
در كاخ او در پيونگ يانگ، ايل بيش از 20 هزار فيلم را در اتاقى نگهدارى ميكند كه در ميان 

آنها فيلمهايى با بازى اليزابت تايلور، بيش از بقيه است. 
فيلم «چه كسى از ويرجينيا وولف ميترسد» محبوبترين فيلم كيم جونگ ايل است. با اين حال 

نظير «سفيد  آثارى  ببيند؛  را  والتديزنى  فيلمهاى  تنها  خانوادهاش  كنار  در  دارد  عادت  او 
برفى»، «هفت كوتوله»، «ميكى ماوس» و... . ضمنا بايد ايل را جزو طرفداران پروپاقرص 

يانگوم هم 
دنبال  مشهورى  آدم  هيچ  كه  باشيد  مطمئن  ميتوانيد  ترتيب  اين  به  آورد.  حساب  به 
فيلمهاى اكشن و پر از خشونت نيست؛ همه آنها ترجيح ميدهند در كنار خانوادهشان 

آرامش را تجربه كنند؛ حسى كه افراد خانواده را به هم نزديك كند. 

9 اسپيلبرگ و فيلمهايش 
كار  خانواده  كنار  در  تماشا  براى  فيلمى  انتخاب  مشهور،  كارگردان  يك  براى 
بچههايم  كه  ساختهام  فيلمهايى  من  «خب،  ميگويد:  اسپيلبرگ  نيست.  سادهاى 
هم از تماشايشان لذت ببرند و خودم هم با آنها همراه شوم. اين فقط درباره 
«ET» صادق نيست؛ فيلمهايى مثل «هوش مصنوعى» يا حتى «پارك ژوراسيك» 
هم  تلخى  و  خشونت  گاهى  اگرچه  باشد؛  دلچسب  خانوادهها  براى  ميتواند  هم 

دلهره  هم  همين  و  نيستند  واقعى  اينها  كه  ميدانند  همه  اما  ميشود  ديده  آنها  در 
صحنهشان را جذاب ميكند». 

فضايى»  «اوديسه  باشند،  داشته  حوصله  خانوادهاش  اگر  ميدهد  ترجيح  او  همه  اين  با 
ساخته استنلى كوبريك را با هم تماشا كنند و اگر هم ميخواهند غذاى روحيه بگيرند، حتما 
حتى «بدنام»؛ «اينها  و  عقبى»  نظير «سرگيجه»، «پنجره  فيلمهايى  ببينند؛  هيچكاك  از  فيلمى 

حال همه را خوب ميكنند چون خودشان محكومكننده خشونت هستند». 

9 مايكل جردن و هرى پاتر 
اكشن  آثار  دنبال  بيشتر  و  ببيند  ورزشى  فيلمهاى  كه  بدهد  ترجيح  بسكتباليست  يك  شايد 
هرى  عاشق  او  نميكند؛  صدق  بسكتباليست  جردن  مايكل  مورد  در  موضوع  اين  اما  باشد 
پاتر است و ماجراهاى جادوگر نوجوان عينكى را دنبال ميكند؛ «بچههاى من عالقه زيادى به 
قصههاى رولينگ دارند، من هم وقتى يكى دو تا از فيلمهاى هرى پاتر را ديدم عاشقشان 

شدم براى همين هم گزينه من تماشاى فيلمهاى هريپاتر است. 

اين فيلمها ذهن بچهها را باز ميكند و پدر و مادرها هم هميشه خيالشان راحت است كه اثر 
پر از خشونتى نشان بچهها ندادهاند». 

9 پل استر و قرمز 
پل استر – نويسنده كتابهايى نظير «مون پاالس»، «شب پيشگويى» و «كتاب اوهام» - هم يك 
فيلمبين حرفهاى است كه فهرست بلندبااليى براى تماشا در اختيار دارد. او بيش از هر چيز 

دوستدار فيلمهاى صامت است. 
استر ميگويد: «تماشاى باستر كيتون، چارلى چاپلين و آن سادگى و جديت و تيزهوشيشان 
واقعا ميتواند روحيه خانوادهها را خوب كند. بچههاى من زمانى كه كودك بودند، عاشق 
اين فيلمها بودند. هنوز هم ترجيح ميدهم يكى از اين فيلمها را كنار خانواده ببينم تا اينكه در 
سينما براى هيوالها جيغ بكشم». اگرچه پل استر از عشاق فيلم «قرمز» ساخته كيشلوفسكى 
تاثير  او  خود  روى  كه  اثرى  ميداند؛  انفرادى  فيلمهاى  جزو  را  آن  اما  ميآيد  حساب  به  هم 

گذاشته است. 

9 ژاك شيراك و تعطيالت آقاى الوت 
به  سينما  به  عالقهمندان  از  يكى  او  نيست؛  سياست  مرد  تنها  فرانسه،  سابق  رئيسجمهور 
حساب ميآيد كه فيلمهاى مختلف آمريكايى و اروپايى را ميبيند. اما او در ميان همه آنها، 
ترجيح ميدهد كه در كنار خانوادهاش فيلم كمدى ببيند. «تعطيالت آقاى الوت» ساخته ژاك 
محسوب  هم  كشور  اين  مشهور  فيلمهاى  جزو  اتفاقا  كه  است  ـ  فرانسوى  فيلمساز  ـ  تاتى 

ميشود. 
«تعطيالت  است.  تماشايى  واقعا  سادهدلياش  آن  با  الوت  مسيو  ديدن  كه  ميگويد  شيراك 
آقاى الوت» قصه مردى است كه مثل فرانسويهاى ديگر تصميم ميگيرد با ماشين پر سر و 
صدايش به تعطيالت برود؛ اما او آرامش همه ساكنين هتل را برهم ميزند، ماشينها را خراب 
ميكند و حتى نميتواند با دخترى كه دوستش دارد، خداحافظى كند. فيلم داراى طنز سياهى 
است درباره زندگى مردم بورژواى فرانسه كه طاقت بچگى يك مرد بزرگ را ندارند. شايد 
اما  بدهد،  نشان  سياست  در  را  سادگى  اين  ميخواسته  هم  شيراك 
خب، آنجا ديگر ساحل مديترانه نيست كه مثل آقاى الوت سر و 

صدا كند. 
است  فيلم  اين  عاشق  او  ميدانند  خانوادهاش  ميگويد  شيراك 
معتقد  شيراك  ميبينند؛  را  فيلم  اين  بار  يك  سال  هر  معموال  و 
است«همه چيز خشن شده؛ حتى فيلمهاى كمدى هم پر از زد و 
آقاى  تعطيالت  بارها  دارد  وقت  حاال  مرد،  اين  است».  خورد 

الوت را ببيند. 

9 بيل گيتس و آواى موسيقى 
مايكروسافت،  كمپانى  صاحب  و  دنيا  مرد  ثروتمندترين 
عالقهاى به ديدن فيلمهاى پر از جلوههاى ويژه ندارد. او 
ميگويد دوست دارد فيلمى را در كنار خانوادهاش ببيند 

كه همه را خوشحال كند. 
براى همين هم گزينهاش فيلم «آواى موسيقى» است؛ 
اثرى با بازى جولى اندروز كه سالها جزء فيلمهاى 

محبوب موزيكال بوده است. 
عنوان  با  ايران  در  (كه  موسيقى»  «آواى  قصه 
«اشكها و لبخندها» ترجمه شده) درباره پرستار 
بچهاى است كه وارد خانه مرد پولدارى ميشود 

بهرغم  صاحبخانه، و  سختگيريهاى 
بچهها  با  خوبى  رابطه 

برقرار ميكند. 
فيلم  «اين  ميگويد:  گيتس 
ندارد  بدى  و  تلخ  لحظه  هيچ 
و دقيقا همان چيزى است كه 
ميتواند  روزانه  كار  از  بعد 
همه افراد خانواده را دور هم 
جمع كند و همه هم از بودن در 

كنار يكديگر لذت ببرند». 
«آواى موسيقى» گزينهاى است كه بيش از هر 

چيز، روحيه بيل گيتس را نشان ميدهد.

«تام كروز» در 
نقشى كامال متفاوت

«تام كروز» بازيگر مشهور هاليوود به بازي در نقش «هاگ هافنر»، سردبير و 
موسس يكي از  مجالت غربي، آن هم با گريمي بسيار متفاوت از نقش هاي قبلي خود 

تن داده است.   
به گزارش روزنامه «هرالد سان» چاپ استراليا، «تام كروز» 45 ساله براي بازي در 

نقش «هافنر» 81 ساله، در قالب چهره اي بسيار متفاوت از فيلم هاي قبلي خود يعني با 
سري طاس، شكمي گنده و ظاهري نه چندان دلچسپ جلوي دوربين خواهد رفت. 

سخنگوي «كروز» گفت: او همه چيز را به خوبي درباره گذشته «هافنر» مي داند و به نظر مي رسد كه او حقيقتا شخص ايده آلي براي حضور در اين نقش باشد. 
وي افزود: به نظر تام اين نقش مي تواند براي او يك تنوع باشد، همچنين مي تواند توجه مردم را از حاشيه زندگي خصوصي او، از ازدواجش با «كتي هلمز» 

گرفته تا تولد فرزندشان «سوري»، به اين سمت هدايت كند كه او هنوز يك بازيگر است و اين مهم است. 
به گزارش «هرالد سان»، «لئوناردو دي كاپريو»، يكي از عالقمندان مجله «پلي بوي» نيز يكي ديگر از گزينه هاي احتمالي اين نقش بوده كه احتماال در اين فيلم نيز 

حضور خواهد داشت. 
روزنامه «هرالد سان» در ادامه اين گزارش افزود: گزارش ها حاكي از آن است كه «برت راتنر»، كارگردان فيلم «ايكس من 3»، قراداد كارگرداني اين فيلم را امضاء 
كرده است. البته شبكه خصوصي مايكروسافت و ان بي سي  در گزارش خود از بازي «تام كروز» در اين نقش اعالم كرد، تام كروز به هيچ وجه دلش نمي خواهد 

هيچكس با ظاهري چاق و طاس او را ببيند و از اينكه عكس هاي گريم او براي بازي در اين نقش بدون اجازه او منتشر شده بسيار عصباني است و وكيل او طي 
چند روز گذشته براي سردبيران بسياري از روزنامه ها نامه اي فرستاده كه در آن عنوان شده در صورتيكه عكس «كروز» را در اين گريم منتشر كنند، آنها را 

مورد پيگرد قانوني قرار خواهند داد. 
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گردآورى و تنظيم: فرشته كديور

شوشتر شهرى بر آب 
براي ديدن شهري كه قلبش با آب مى تپد الزم نيست راهى ايتاليا شويد تا ونيز را ببينيد. اين شهر در ايران است. در 

خوزستان؛ بله شوشتر!
گيرشمن، باستان شناس معروف، معتقد است غار پيده، در شمال شرقى شهر شوشتر نخستين سكونتگاه بشري در 
ايران بوده است و اين يعني 10 هزار سال قدمت. عيالم شناس سرشناس والترهينس در كتاب دنياي گمشده عيالم، 

احتمال داده است شوشتر امروز همان آدامدن عيالمي باشد.
اما آنچه اين شهر شمالى استان خوزستان را جذاب تر مي كند آبي است كه در دل آن جريان دارد. شوشتر از اطراف به 
شهرستانهاى اهواز،دزفول ،گتوند ، رامهرمز، مسجد سليمان و شوش ختم مى شود. رودخانه دز از غرب شوشتر عبور 
مى كند و مرز شوشتر با شوش و دزفول را مى سازد. اما رودخانه كارون پس از عبور از كوههاى زاگرس، پس از سد 
گتوند وارد دشت عقيلى شده، سپس از تنگه اى كه بين كوههاى فدلك و كوشكك است بطور كامل در جلگه خوزستان 
جارى مى شود. اين رودخانه پس از عبور از اين تنگه با تخته سنگ بزرگى كه شوشتر بر آن بنا شده برخورد مى كند و 
توسط بند ميزان به دوشاخه گرگر و شطيط تقسيم مى شود. شاخه گرگر- يا دودانگه يا مسرقان- كانالى است كه دست 
كند انسان است و تاريخ كندن آن مشخص نيست اما متون تاريخى نشان مى دهد كه اين رودخانه ابتدا به رود ديگرى در 
رامهرمز ملحق مى شده و به خليج فارس مى ريخته و در دوران كوروش هخامنشى آن را در منطقه بندقير توسط سدى 
به رودخانه كارون باز مى گردانند. شاخه شطيط يا چهاردانگه نيز كه از سد معروف شادروان شاپورى عبور مى كند 
در باالدست سد شادروان شاخه اى از آن جدا مى شود كه داريون -داريوش يا دارا- نام دارد. اين سه شاخه رودخانه 
كارون شوشتر را همچون جزيره اى محصور نموده و در طول تاريخ دشتى وسيع به نام مياناب را آبيارى كرده اند. در 
نهايت هرسه شاخه -شطيط، گرگر و داريون- در منطقه بند قير جنوب شهرستان شوشتر به يكديگر ملحق مى شوند و 

در همانجا رود دز نيز به كارون ملحق شده و كارون بزرگ را مى سازند و به طرف اهواز حركت مى كند.
پل بند شادروان روي شاخه شطيط ساخته شده و يكي از اساسي ترين بخش هاي تأسيسات آبي شوشتر است. اين 
پل بند در فهرست آثار ملي هم ثبت شده است. پيشينه ساخت اين پل بند مربوط به دوره شاپور ساساني است .پل 
جنوب  متري   300 در  شادروان  بند 
شوشتر،  غربي  شمال  در  ميزان،  بند 
حاضر  حال  در  و  است  شده  ساخته 
به  آزادگان  پل  كنار  در  آن  بقاياي 

چشم مي خورد.
جمله  از  نويسان  تاريخ  گفته  به  بنا 
معنى  به  شوشتر  اصفهانى،  حمزه 
خوبتر است؛ و چون شهر شوش رو 
به ويرانى مى رفت، در شش فرسنگى 
و  تر  هوا  و  خوش  آب   كه  شد  بنا 
را  آن  و  بود  شوش  از  حاصلخيزتر 

شوشتر يعنى از شوش بهتر ناميدند.
در  كه  مي زنند  گمانه  باستان شناسان 
به  وابسته  اقتصاد  هخامنشي  دوره 
اين  بناي  سنگ  شد  سبب  كشاورزي 
حفر  شود.  گذاشته  برجا  آبشارها 

نهرهاي ساخته دست بشر «گرگر» و «داريون» را هم به اين دوره نسبت مي دهند.
پس از هخامنشيان، ساسانيان بودند كه تحولي عظيم در منطقه ايجاد كردند و بي نظيرترين شبكه آبياري در اعصار 
كهن را در اين منطقه بنا نهادند. محوطه اين آبشارها مجموعه اي است از سدها، تونل ها، كانال هاي فرعي و آسياب هاي 

آبي.
هرچند آبشارهاي شوشتر را با هدف كشاورزي بنا نهادند، اما اهداف صنعتي، بازرگاني، دفاعي، معماري، راه هم به 
راحتي در سايه كشاورزي به دست آمد. در منطقه شوشتر ده ها آسياب ساخته شده كه بزرگترين مجموعه صنعتي تا 

پيش از انقالب صنعتي به شمار مي رود.
شوشتري ها از رودخانه دور شهرشان به عنوان خندقي براي دفاع هم استفاده مي كردند. استفاده اي كه شوشتر را 

براي دوره اي در تاريخ غيرقابل تسخير 
كرده بود.

«گرگر»  بشر  دست  ساخته  رودخانه 
قابل كشتي راني بود و براي تجارت و 

بازرگاني از آن استفاده مي شد. 
شوش  معتقدند  تاريخ دانان  برخي 
(شوش)  شوشيندخت  را  شوشتر  و 
اما  ساخت.  شاپور  پسر  يزدگر  زن 
برخي ديگر مي گويند اين نام در اصل 
«شش در» است چون شهر شش دريا 
شش دروازه داشت. در زمان افشاريه 
به دليل شورشي كه در اين شهر عليه 
نادرشاه  شد،  انجام  مركزي  حكومت 
به شوشتر لشكر كشيد و پس از فتح 
به  زد.  زيادي  فجايع  به  دست  شهر 
شهر  بزرگان  از  بسياري  كه  طوري 

را كشتند. بعد از مرگ نادرشاه اوضاع 
شوشتر مانند ساير نقاط كشور دچار هرج و مرج شد. در زمان كريم خان زند نيز به دليل شورش هايي كه در شوشتر 

صورت گرفته و انواع شر و درگيري،كشاورزي و كسب و كار در اين شهر از رونق افتاد.
اماكن ديدنى:

مجموعه آبشارهاى شوشتر /مسجد جامع شوشتر /پل و سد شادروان شوشتر 
قلعه سالسل/بند ميزان/دخمه هاى زرتشتى شوشتر/كاروانسراهاى شوشتر 

چشمه سيزنگر/توكمرى/تو عاشقون/بافت قديم شوشتر /بند ماهى بازان شوشتر 
پل بند لشكر/بند خاك/بند برج عيار /بند شرابدار /پلهاى حاج خدايى باطنى و مستوفى/ پل شاه على/فدك و .... 

مجموعه آبشارهاى شوشتر در دوران ساسانيان، جهت بهره گيرى از نيروى آب به عنوان محرك آسيابهاى صنعتى 
ساخته شده است. در اين مجموعه بزرگ، ساختمان آسيابها، آبشارها، كانالها و تونلهاى عظيم هدايت آب و سيكا كه 
محلى جهت استراحت و تفريح است قابل توجه و جالب هستند. در سفرنامه مادام ژان ديوالفوآ باستان شناس نامدار 

فرانسوى از اين محوطه به عنوان بزرگ ترين مجموعه صنعتى پيش از انقالب صنعتى ياد شده است.
قلعه سالسل دژى است بسيار بزرگ كه داراى حياطهاى مفصل و متعدد و سربازخانه ها و طويله ها و حمام ها و 
شبستان ها و برجها و باغچه ها و قورخانه و نقاره خانه و حرم خانه و آشپزخانه و قاپى هاى متعدد و حوضهاى 
بزرگ و حصار و خندق بوده است و اكنون تمامى عمارتهاى آن تخريب شده اند و جز اتاقهاى زير زمينى و تونلهاى 
داريون چيزى از آن نمانده است. متون تاريخى از وجود آن در زمان هخامنشيان حكايت مى كنند و قلعه تا حدود 50 
سال پيش آباد بوده است. اين قلعه بجز نقش دفاعى كه از شهر شوشتر داشته است، مركز كنترل نهر داريون و همچنين 
محل استقرار والى خوزستان  بوده است. باوجود تخريب قسمت عمده اين قلعه، بخش هاى باقيمانده چشمگير و بسيار 
ديدنى هستند. مادام ژان ديوالفوآ باستان شناس معروف اعزامى دولت فرانسه در سال 1881م در باره قلعه مى گويد: 
«قلعه سالسل اقامتگاه رسمى والى خوزستان است، و در روى كوهى كه مانند فالت كوچكى است قرار دارد. در پاى 
اين كوه هم يكى از شعب كارون كه شطيط نام دارد عبور مى كند، و ساختمانها و استحكاماتى كه از عهد ساسانيان 

باقى مانده اند آن را از طرف شهر قابل دفاع مى سازند.»

اين  از  شوشتر  زرتشتى  هاى  دخمه 
نوع دخمه ها در شوشتر بسيار است 
و مربوطند به پيش از اسالم كه اموات 
را در دخمه ها دفن مى  نمودند. دخمه ها 
را در ديواره9 كوهها و صخره ها حفر 
مى  كرده اند و به آنها استودان يا خرف 

خانه هم اطالق مى شود.
در  است  چشمه اى  سيزنگر  چشمه 
نزديكى مقام صاحب الزمان شوشتر، 
و  مى شمرند  مقدس  را  آن  مردم  كه 
شوشترى  عبداهللا  بن  سهل  معتقدند 
در  هجرى)  سوم  قرن  نامدار  (عارف 
مى پرداخته  عبادت  به  مكان  همين 
در  و  بوده  حدود  اين  در  خانه اش  و 
كشت  چشمه  اين  آب  با  و  زمينها  اين 
چشمه  آب  از  و  نموده  مى  زرع  و 

مى نوشيده است.
پيش  را  آن  رودخانه  حفر  درزمان  احتماًال  كه  است  گرگر  رودخانه  مسير  در  طبيعى  بند  يك  شوشتر  ماهى بازان  بند 

بينى كرده اند. (رودخانه گرگر ساخته 
يك  از  بند  اين  است)  انسان  دست 
و  شده  تشكيل  يكپارچه  سنگ  رشته 
در وسط آن سه ديوار ساخته شده از 
مصالح وجود دارد كه مجراى گذر آب 
است. مشاهده اين سد زيبا و طوالنى 
نقوش  چراكه  نيست.  لطف  از  خالى 
ايجاد شده در اثر گذر آب از روى اين 
رشته سنگ در طى بيش از يك و نيم 

هزاره بسيار ديدنى است.
از  يكى  كش  صابى  يا  عيار  برج  بند 
تاريخى  آبى  بناهاى  مجموعه  بناهاى 
شوشتر است كه در مسير رود گرگر 
بند  اين  كنار  در  است.  گرفته  قرار 
نيز  صائبيان  عبادتگاههاى  از  آثارى 
بند  اين  ساخت  پيشينه  مى شود.  ديده 

همانند ديگر بناهاى آبى تاريخى شوشتر، به دوره9 ساسانيان باز مى  گردد.
فدلك كوهى است از رشته كوههاى زاگرس. اين كوه در شمال شرقى شهر شوشتر قرار دارد. بين كوه كوشكك و فدلك 
تنگه اى زيبا و بزرگ بنام تنگ عقيلى است كه رودخانه كارون از آن عبور كرده و وارد جلگه خوزستان مى شود.ارتفاع 
بلندترين نقطه فدلك از سطح دريا 350 متر است. قبل از اين كه صنعت و ماشين وارد ايران شود تنها راهى كه دشت 
عقيلى را به شهر شوشتر وصل مى كرد راهى بود كه از كوههاى فدلك عبور مى كند كه از روستاى دشت بزرك واقع 
در عقيلى شروع مى شود و در نزديكى روستاى تخت قيصر به شوشتر منتهى مى شود و در قديم مردمان روستاهاى 
عقيلى از طريق اين راه به شوشتر عبور و مرور داشتند . وجود رودخانه كارون در مسير و وجود چشمه هاى طبيعى 
در دل كوه همچنين پلهاى گلى و چوبى بر روى دره هايى كه عبور رامشكل مى كرده مناظر بسيار بديعى را خلق كرده 

كه بسيار ديدنى است و مى توان از آن در جذب گردشگر به شهر شوشتر كمك كرد.



11 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

23 Nov 2007  -  1386 جمعه 2  آذر  
سال اول -  شماره بيست ويكم 



12
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 2  آذر Nov 2007  -  1386 23هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ويكم 

 info@persianweekly.co.uk  

چون شب نوزدهم بر آمد
تو  از  را  غالم  كه  گفت  جعفر  به  كرده  ياد  سوگند  غالم  بكشتن  خليفه  جوانبخت  ملك  اي  گفت: 
مي خواهم، اگر پديد نياوري به جاي او ترا بكشم. جعفر از پيش خليفه به در آمده همي گريست و 
همي گفت: « ال ُكلُّ َمَرهِ َتْسلُِم الَجَره » يعني همه وقت سبو از آب سالم درنيايد. اگر آن دفعه خالص 

يافتم اين دفعه كشته مي شوم كه پديد آوردن غالم محال است.
القصه جعفر به خانه آمده سه روز به طاعت مشغول شد. پس از آن قاضي را خواسته وصيت 
بگذاشت. در آن هنگام حاجِب خليفه از در درآمد و گفت: خليفه بسي خشمگين نشسته و سوگند 
ياد كرده كه اگر جعفر غالم پديد نياورد امروز او را بكشم. جعفر چون اين بشنيد بناليد و فرزندان 
و كنيزكانش بگريستند. جعفر فرزندان را يك يك وداع بازپسين مي كرد تا اينكه دختر خردسالي كه 
از همة فرزندانش بيشتر دوست مي داشت از بهر وداع در آغوش گرفته همي بوسيد و همي گريست. 
در آن حال به جيْب اندرش بهي ديد. گفت: اي دخترك اين بِه از كجا آوردي؟ دختر گفت: غالم ما 
ريحان دو دينار از من گرفته اين بِه به من داد. جعفر اين بشنيد خرسند گرديد و غالم بخواست. چون 
ريحان بيامد جعفر پژوهش آغازيد. غالم گفت:  پنج روز پيش از اين بِه را در كوچه از كودكي بربودم. 
طفل گريان شد و گفت:  مادرم رنجور است پدرم سه دانه بِه از بصره به سه دينار خريده و آورده است. من به 
سخن كودك گوش ندادم چون به خانه آوردم خاتون بِه را بديد و آن را به دو دينار از من بخريد. جعفر چون 
اين بشنيد به خالص خويشتن نشاط كرد و گفت: اكنون كه من از هالك برستم هالكت غالمي سهل خواهد بود: 

«چو جان بجاي بود خواسته نيايد كم».
حكايت  كه  فرمود  آمد  عجب  را  خليفه  گفت.  باز  خليفه  به  ماجرا  و  آورد  خليفه  بارگاه  به  را  غالم  آن  از  پس 
بنويسند و در خزينه نگاهدارند كه آيندگان را عبرت افزايد. جعفر گفت: ايها الخليفه از اين حديث ترا شگفت 
آمد و اين عجيبتر از حكايت نورالدين نيست. خليفه گفت: چگونه است آن حكايت؟ جعفر وزير گفت:  تا از 

كشتن غالم درنگذري حكايت بازنگويم. خليفه از خون غالم درگذشت.

حكايت نورالدين و شمس الدين
جعفر گفت: در مصر َملِكي بود خداوند َدِهش و داد. وزير دانشمندي داشت و او را دو پسر بود كه 
مِهين را شمس الدين و كِهين را نورالدين نام بودي. چون وزير درگذشت ملك محزون شد و پسران 
او را بخواست و َخلَعت شايسته در خور هر يك داده گفت: غم مخوريد كه شما در نزد من ُرتَبِت 
وزارت  شغل  هفته اي  هركدام  پس  ببوسيدند  زمين  و  شدند  خرسند  وزير  پسران  داريد.  خود  پدر 

همي گذاشت. چون ملك به سفر مي رفت يكي از ايشان را با خود مي برد.
شبي كه در بامداد آن شب ملك قصد سفر داشت و نوبت رفتن با شمس الدين بود، دو برادر با يكديگر 
به حديْث اندر نشسته و از هر سو سخن مي راندند تا اينك شمس الدين با برادر كهتر گفت: همي خواهم 
كه هر دو در يك شب زن بگيريم و اگر خدايتعالي بخواهد به يك شب آبستن شوند و به يك شب زن 
تو پسري و زن من دختري بزايند، دختر را به پسر كابين كنيم. نورالدين گفت: به مِهر دختر چه خواهي 
گرفتن؟ شمس الدين گفت : سه هزار دينار زر و سه باغ و سه مزرعه خواهم گرفت. نورالدين گفت: تو 
بايد دختر خود را به رايگان دهي و مِهر از من َنِستاني زيرا كه من و تو در وزارت در يك پايه و ُرتَبتيم 
و پسر من از دختر تو بسي برتر است و نام نيِك پدران با پسر زنده مي ماند. شايد قصد تو اين باشد 
كه دختر به پسر من ندهي كه پيشينايان گفته اند: اگر خواهي كه با كسي معامله نكني به كاالي خود قيمت 
گران بِنِه. شمس الدين گفت: ترا كم ِخَرد مي بينم كه پسر خويش از دختر من برتر داني و خويشتن با من 
به ُرتَبْت يكسان شمري و نمي داني كه من ترا به مهرباني به وزارت درآورده ام و قصد من اين بود كه 
ياِر شاِطر باشي نه باِر خاطر. اكنون كه اين سخن گفتي هرگز دختر به پسر تو عقد نكنم هر چند ُدّر و 
گوهر به خروار دهي و هرگاه مرا سفر در پيش نبودي دانستي كه با تو چسان كردمي ولي پس از آنكه 

از سفر بازگردم با تو مكافات اين سخنان بكنم.
چون نورالدين اينها را بشنيد به خشم اندر شد ولي پوشيده داشت تا اينكه شمس الدين با ملك برفتند 
و نورالدين ُخرجيني را پر از زر و در و گوهر كرده سخنان برادر را كه ِچسان خود را برتر داشته و 

نورالدين را پست تر انگاشته به خاطر آورد و اين بيت برخواند:
و  حشمت  كه  روم  جائي   اينجا نه حشمت است مرا و نه نعمت است    

نعمت ُبَود مرا 
اسب بخواست. خادم برفت و اسبي زين كرده بياورد. نورالدين خرجين به َقَربوس زين انداخته بر اسب 
نشست و گفت: كسي با من آمدن الزم نيست زيرا كه بيرون شهر براي تفرج مي روم. پس توشة كمي 
برداشته از مصر راه بيابان گرفت و همي رفت تا به شهر ابليس رسيد و از اسب به زير آمده خوردني 
بخورد و شبي برآسود. پس از آن توشه برداشته از شهر بيرون شد و همي رفت تا به شهر قدس رسيد. 
از اسب به زير آمده برآسود و خوردني بخورد و از سخنان برادر همچنان به خشم اندر بود. پس آن شب 
در آنجا بخفت. بامداد سوار گشته همي راند تا به حلب رسيد. به كاروانسرائي فرود آمد سه روز در آنجا 
برآسود. ديگر بار به باَره بنشست و از شهر به در آمد و نمي دانست به كدام سو رود. سرگشته همي رفت 
تا به بصره رسيده به كاروانسرائي فرود آمد. خرجين از اسب بگرفت و سجاده به يكي از مكانهاي نظيف 
ع، به دربان كاروانسرا سپرده گفت: اسب  كاروانسرا گسترده بنشست و اسب را با زين زّرين و ُمَرصَّ

بگردان. او نيز اسب همي گردانيد.
اتفاقًا وزير بصره در منظرة قصر خود نشسته بود چشمش به اسب افتاد و زين و لِگام گران قيمت او 
را بديد. گمان كرد اسب وزيري از وزرا يا ملكي از ُملوك  است. در حال خادم كاروانسرا را بخواست 
از  و  است  شمايلي  نيكو  سالة  هيجده  پسر  اسب  خداوند  گفت:  خادم  پرسيد.  باز  اسب  صاحب  از  و 
محتشم زادگان بازرگانان است. وزير چون اين بشنيد برخاسته سوار شد و به كاروانسرا بيامد. چون 
نورالدين ديد كه وزير بدانسو مي آيد بر پاي خاست و پيش آمده سالم كرد. وزير از اسب به زير آمده 
نورالدين را در بغل گرفت و خود بنشست و او را نيز به پهلوي خود بنشاند و گفت:  اي فرزند از كجا 
و چرا آمده اي؟ نورالدين گفت: از مصر مي آيم و پدرم وزير مصر بود درگذشت. پس آنچه ميان خود 
و برادر گذشته بود بيان كرد و گفت: اكنون قصد بازگشت ندارم، به شهرهاي دور سفر خواهم كرد. 
چون وزير سخنان نورالدين بشنيد گفت: اي فرزند از پي هوا و هوس مرو و در هالك خويشتن مكوش. 
در  و  برد  خويش  خانة  به  را  نورالدين  برخاسته  وزير  آنگاه  نگفت.  هيچ  انداخته  زير  به  سر  نورالدين 
محل نيكو جاي داد و گفت:  اي فرزند مرا پاياِن عمر است و از فرزند نرينه بي نصيبم. دختري دارم كه 
در نكوئي و شمايل ترا همي ماند. بزرگان او را خواستگاري كرده اند و من نداده ام ولي مهر تو اندر دلم 
جاي گرفته مي خواهم كه دختر به تو كابين كنم. اگر دعوتم را اجابت خواهي كرد، پيش ملك رفته بگويم 
پسر برادرم از مصر آمده، تو او را به جاي من وزير خود گردان كه من پير گشته ام. نورالدين چون اين 
بشنيد سر به زير افكنده گفت: آري. وزير شاد شد و بزرگان دولت و خردمندان بازرگانان را دعوت 
كرده با ايشان گفت كه: برادرم در مصر وزير بود و دو پسر داشت و مرا چنانكه دانيد جز دختري نيست 
و برادرم با من پيمان بسته بود كه من دختر خويش به يكي از پسران او دهم. اكنون برادرم دانسته كه 
دختر در خور شوهر است پسر خود پيش من فرستاد من نيز مي خواهم كه دختر به او كابين كنم رأي 
شما در اين كار چيست؟ همگي رأي وزير پسنديدند شربت خورده گالب بيفشاندند و از مجلس پراكنده 
گشتند. آنگاه وزير به نورالدين خلعت فاخر پوشانده به گرمابه اش فرستاد. چون از گرمابه به در آمد به 

پيش وزير شد دست وزير را ببوسيد وزير نيز جبين او را بوسه داد.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

هزار و يكشبداستانهاى 
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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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سكوى 
پرتاب ايران 

بررسى پيامدهاي راه اندازي منطقه آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديه گمركي 
شوراي همكاري خليج فارس 

شركاي  از  خليج فارس  همكاري  شوراي  گمركي  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
كل  از  9درصد  حدود  كه  طوري  به  مي شوند  محسوب  ايران  تجاري  اصلي 
ارزش تجارت ايران (19درصد كل واردات، 4درصد از كل صادرات و بيش از 

18درصد كل صادرات غيرنفتي) با اتحاديه مذكور صورت مي پذيرد. 
طوري  به  دارند  ايران  غيرنفتي  صادرات  در  عمده  سهمي  مذكور  كشورهاي 
ايران (12درصد)  غيرنفتي  صادرات  در  اروپا  اتحاديه  سهم  از  بيش  حتي  كه 

است.
ايران و كشورهاي مذكور به داليل ويژگي هاي مشترك از جمله وجود دين و 
آيين مشترك اسالم و عضويت در سازمان كنفرانس اسالمي، قرابت فرهنگي 
و تاريخي بين مردم، قرار گرفتن همه كشورها در حاشيه خليج فارس از لحاظ 
به  كشورها  اين  خارجي  تجارت  عمده  بخش  وابستگي  همچنين  جغرافيايي، 
مسير خليج فارس، در حال توسعه بودن همه كشورها و تشابه نسبي سطح 
مختلف  برنامه هاي  در  همزمان  مشاركت  زمينه هاي  وجود  و  توسعه يافتگي 
توسعه منطقه اي و وجود نفت به عنوان منبع اصلي ثروت و درآمد كشورهاي 
منطقه از بستر و زمينه هاي طبيعي الزم به منظور گسترش تجارت في مابين 

برخوردارند.
اين عوامل باعث شده بسياري از بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني گرايش 
مناسب  بسترهاي  و  زمينه ها  ايجاد  التبه  باشند.  داشته  مذكور  كشورهاي  به 
به ويژه در كشور امارات متحده را نبايد فراموش كرد.شرايط ايجاد شده در 
امارات باعث شده كه سهم بااليي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشور 

مذكور با مشاركت سرمايه داران ايراني صورت پذيرد.
جز  (به  خليج فارس  همكاري  شوراي  عضو  كشورهاي  با  مقايسه  در  ايران 
از  بيش  تنهايي  به  ايران  وسعت  است.  قاره  يك  منزله  به  سعودي)  عربستان 
5 برابر مجموع كشورهاي امارات متحده عربي، كويت، قطر، بحرين و عمان 
بوده و نيز داراي يك بازار 70ميليون نفري است كه براي كشورهاي مذكور 
بسيار مهم است. ايران در زمينه هاي كشاورزي، معدني، صنعتي و همچنين 
است  برخوردار  بااليي  قابليت  و  امكانات  از  متخصص  و  ارزان  كار  نيروي 
كه اين امكانات مي تواند زمينه هاي مناسبي براي توسعه همه جانبه همكاري 

في مابين به وجود آورد.
با توجه به ايجاد يك اتحاديه گمركي بين كشورهاي عضو شوراي همكاري 
اتحاديه  و  مشترك  بازار  ايجاد  براي  مذكور  كشورهاي  تالش  و  خليج فارس 
و  مساعد  زمينه هاي  فراهم سازي  صورت  در  كه  مي رسد  نظر  به  اقتصادي 
ايجاد بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي توان به رشد چشمگير تجارت 

ايران بسيار اميدوار بود.
ايران و كشورهاي مذكور مي توانند در اجراي پروژه هاي مشترك كشاورزي، 
مشترك  ميدان هاي  از  بهره برداري  آب،  انتقال  لوله  خط  احداث  بيابان زدايي، 
نفت و گاز، احداث خطوط لوله نفت و گاز، حمل ونقل هوايي و دريايي،  ترانزيت 
كاال به آسياي ميانه و باالخره در زمينه هاي فني، علمي، آموزشي و صنعتي 

با يكديگر همكاري كنند.
در بررسي موضوع از بعد تجارت كااليي شايد بتوان گفت منافع حاصل از 
طرفين،  بين  توافق  حصول  صورت  در  تجاري  آزاد  منطقه  اين  به  دستيابي 
بسيار مهمتر از منافع ناشي از پيمان هايي نظير ECO و D8 براي ج.ا.ايران 
خواهد بود. با استناد به مطالعات انجام شده، خالصه مهم ترين دستاوردها و 

پيشنهادهاي مطروحه به شرح زير ارائه مي شود:
تجاري  منافع  پيش بيني  خصوص  در  شده  انجام  مقدماتي  بررسي هاي   -

حاصل از ايجاد منطقه آزاد تجاري في مابين (در زمينه تجارت كاالِي) حاكي 
از رشد 25درصدي كل تجارت و 11درصدي صادرات غير نفتي و همچنين 

31درصدي واردات ايران پس از راه اندازي FTA است.
- نتايج تحقيق نشان مي دهد در مورد هر دو كشور آثار ايجاد تجارت ناشي از 
ايجاد FTA بيش از آثار انحراف تجاري خواهد بود، به طوري كه در اثر حذف 
موانع تعرفه اي ايران در قبال واردات از كشورهاي مذكور بيش از 70درصد 
افزايش در واردات مربوط به خلق تجارت جديد بوده و همين مساله در مورد 

واردات آن كشورها از ايران نيز صادق خواهد بود.
بهره مندي  در  كشور  دو  مصرف كنندگان  تقاضاي  و  آمادگي  بيانگر  امر  اين 
 FTA قالب  در  في مابين  تعرفه هاي  حذف  از  پس  يكديگر  توليدي  كاالهاي  از 
است. همچنين براساس نتايج مدل مورد استفاده در اين مطالعه، تنها 30درصد 
كشورهاي  از  تجاري  انحراف  صورت  به  شده  پيش بيني  واردات  افزايش  از 
كاهش  دليل  به  كه  بود  خواهد  عضو  كشورهاي  سمت  به   FTA غيرعضو 

قيمت هاي نسبي كاال بين كشورهاي عضو و غيرعضو رخ خواهد داد.
محاسبات نشان مي دهد كه ميانگين وزني و حسابي تعرفه هاي ايران بر واردات 
از اتحاديه گمركي شوراي همكاري خليج فارس به ترتيب 2/4 و 7/4درصد بوده 
و در مقابل ميانگين وزني و حسابي تعرفه هاي ايران بر واردات از كشورهاي 

مذكور به ترتيب 8/14 و 9/22 است. 
 بنابراين پس از ايجاد منطقه آزاد، به دليل باالتر بودن سطح تعرفه هاي ايران 
نسبت به اتحاديه  مذكور، افزايش در واردات ايران (28/1ميليارد دالر) بيش از 
افزايش در صادرات (24/0ميليارد دالر) بوده كه اين موضوع افزايش كسري 
تراز تجاري فعلي ايران با كشورهاي مذكور به ميزان حدود يك ميليارد دالر 

را سبب خواهد شد.
كاالهاي  را  گمركي  اتحاديه  از  ايران  وارداتي  كاالهاي  از  73درصد  از  بيش 
سرمايه اي (4/38درصد) و كاالهاي واسطه اي (5/35درصد) تشكيل مي دهند. 

 اين موضوع نشان مي دهد حتي افزايش واردات از كشورهاي مذكور نيز با 
توجه به نوع كاالهاي وارداتي (سرمايه اي و واسطه اي) كه معموال مورد نياز 
نوعي  به  واردات  اين  چون  باشد  نگران كننده  نبايد  كشورند  توليدي  صنايع 
اشتغال، ارزش افزوده بيشتر و همچنين افزايش صادرات در سال هاي آتي را 

به دنبال خواهد داشت.
البته ضروري است با شناسايي آن دسته از كاالهايي كه نقش بسزا در ارزش 

افزوده و اشتغال كشور دارند، آنها را در فهرست كاالهاي حساس موافقتنامه 
به منظور جلوگيري از حذف تعرفه هاي مربوطه قرار دارد.

با توجه به ايجاد قريب الوقوع منطقه آزاد تجاري بين اتحاديه گمركي شوراي 
همكاري خليج فارس و اتحاديه اروپا، به طور حتم با ايجاد بسترهاي الزم از 
طريق ايجاد منطقه آزاد تجاري بين ايران و كشورهاي مذكور، به نوعي اين 
آن  به  ايران  غيرنفتي  صادرات  بيشتر  افزايش  و  توسعه  بر  عالوه   موضوع 
خواهد  نيز  اروپا  اتحاديه  بازار  به  ايران  بيشتر  دسترسي  به  منجر  كشورها، 

شد.
بيشتر  تامل  ايران  غيرتعرفه اي  و  تعرفه اي  موانع  خصوص  در  است  الزم 
صورت پذيرد و به نظر مي رسد تعرفه اي كردن موانع غيرتعرفه اي و همچنين 
كاالهاي  كليه  براي  گمركي  حقوق  عنوان  تحت  ثابت 4درصد  مقدار  موضوع 
وارداتي ايران (با توجه به اينكه ميانگين وزني تعرفه هاي كشور PGCC تقريبا 
كاهش  موضوع  طرح  با  هم اكنون  از  مي شود  پيشنهاد  است)  ميزان  همين  به 
موانع تعرفه اي در قالب FTA احتمالي در مجامع تصميم گيري كالن كشوري 
مصلحت  تشخيص  مجمع  اسالمي،  شوراي  مجلس  و  دولت  هيات  جمله  (از 
پيشرفت  براي  الزم  بستر  زمينه،  اين  در  عملي  راهكارهاي  ارائه  و  و...)  نظام 
مذاكرات احتمالي در مورد اين موافقتنامه و همچنين موافقتنامه احتمالي ديگر 

فراهم شود.
مذكور  بلوك  دو  بين  آزاد  منطقه  ايجاد  از  ناشي  پوياي  آثار  كه  است  مسلم 

بسيار بيشتر و چندين برابر بيش از آثار ايستا است.
از جمله آثار پويا مي توان به سرمايه گذاري خارجي ايران در آن كشورها (كه 
جمله  از  مذكور  كشورهاي  در  ايراني  سرمايه گذاران  برخي  توسط  هم اكنون 
امارات متحده عربي در حال انجام است) و همچنين ايجاد شرايط مساعد براي 
شركت ها و سرمايه گذاران آن كشورها به منظور سرمايه گذاري در ايران و 
اتحاديه گمركي  عضو  كشورهاي  طريق  از  اروپا  بازار  به  دسترسي  همچنين 

شوراي همكاري خليج فارس اشاره نمود.
بنابراين ايجاد منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه گمركي شوراي همكاري 
خليج فارس را مي توان به منزله سكوي پرتابي براي جهش صادرات غيرنفتي 
ايران به سمت بازارهاي جهاني و حضوري موفق در همگرايي هاي منطقه اي 

در راستاي پيوستن به سازمان جهاني تجارت به حساب آورد.

شمارش معكوس براي نفت 
100 دالري  

 
 با تداوم نگراني از كافي نبودن ذخاير نفتي براي فصل زمستان بهاي نفت در بازار 
با عبور از مرز 99 دالر، ركورد بي سابقه جديدي از خود بر جاي گذاشت. كاهش 
ارزش دالر و گمانه زني اينكه دولت امريكا بار ديگر نرخ بهره را كاهش مي دهد 
است.  تاثيرگذار  ها  قيمت  افزايش  بر  همچنان  كه  است  عواملي  ديگر  جمله  از  نيز 
در  تحويل  براي  اينترمدييت-  تگزاس  وست  امريكا-  شيرين  سبك  خام  نفت  بهاي 
ماه ژانويه با رسيدن به ركورد بي سابقه 99 دالر و 29 سنتي باالترين قيمت ثبت 
شده براي نفت را در بازار مبادالت نفتي نيويورك (نايمكس) به ثبت رساند. ويكتور 
شام- كارشناس بين المللي انرژي- در اين خصوص مي گويد؛ بازار اكنون واقعًا 
در انتظار نفت 100 دالري است، اين قيمت هدف بعدي بازار است. بازار امريكا روز 
پنجشنبه و تا ظهر روز جمعه به دليل تعطيالت روز شكرگزاري در اين كشور تعطيل 

خواهد بود و پس از آن بايد روند افزايش قيمت نفت را پيگيري كرد.  

 پول هاي سياه مليت ندارند 

يكي از چالش هاي اساسي فرآوري مبارزه با پديده پولشويي در اقتصاد ايران، ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيان آور آن است كه باعث شده 
تاكنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده شوم در كشور ايجاد نشود. شايد در نگاه نخست پولشويي به عنوان يك 
جرم بدون قرباني در نظر آيد و هيچ يك از حالت هاي ناخوشايندي مانند احساس بي اطميناني يا ترسي كه در نتيجه جرائم ديگري مانند قتل، 
سرقت و ساير جرائم سازمان يافته پديد مي آيد درباره پولشويي نزد ايرانيان وجود نداشته باشد. اما هرگاه توجه شود كه پولشويي عارضه 
يي ثانويه و متناظر با يك جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و ساير فعاليت هاي مجرمانه است مشخص مي شود كه فقط عاملي مانند 
نبود اطالع كافي از علت و ماهيت پولشويي ممكن است آن را تاكنون به صورت يك معضل نامرئي نزد جامعه ايراني چنين ناشناخته و بي پاسخ 
نگاه داشته باشد. وي سپس به ارائه تعريفي از پولشويي مي پردازد؛ پديده پولشويي يا تطهير پول اصطالحًا به معناي قانوني جلوه دادن وجوه 
و درآمدهاي غيرقانوني است در ساده ترين عبارت، پولشويي عبارت است از تطهير عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به منظور پنهان كردن 
يا تغيير ظاهر منشاء غيرقانوني آن. رهبر در تشريح اقدامات صورت گرفته در سطح جهاني با جرم پولشويي مي گويد؛ پيشينه اقدامات جدي 
بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي به سال هاي مياني دهه 1980 باز مي گردد، و رشد پرشتاب 
عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده و گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره 
اهميت ويژه و جدي بودن تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. در اين ميان، و از بين انبوه پيمان نامه ها 
و قوانين مقررات وضع شده در اين باره مهم ترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوشش هاي فراگير بين المللي به عنوان مرجع اتخاذ 

رويكردهاي مقابله با معضل جهاني پولشويي را چنين مي توان برشمرد.
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وضعيت نابسامان صنعت ايران درمواجه با 
جهانى شدن اقتصاد

محمد رضا عادلى مسبب كودهى
جهانى شدن اقتصاد، مرزهاى گمرگى را فروريخته واقتصاد وصنعت 
اقتصادو  است.  داده  قرار  رقابتى  شديد  فضاى  درمقابل  كشورهارا 
صنعت كشورما نيز درسازگارى با فعاليتهاى رقابتى مى تواند ، قدرت 
رقابتى خودرا بهبود بخشد ، كه ضمن نوسازى صنايع ، ضرورت توجه 
ازاولويت  بازاريابى   ، فناورى   ، انسانى  نيروى  ساختار   ، مديريت  به 

بيشترى برخوردار است.
ضرورت تحقق اين اهداف ، اتخاذ سياستهائى است كه جريان وجابجائى 
منابع وعوامل توليد به نحوى انعطاف پذير درپاسخ به نيازهاى رقابتى 
مالى  تامين  تا  شود  فراهم  وشرايطى  گيرد  صورت  آسانى  به  شدن 
كارآمد  ازواحدهاى  موثر  هاى  وتشويق  شود  بخش  اطمينان   ، مناسب 
رقابتى  توانند  مى  كه  صنايعى  ورشد  توسعه  وموجبات  آمده  بعمل 
تسهيل  كارآمد  نا  وواحدهاى  غيررقابتى  صنايع  وخروج  فراهم  شوند، 
سازمان  تا   ، واداركند  را  صنعتى  واحدهاى   ، فشاررقابتى  شودو 

وفعاليتهاى خودرا بهره ورسازند.
نوسازى صنايع ونيز ساختار مالى واحدهاى صنعتى ، هنگامى ثمربخش 

خواهد بود ، كه اين اقدام به موازات اصالحات مربوط به افزايش توان 
وعملكرد رقابتى وارتقاء ظرفيت هاى مديريتى ، سازماندهى ، تكنولوژيكى وبازاريابى صورت گيردو موفقيت اصالح 
وسازگار  مناسب  محيط  كه  شوند  طراحى  اى  گونه  به  اقتصادى  كالن  سياستهاى  كه  است  آن  مستلزم  نيز  ساختار 
با ثباتى براى كسب وكاروتوليد فراهم شودودرنهايت اكثرصاحبنظران براين عقيده اندكه نوسازى صنعتى با هدف 
رقابتى شدن صنايع بايد مورد توجه قرار گيرد وقبل از فراهم شدن محيط سازگار با فعاليتهاى توليدى وسازوكارهاى 

تالش رقابتى ، ازتخصيص منابع مالى بصورت گزينشى خوددارى گردد.
بازسازى ونوسازى صنايع كارى است كه توسط مديران وصاحبان صنايع انجام مى شود ودولت بايد محيطى را 
درمديريت  اصلى  آفرين  نقش  بعنوان  گمارند.دولت  امرهمت  اين  به  خود  صنايع  وصاحبان  مديران  اين  تا  كند  فراهم 
فضاى كسب وكار ، با شناسائى وبرداشتن مشكالت وعوامل اصلى بازدارنده ازسرراه مى تواند نقش اصلى را ايفا 

كند.
اگر دولت ، عناصر تشكيل دهنده فضاى فعاليتهاى اقتصادى را اصالح كند وپويايى صنايع را دراين فضا امكان پذير 
سازد، اصلى ترين نقش ومسئوليت خودرا دراين باره انجام داده است. بنابراين ضرورت ايجاد ارتباط سازمان يافته 
ومنسجم بين دوسطح اصلى مديريت ( مديريت فضاى كسب وكار و مديريت انجام كسب وكار) درامر نوسازى صنايع 

دقت درعدم مداخله وجابجائى مسئوليتها ازضروريات اصلى واثربخش به شمار مى روند.  

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

بدهي هاي خارجي ايران به 8/13 ميليارد دالر مي رسد
واحد اطالعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود مجموع بدهي هاي خارجي ايران در سال جاري را 13 

ميليارد و 800 ميليون دالر پيش بيني كرد.
اين واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود بدهي هاي خارجي ايران در سال 85 را 13 
ميليارد و 700 ميليون دالر برآورد و پيش بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري با 100 ميليون دالر افزايش به 

13 ميليارد و 800 ميليون دالر برسد كه 5.4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. 
 87 سال  در  مي رود  انتظار  بگيرد.  خود  به  نزولي  روند  خارجي  بدهي هاي  آينده  سال  از  كه  شده  بيني  پيش 
توليد  درصد  كه 4.5  برسد  دالر  ميليون  و 900  ميليارد  به 12  كاهش  دالر  ميليون  با 900  خارجي  بدهي هاي 
ناخالص داخلي است. طي سال هاي 88 و 89 كشور شاهد بدهي هاي خارجي 11 ميليارد و 700 ميليون دالري و 

11 ميليارد و 100 ميليون دالري خواهد بود كه 3.7 و 3.3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. 
تداوم روند نزولي مجموع بدهي هاي خارجي ايران در سال 1390 را به 10 ميليارد و 600 ميليون دالر خواهد 

رساند كه 2.8 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. 
سال 1391 سالي است كه رقم 10 ميليارد و 300 ميليون دالري براي بدهي هاي خارجي كشور به ثبت خواهد 

رسيد كه 2.5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. 

واقعيت پيشنهاد ايران به اوپك در مورد حذف دالر 
 

 نشست سران اوپك براي ايران فرصتي را فراهم آورد تا اين نهاد عالي رتبه بتواند طرح هاي خود را براي 
توسعه بازار نفت عرضه كند. 

بورس نفت و مهمتر از آن «حذف دالر» در معامالت نفتي از طرح هاي اصلي و مهم پيشنهادي ايران در اين 
اجالس بود.طرح جنجالي بررسي كاهش ارزش دالر در معامالت نفتي كه اولين گام در حذف دالر به شمار مي 
رود پيش از پيشنهاد رئيس جمهوري ايران از سوي منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران در اجالس وزيران 

خارجه اوپك طرح و با واكنش تند وزير امور خارجه عربستان سعودي مواجه شد.
سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودي در مقابله با پيشنهاد ايران كه با حمايت ونزوئال همراه 

بود، گفت؛«ما نمي خواهيم دالر آسيب ببيند.»
به نظر مي آيد واكنش عربستان سعودي از آن جهت بود كه دالر امريكا در حال حاضر ارز پايه و مبناي تجارت 
دنيا و از جمله نفت است و هرگونه كاهش ارزش آن مي تواند بر قدرت خريد تاجران دنيا و نيز توليدكنندگان 

نفت تاثير منفي بگذارد. اين تاثير از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون معادل 15 درصد بوده است.
كاهش ارزش دالر در برابر يورو و ديگر ارزهاي عمده جهان از حدود يك سال و نيم پيش شروع شد كه در 

سال جاري ميالدي سرعت بيشتري به خود گرفت.
وزير امور خارجه عربستان در ادامه نظر خود كه بر حسب اتفاق از شبكه مدار بسته تلويزيون پخش مي شد 
و خبرنگاران هم به طور مستقيم آن را مي ديدند، گفت؛«بهتر است اين پيشنهاد به وزيران امور اقتصادي اوپك 

واگذار شود و در عين حال گفته شود كه اين وظيفه يي نيست كه از سوي اوپك به آنها واگذار شده است.»
با اين حال رئيس جمهوري ايران بار ديگر پيشنهاد «بررسي كاهش ارزش دالر» را در نشست سران طرح كرد 

و به اين طرح در نشست سران اكتفا نكرد و به خبرنگاران هم گفت؛«اين كه دالر نيست، كاغذ است.»
پيشنهاد رئيس جمهوري ايران در داخل و در ميان رسانه هاي حامي دولت شور و شعف بااليي را برانگيخت 
و تيترهايي مانند «سقوط ارزش دالر، بحث اصلي اجالس اوپك» بر پيشاني رسانه ها نقش بست، طوري كه 

خواننده و شنونده گمان مي برد كه اين موضوع چالش برانگيز محور بحث هاي اجالس سران بوده است.
واقعيت چه بود؟

درست است كه ايران بحث داغ و چالش برانگيز و رسانه پسند «بررسي كاهش ارزش دالر» را در نشست 
سران اوپك طرح كرد اما اين بحث فارغ از نشست سران فقط در ميان رسانه ها داغ بود. در رسانه هاي خارج 

به نوعي و در رسانه هاي داخل به نوعي ديگر.
در رسانه هاي خارج پيشنهاد ايران در حد همان پيشنهاد و با مقداري تفسير و تعبير همراه بود، اما در رسانه 
هاي حامي دولت داخل اين پيشنهاد در حد يك پيروزي براي ايران مطرح شد به طوري كه بعد از پيشنهاد ايران 

ارزش دالر في الفور كاهش دوباره يي يافت.
در بيانيه پاياني نشست سران اوپك پيشنهاد ايران در سطح بحث اصلي مطرح نشد بلكه در حد يك بحث گذري 

طرح شد، آن هم بدون ذكر عنوان پيشنهاد و طراح آن يعني ايران.

ترجمه بند پيشنهادي ايران هم به اين شرح است؛
به وزيران انرژي نفت و دارايي مان دستور داده مي شود تا به مطالعه راه ها و روش هاي تقويت همكاري 
مالي در ميان كشورهاي عضو اوپك از جمله طرحي كه توسط برخي از سران دولت و حكومت در بيانيه شان 

به سران ارائه شد، بپردازند. 
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 info@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان 
مشاغل معرفى نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  

پاتوق در 
ايران 

 

هياهوي قهوه و چاي و قليان 
 

علي رنجي پور

نمي توان به طور قطع براي شكل گرفتن پاتوق ها تاريخ دقيقي متصور 
شد. همين طور هيچ مشخص نيست كه كي براي اولين بار، دو نفر آدم 
هم  با  و  بنشينند  ميز  يك  دور  توانند  مي  كه  كردند  احساس  بيشتر،  يا 
درباره موضوع مبتالبه شان يا اصًال موضوعي بي ربط گپ بزنند و به 
اصطالح اولين پاتوق هاي تاريخ را پايه بگذارند. طبيعتًا قدمت پاتوق بايد 
به اندازه قدمت زبان باشد و اولين پاتوق هاي تاريخ در درون غارها و 
ميان جنگل ها و در دنياي بدوي شكل گرفته اند. البته انسان هاي اوليه 
الزامًا دور ميز و روي صندلي نمي نشسته اند (كما اينكه امروز هم خيلي 
ها اين كار را نمي كنند) و پاتوق هاي آنها مثل پاتوق هاي امروزي نبوده 
است. در اينجا صحبت از ميز و دور آن نشستن، به عنوان نخستين و 
يكي از مهمترين نشانه ها و نمادهاي ثابت پاتوق هاي مدرن مطرح است. 
نمادي كه در بسياري از فيلم ها و نقاشي ها و داستان ها، مورد اشاره 

و  نمادها  كنار  در  و  خاصي  شرايط  تحت  آن  تصوير  و  گيرد  مي  قرار 
نشانه هاي ديگري، بي درنگ ذهن را متوجه پاتوق و فضاي پاتوقي مي 
هاي  پاتوق  و  ها  كافه  يادآور  لهستاني  صندلي  و  گرد  ميز  تركيب  كند. 
روشنفكري است كه نمادهايي چون قهوه و پيپ و سيگار و روزنامه هم 
در آن حضور قاطع و چشمگيري دارند. نيمكت و چارپايه و ميز بزرگ 
فلزي مستطيل شكلي كه روي آن قليان و استكان هاي كمر باريك چاي 
و زيرسيگاري كوچك فلزي قرار گرفته تداعي كننده قهوه خانه است و 
همين طور ميز و صندلي هاي فانتزي كه رنگ هاي تند و شاد دارند به 
كافي  ياد  به  را  آدم  شكالت  و  بستني  غريب  و  عجيب  تركيبات  ضميمه 
پشتي  و  تخت  نظير  هايي  المان  كه  است  طبيعي  خب  اندازد.  مي  شاپ 
(جايگزين ميز و صندلي) و چاي و قليان و ديزي سنگي و چيزهايي از 
اين دست هم فضاي سفره خانه هاي سنتي را به خاطر آورد. هر كدام از 
اين پاتوق ها با همه اختالفاتي كه چه در ظاهر و چه در جنس مراجعه به 
آنها، با هم دارند، در ويژگي هايي (چه فرميك و چه محتوايي) مشترك 
هستند. گرفتن رد اين موارد اختالف و مشابهات، طبعًا با بررسي المان 

ها و نشانه هاي هر يك، راحت تر دنبال خواهد شد.

پاتوق ها را بدون نوشيدني هاي داغ و دخانيات نمي توان تصور كرد. 
گره  ها  حرف  اين  و  خانه  قهوه  و  كافه  مفهوم  با  آنچنان  المان  دو  اين 
خورده كه كافه يي كه در آن نشود سيگار كشيد، يا قهوه خانه و سفره 
خانه يي كه قليان در آن سرو نشود، چيزي نخواهد گذشت كه از رونق 
بيفتد و در دكان كار و كاسبي كافه چي و قهوه چي اش تخته شود. چاي 
و قهوه هم كه جاي خود را دارند و عمًال زندگي بدون آنها براي ما ديگر 
زندگي نخواهد بود. وقتي فكر مي كنيم و تاريخ مي خوانيم، به زحمت 
باورمان مي شود كه تا همين دويست، سيصد سال پيش چاي و قهوه 
و البته سيگار و قليان نبوده اند و جايي در فرهنگ و زندگي روزمره ما 

ايراني ها نداشته اند.
اولين حضور مستند تاريخي قهوه در ايران، به اواخر حكومت صفوي 
ها برمي گردد كه پرتغالي ها آن را با خود به ايران آوردند. البته بعضي 
ها معتقدند كه پيش از اين هم در ايران قهوه بوده است، ولي اين حضور 

آن قدر كم رنگ بوده كه مي شود آن را به حساب نياورد و تاريخ شروع 
قهوه خواري در ايران را به بعد از صفويان و به سال هاي رونق آن، 
شان،  معروف  قجري  هاي  قهوه  آن  با  قاجارها،  حكومت  دوران  يعني 
از  بهتر  و  تر  روشن  وضعيت  هم  چاي  تاريخچه  مورد  در  داد.  نسبت 
قهوه نيست. معروف است كه قديم ها چاي را به صورت محدود از هند 
مي آوردند، اما اين كاال به هيچ عنوان رونقي نداشته است. حتي تا اواخر 
دوران قاجار هم چاي، زير سايه قهوه قرار داشت، به طوري كه هنوز 
بچگي  زمان  كه  آورند  مي  ياد  به  ها  مادربزرگ  و  ها  پدربزرگ  بعضي 
شان در همه مراسم عمومي كه برگزار مي شد، قهوه سرو مي كردند 
و از چاي، خبري نبوده است. شروع دوران چاي در ايران، بايد اواخر 
دوران قاجار و اوايل حكومت پهلوي ها باشد. چيزي تقريبًا حوالي سال 
1275، يعني همان سالي كه كاشف السلطنه بوته چاي را با خود به ايران 
آورد. هر چند قبل از او هم چاي در ايران بوده و آن را وارد مي كرده 
اند و استعمالي هم داشته، اما گويا با ايراني شدن و فراگير شدن كشت 
و صنعت آن، مصرف آن هم رفته رفته در ايران فراگير شد و به جزئي 

از فرهنگ ايراني ما بدل شد. دخانيات هم، به معني آنچه امروز از آن به 
عنوان دخانيات ياد مي شود، از كاالهاي مدرن به شمار مي رود. سيگار 
از  بعد  و  داشته  رواج  امريكا  منطقه  در  و  است  غربي  كامًال  كاالي  يك 
كشف امريكا به اروپا آمده است. گمان نمي رود سيگار در ايران، قدمتي 
مدرن  كاالهاي  بقيه  كه  همانطور  ولي  باشد،  داشته  سال  صد  از  بيش 
فراگير  چشمگيري  سرعت  با  ايران  به  ورود  از  بعد  ساله،  صد  اين  در 
ايراني  كااليي  به  طرف  اين  به  پيش  سال  صد  از  نيز  سيگار  اند،  شده 
تبديل شده و مصرف آن به جزئي از فرهنگ ايراني اضافه شده است. 
توتون سيگار در همين ايران خودمان هم كشت مي شود و كارخانه هاي 
دخانيات ايراني آن را فرآوري و بسته بندي كرده و به جامعه عرضه 
و  سيگار  متعدد  مضرات  كشف  دليل  به  روزها،  اين  البته  كنند.  مي  اش 
از  كردن  صحبت  آن،  مصرف  مذمت  در  عمومي  وسيع  تبليغات  رشد 
سيگار به امري مذموم بدل شده، ولي حقيقت آن است كه مصرف آن 
در همه جهان و در كشور خودمان ايران، مصرف كمي نيست كه بشود 
واقعيت  يك  مثابه  به  را  سيگار  حضور  بايد  بلكه  گرفت،  ناديده  را  آن 
بي تخفيف جامعه پذيرفت. قليان هم تاريخ زيادي ندارد. معروف است 
دربار  در  ابتدا  و  شده  ساخته  صفوي  عباس  شاه  زمان  در  قليان  كه 
هاي  نمونه  شاهي  ناصرالدين  هاي  قليان  است.  داشته  رواج  پادشاهان 
معروف قليان هستند كه احتماًال قليان هاي امروزي از روي آنها ساخته 
شده اند و امروزه با اندكي تغييرات در تنباكوي مصرفي آنها و معطر 
شدنشان به انواع گل و ميوه، در سفره خانه ها و قهوه خانه ها استعمال 
مي شوند.به هر صورت، چاي و قهوه و سيگار و قليان به عنوان نماد 
و نشانه مهم پاتوق هاي امروزي شناخته مي شوند و هر پاتوقي بنا به 
مشتري  به  كه  كااليي  عنوان  به  كاالها  اين  از  دارد،  كه  كاركردي  وجه 
فضاي  كه  ها  كافه  در  كند.  مي  استفاده  حال  فراخور  به  دهد،  مي  ارائه 
آنها فضاي روشنفكري است بيشتر قهوه و سيگار مورد توجه واقع مي 
شود كه طعم تلخ آنها با حال و هواي روشنفكري معاصر، كه نگاهي تلخ 
به دنيا دارد، بيشتر سازگار است. اين تلخي در نوع معماري و فضاها و 
دكوراسيون و نورپردازي اين دست كافه ها هم تجلي دارد. مجموعه اين 
نمادها پاتوق هايي را مي سازند كه بيشتر مورد توجه قشر روشنفكر 
و هنرمند جامعه قرار مي گيرد و محملي براي بحث هاي بي سر و ته و 

پايان ناپذير روشنفكري است.
از نوع ديگر پاتوق هاي مرسوم مي توان به قهوه خانه ها اشاره كرد. 
همانطور كه پيش از اين گفتيم چاي و قليان، كاالهاي پررونق بازار قهوه 
خانه داران هستند. نوع معماري و فضاسازي اين قهوه خانه ها ساده 
است و از پيچيدگي خاصي برخوردار نيست. از شكل و شمايل ساختمان 
قهوه خانه گرفته تا فرم چينش ميز و نيمكت ها و حتي نقاشي هايي كه 
به در و ديوار آنها نصب شده، همه از اين مدل ساده پيروي مي كنند. 
كه  هستند  بازار  و  كوچه  عادي  مردم  هم  ها  خانه  قهوه  اين  مشتريان 
طبعًا جزء آدم هاي ساده به شمار مي روند و از پيچيدگي هاي مرسوم 
دنياي روشنفكري و شبه روشنفكري به كلي به دورند. از كارگر و بقال 
و نانوا گرفته كه وقت استراحت خود را در قهوه خانه ها مي گذرانند، 
به  ها  محل  در اين  را  خود  بيكاران كه صبح  بازنشسته و  پيرمردان  تا 
شب مي رسانند و چاي مي خورند و قليان مي كشند و احتماًال تخته يي 

بازي مي كنند.
غير از اين دو نوع اصلي و معروف پاتوق، دو نوع ديگر پاتوق هم داريم 
كه مي توان به نوعي آنها را زاييده و تغيير شكل يافته كافه ها و قهوه 
خانه ها دانست؛ كافي شاپ ها و سفره خانه هاي سنتي. كافي شاپ ها 
را مي شود نوع ساده شده كافه ها دانست كه در همه المان هاي پيچيده 
قهوه  است.  شده  ايجاد  سهولت  جهت  در  تغيير  و  تلطيف  نوعي  به  آن 
غريب بستني و شكالت  عجيب و  هاي  تركيبات و معجون  به انواع  تلخ 
تبديل شده، فضاسازي و دكوراسيون و نور محيطي آن به سمت سادگي 
بيشتر ميل كرده، تا به اصطالح پاسخگوي مراجعه طبقه متوسط جامعه 
باشد. از سوي ديگر سفره خانه هاي سنتي نيز همين روند را منتها در 
جهت عكس طي مي كنند تا خود را تا حد طبقه متوسط باال كشيده باشند. 
طعم قليان سفره خانه ها به مراتب رقيق تر از انواع قهوه خانه يي آن 
است. چاي سفره خانه ها در قوري هاي چيني و استكان هاي تميز سرو 
مي شود و دست آخر اينكه در فضاسازي و معماري و نورپردازي آن 
اندكي ظرافت و پيچيدگي هنري بيشتري به كار رفته است. البته اخيراً 
تحليل هايي هم در مورد سفره خانه ها شده كه آنها را شكل پست مدرن 
پاتوق ها مي داند. نمي شود كه اين تحليل ها را از بيخ نادرست خواند، 
بتوان  كه  باشند  حسابي  و  درست  هاي  تحليل  كه  آيد  نمي  نظر  به  اما 
دربست آنها را پذيرفت. به هر حال اين موضوع دخلي به بحث ما پيدا 
نمي كند و پرداختن به آن مجال مفصل ديگري مي طلبد. چيزي كه واضح 
به نظر مي رسد اين است كه سفره خانه ها و كافي شاپ ها، همان كافه 
حال  مناسب  ها،  المان  در  تغييراتي  با  كه  هستند  هايي  خانه  قهوه  و  ها 
طبقه يي از جامعه شده اند كه در ساخت و شكل گيري كافه ها و قهوه 
خانه هاي ايراني به آنها توجهي نشده بود. طبقه يي كه نه روشنفكر است 
روزبه روز برتعداد آنها افزوده مي شود،  و نه بي سواد؛ طبقه يي كه 
طوري كه مي توان آن را طبقه غالب اجتماعي دنياي امروز ناميد؛ طبقه 

متوسط شهري. 
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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

چند سطري درباره پاتوغ و 
مفهوم آن 

 
حرف هاي نه چندان جدي 

 
سيدعلي ميرفتاح

«پاتوغ» اصلش با «غ» است اما بيشتر آن را با «ق» مي نويسند و به دليل كثرت استعمال «پاتوق» احتماًال بايد آن را 
در فهرست اغالط مصطلح جاي داد. علي ايحال پاتوغ كلمه يي تركي است و از قاجار به اين طرف، در زبان محاوره 
مردم آمده و از آنجا به بعد به متون ادبي نيز راه پيدا كرده است. پاتوغ تركيبي است از «پا» و «توغ» و اين طور كه 
در فرهنگ هاي لغت آمده، توغ مترادف عîلîم و بيرق و عمود است. در واقع پاتوغ يعني مردمي كه پاي علم تجمع مي 
كردند، يا مرداني كه دور عمود مي نشستند. رفته رفته پاتوغ معادلي شد براي محفل و تجمعات غيررسمي و جايي 
كه مردم اوقات فراغت شان را با دور هم نشستن مي گذرانند و امروز ما به هر جايي كه تعدادي پاي ثابت دور هم 

نشستن و چاي خوردن و زبانم الل سيگار كشيدن داشته باشد پاتوغ -يا پاتوق- مي گوييم.

پاتوغ همان محفل نيست و بار سياسي و تبعاتي كه بر محفل مترتب است، دخلي به پاتوغ ندارد، با اين حال هر محفلي 
در ذات خود پاتوغ هم هست. مردم براي گذران اوقات فراغت، اگر حوصله كتاب خواندن و فيلم ديدن و يادداشت 
نوشتن نداشته باشند، سعي مي كنند براي فرار از تنهايي هم كه شده محلي پيدا كنند كه بتوانند دوستان خود را در 

آنجا بيابند و با زدن و شنيدن حرف هاي نه چندان جدي وقت خود را سپري كنند.

پيدا كردن اين «محل» سخت نيست. گاهي سر كوچه، كنار بقالي كه حتي جايي براي نشستن و امكان پذيرايي در حد 
چاي و قهوه هم ندارد، تبديل به پاتوغ مي شود. گاهي هم در پاگرد نه چندان بزرگ آپارتمان ها يا در پاركينگ و 

حياط بعضي مجتمع ها، مفهوم پاتوغ تحقق پيدا مي كند.

در واقع همه جا مي تواند پاتوغ باشد، از دفتر يك نشريه بگيريد تا آبدارخانه يك اداره. مهم اين است كه آدم بتواند 
مردماني شبيه به خود را كه با آنها حرف مشترك يا علقه ها و ساليق مشترك داشته باشد، پيدا كند. براي همين 

پاتوغ هاي ادبي و هنري يا گعده هاي دوستانه وفور بيشتري دارند تا پاتوغ هاي علمي و صنفي. 

علوم براي خود آكادمي دارند و صنوف نيز با تشكيل اتحاديه و سنديكا، منافع گروهي را دنبال مي كنند. جمع شدن 
كارگران و كسبه در قهوه خانه هم براي دنبال كردن منافع گروهي نيست بلكه براي گذران وقت است؛ وقتي كه با 
خوردن چاي و شنيدن حرف هاي شنيدني و انجام معامالت پر مي شود. اما محافل ادبي و هنري، حتي انجمن ها و 

شب شعرها و تظاهر به ظواهر آكادميك، به مفهوم پاتوغ نزديك تر مي شوند تا به مفاهيم ديگر.

در پاتوغ كسي رئيس نيست و برنامه خاص و مشخصي هم دنبال نمي شود. صرفًا كلياتي مورد توافق قرار گرفته كه 
دليل حضور افراد را توجيه مي كند اما با اين همه و با اينكه مناسبات رئيس و مرئوسي در پاتوغ ها حاكم نيست، چتر 
سليقه و گرايش يك آدم مشخص كه احتماًال مترادف همان معني توغ است، بر سر بقيه سايه مي اندازد. براي همين 
پاتوغ ها با اسم اشخاص گره مي خورند و گاهي مي توان نام هايي را يافت كه مثل شمع همه را به گرد خويش مي 
خوانند. بيخود نيست كه بعضي قهوه خانه ها و كافي شاپ ها، مرداني نامدار را مهمان دائمي خود مي كنند تا بقيه به 
جذبه او، آنجا را پاتوغ و رفت وآمد مشتري ها را در آنجا زياد كنند. قطع و يقين، بدون هدايت و ساعدي و آل احمد 

و اين اواخر بيژن جاللي، پاتوغ هاي الماسكو و نادري و اين اواخر كافه شوكا شكل نمي گرفت.

پاتوغ ها عمومًا منشاء خيرند. خيلي وقت ها در همين جمع هاي كوچك كار خاليق راه مي افتد، براي مرد بيكاري 
كار پيدا مي شود، جنس روي دست مانده يي به فروش مي رسد، قصه يي خوانده مي شود، شعري نقد مي شود 
و مفهوم «يكي براي همه، همه براي يكي» تحقق پيدا مي كند. اما گاه پيش مي آيد كه به جاي مهرباني، در يك جمع 
كوچك، گياه خصومت و پليدي مي رويد. مفاهيم زشتي مثل بايكوت گاهي در پاتوغ ها چنان تحقق مي يابد كه يكباره 
مي بيني بيچاره يي را تا مرز نابودي پيش مي برد. مخصوصًا در پاتوغ هاي روشنفكري، يكباره جمع به اقليت و 

اكثريتي تقسيم مي شوند و زور هر كدام كه بيشتر باشد، رقيب را از ميدان به در مي كند.

معموًال در چنين محافلي دعواها در حصر همان جمع هاي كوچك نمي ماند و به مطبوعات و رسانه ها و اين اواخر 
به سايت و وبالگ ها كشيده مي شود. بي ربط نگفته ايم اگر مطبوعات و سايت ها و وبالگ ها را هم - البته بعضي 
از آنها را- در زمره پاتوغ ها برشمريم. باالخره در اينجاها هم عîلîمي هست كه عده يي گردش جمع شده اند و با 

حرف هاي نه چندان جدي وقت خود را سپري مي كنند 
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به بهانه شيوع مجدد آنفوالنزاى مرغى در انگلستان

نگاهي به بيماري هاي قابل 
انتقال ميان حيوان و انسان 

 

 نام آنفلوآنزاي پرندگان براي همگان آشناست ، بيماري ترسناك و مرگباري كه از پرندگان به انسان سرايت 
مي كند. اين بيماري تنها بيماري نيست كه از حيوان به انسان سرايت مي كند ، در واقع بيش از يك سوم از 

500بيماري عفوني انسان از دسته بيماري هاي مشترك ميان انسان و دام است. 

پس حتي اگر روزي در سال را نيز به اين بيماري ها اختصاص بدهند ، چندان اقدام دور از ذهني نيست.
بيماري هاي قابل انتقال ميان حيوان و انسان در اصل از گروه باكتري ها ، ويروس ها ، قارچها و انگلها هستند. 
مهمترين بيماري هاي مشترك ميان انسان و دام كه در كشور ما ديده مي شود ، مي توان به تب مالت ، سالك ، 
هاري ، سياه زخم ، كيست هيداتيك و تب خونريزي دهنده كريمه كنگو اشاره كرد. از طرفي ديگر به داليل مختلف 
، خطر ورود بيماري هاي ديگر مانند جنون گاوي ، تب دره ريفت ، آنفلوانزاي پرندگان و... را نبايد ناديده گرفت.

بيماري هاي مشترك ميان انسان و حيوان يكي از مشكالت نظام سالمت به شمار مي رود و بايد نظام مراقبت 
از بيماري هاي مشترك دامي و انساني افزايش يابد. از سال 81 تا 85 برخي بيماري ها مانند سالك ، تب مالت و 

حيوان گزيدگي افزايش يافته است.
و  انسان  ميان  مشترك  هاي  بيماري  براي  بهداشت  وزارت  سوي  از  هزينه  تومان  از 400ميليارد  بيش  ساالنه 
حيوان صرف مي شود ؛ در حالي كه بسياري از دست اندركاران ، اين بودجه را به نسبت گستردگي كار مورد 

نياز بسيار ناچيز مي دانند. 
آنفوالنزاى مرغى انسانها را مبتال نمى ساخت يا شايد اينطور تصور مى شد. در ماه May سال 1997 پزشكان و 
ويروس شناسان شاهد بروز يك طغيان آنفوالنزايى بودند كه خاطرات مربوط به اپيدمى آنفوالنزاى سال 1918 
را در ذهن آنها تداعى مى كرد. اين بيمارى جديد از آنفوالنزاى تيپ A بود و آنفوالنزاى مرغى يا آنفوالنزاى 
هنگ كنگى نام گرفت. اولين بيمار مبتاليى كه در اثر اين بيمارى فوت كرد يك كودك سه ساله بود. نكته عجيبى 
كه همه دانشمندان ويروس شناس و پزشكان را متعجب ساخته بود، آن بود كه ويروس در اين كودك منجر به 
بروز بيمارى شده است كه قبًال تصور مى شد فقط پرندگان را مبتال مى سازد. در طول تاريخ بشرى تا آن زمان 

هنوز چنين ويروسى از بدن انسان جدا نشده بود. 
اين ويروس 15 نفر را مبتال ساخت و آنها را كشت. اولين انسانى كه بدليل آنفوالنزاى مرغى جان باخت داراى 
تماس مستقيم با مرغها بود و بنابراين انتقال از مرغ به انسان قطعى است. آنفوالنزاى مرغى ماكيان را مبتال 
اين  اينكه  وجود  با  است.  شده  سازگار  پرندگان  فيزيكى  ساختار  با  كه  است  ويروسى  آن  مولد  عامل  و  ميكند 
بيمارى مخصوص ماكيان است، اما در سالهاى اخير ظاهرا اين ويروس به گونههاى ديگر جانداران نيز منتقل 

شده است. در مقابل، ويروس آنفوالنزاى فصلى بويژه با شده و موجب ابتالى انسانها به اين بيمارى 
بدن انسان سازگار ميشود. 

فصلى به آسانى از فردى به فرد ديگر منتقل ميشود بر خالف آنفوالنزاى مرغى، آنفوالنزاى 
را  تن  هزار  صدها  جان  ساله  هر  ميگيرد. طبق گزارشها و آمارهاى و 
پژوهشها،  آخرين  از  آمده،  دست  به 
تا كنون 50 تن به بيمارى آنفوالنزاى 
 80 حدود  كه  شدهاند  مبتال  مرغى 

تقريبا تمام  و  باختند  درصد آنها جان 
خاور  و  آسيا  شرق  جنوب  منطقه  از  آنها 

ميانه بودهاند. 
و  ميشوند  يافت  پرندگان  فضوالت  در  اغلب  ويروس  اين 

انتقال  ميشوند.  مبتال  آن  به  ميكنند  تنفس  را  ويروس  اين  كه  مرغدارانى 
بيمارى از انسان به انسان بسيار به ندرت اتفاق ميافتد. آنچه اين بيمارى را براى 

انسان خطرناك ميكند، اينست كه ويروس آن به شكلى دچار جهش ژنتيكى و تغيير رفتار 
شود كه بتواند از انسانى به انسان ديگر منتقل شود. در نتيجه اين امر، شيوع بيمارى بسيار گسترده 

خواهد شد. 

خطرناكتر از اين وضعيت آنست كه ويروس مرغى بتواند فردى را آلوده كند كه همزمان به بيمارى آنفوالنزاى 
شوند  تركيب  يكديگر  با  شرايط  اين  در  انسانى  و  مرغى  ويروسهاى  ژنهاى  كه  صورتى  در  مبتالست.  انسانى 
ويروس ميتواند از فردى به فرد ديگر منتقل شود و در نتيجه يك آنفوالنزاى عالمگير شايع خواهد شد. تقريبا هيچ 

فردى به طور طبيعى در برابر ويروس جديد مصونيت نخواهد داشت. 
در حالى كه اين ويروس ميتواند ظرف 6 ماه به همه مناطق جهان برسد. هيچ كس نميداند ما چقدر به زمان اين 
اپيدمى احتمالى جهانى نزديك هستيم، اما بسيارى از دانشمندان ميگويند كه ما به اين نقطه خواهيم رسيد، چرا 
كه به نظر ميرسد همهگيرى آنفوالنزا در سيكلهاى 25 ساله به وقوع ميپيوندند و آخرين دوره آن در سال 1968 
بوده است. آنچه نگرانيها را در اين اواخر بيشتر كرده اينست كه آنفوالنزاى مرغى آلوده كردن پستانداران را از 
جمله پلنگها و ببرها را آغاز كرده است. يك بررسى اخير آزمايشگاهى نشان داد كه ويروس آنفوالنزاى مرغى 
ميتواند در ميان گربهها نيز رد و بدل شود. همچنين اين ويروس توانسته اردكها را بدون بروز بيمارى و عالئم 

ظاهرى آن آلوده كند. 

اين امر خطر آلودگى مرغداران را افزايش ميدهد. در مورد عالئم بيمارى بايد يادآور شد كه ابتدا با يك تب خفيف، 
سردرد و درد مفاصل آغاز ميشود. تب بيمار ممكنست به مدت يك روز فروكش كند. بيمار به سختى تنفس ميكند 
و به تدريج سرفهها آغاز ميشود. همزمان با كم رسيدن اكسيژن به مغز در اثر اشكال در تنفس حالت كما و 
مرگ به همراه خواهد داشت. از آنجا كه عالئم آنفوالنزاى مرغى بسيار مشابه آنفوالنزاى معمولى است، خطر آن 
اينست كه ممكنست پزشكان نتوانند تفاوت آنها را تشخيص دهند. اما در صورتى كه اين بيمارى ظرف 48 ساعت 
تشخيص داده شود و بيمار تحت درمان خاص بيمارى مانند مصرف داروى ضد ويروسى Tamiflu قرار گيرد، 

بيمار معموال بهبودى كامل بدست ميآورد. 
تا كنون به منظور توقف اين بيمارى ميليونها مرغ، جوجه و اردك در كشورهاى آلوده شده آسيايى به منظور 
و  مستعد  مناطق  در  پاكسازى  و  نجات  شدهاند.  كشتار  سالم،  انسانهاى  و  پرندگان  ميان  در  ابتال  خطر  كاهش 
آسيبپذير مانند مرغداريها و مزارع افزايش يافته است. همچنين از پزشكان خواسته شده تا نسبت به عالئم بيمارى 
در بيماران كنجكاوتر بوده و آنها را تحت كنترل دقيق داشته باشند. با اين حال سازمان جهانى بهداشت هشدار 
داده كه اگر در حال حاضر اين بيمارى شايع شود، هيچ كشورى براى مقابله با آن چه به لحاظ دارويى و چه به 
لحاظ واكسينه كردن آماده نيست. امكان انتقال بيمارى از راه خوردن گوشت مرغ آلوده وجود ندارد اما اين در 

صورتى است كه گوشت كامال پخته شده و خام نباشد اين امكان وجود خواهد داشت. 
در زمينه تهيه واكسن اين بيمارى الزم به ذكرست كه دانشمندان در مراحل بسيار اوليه از آزمايش يك واكسن 
آزمايشى عليه زنجيره H5N1 از آنفوالنزاى مرغى هستند كه در آسيا در حال گردش است. اگر يك حالت عالمگير 
از اين زنجيره در سال آينده و سالهاى آتى بروز كند، ميليونها تن در اروپا و آمريكا و ميلياردها تن ديگر در 
ساير نقاط جهان به اين واكسن دسترسى نخواهند داشت. به عالوه دولتهاى هر كشور بايد تصميم بگيرند چه 
گروهى از جامعه براى تزريق اين واكسن در اولويت قرار دارند كه اين تصميم بستگى به اين دارد كه به آنها 
اين  از  اقتصادى  آسيب  يا  و  برسانند  حداقل  به  را  جوامع  آسيب  دهند،  كاهش  را  احتمالى  مير  و  مرگ  بخواهند 

اپيدمى را كاهش دهند. 

در خصوص يك تالش بينالمللى براى مقابله با اين ويروس بايد متذكر شد كه نوامبر سال 2004، سازمان جهانى 
بهداشت در يك درخواست قطعى از دولتها خواست تا در جهت توليد و توزيع واكسن بيمارى اقدام كنند. ظاهرا 
تاكيد آمريكا در اين زمينه در رأس كشورهاى اروپايى قرار داشته است. هم اكنون درحدود 10 شركت در حال 
آزمايشهاى  جارى  سال  در  كه  ميرود  انتظار  نيز  بسيار  و  هستند  بيمارى  اين  واكسن  تهيه  روى  بر  كردن  كار 
بالينى در اين زمينه را آغاز كنند. در مقايسه با سارس بايد گفت از آنجا كه آنفوالنزاى مرغى برخالف سارس 
به صورت دورهاى در حال گردش است، اما سارس را ميتوان براى مدتى تحت كنترل قرار داده و شيوع آن را 
متوقف كرد. عاليم بيمارى آنفوالنزاى مرغى: عاليم بيمارى آنفوالنزاى مرغى كه در هنگ كنگ رخ داد بسيار شديد 
بود و تعداد نفرات كشته شده بيش از حد معمول بود. بطور معمول بيمار دچار تب هاىْ -103ْ 100 فارنهايت در 
بالغين و حتى بيشتر در اطفال مى شد. بعالوه داراى ساير عاليم نظير سرفه، 
نيز  شديد  خستگى  و  عضالنى  دردهاى  سردرد،  بينى،  آبريزش  گلودرد، 
بودند. پروتئين حاصل از اين ويروس قادر است كه سلولهاى عضالنى 
را تخريب نموده و سلولهايى را كه در سطوح اپيتليال بينى و حلق قرار 

دارند از بين ببرد. 

دارند  وجود  ريمانتادين  و  آمانتادين  بنام  ويروس  ضد  داروى  درمان: 2 
آنفوالنزاى  سوشهاى  بردارى  نسخه  هاى  فعاليت  از  توانند  مى  كه 
تيپ A كه انسان و پستانداران را مبتال مى سازد، جلوگيرى بعمل 
آورند. اين داروها بعنوان داروهاى پيش گيرنده و براى درمان 
بيمارى آنفوالنزاى تيپ A مورد استفاده قرار مى گيرند و براى 
بالفاصله  بايد  بيماران  است.  استفاده  قابل  نير   H5N1 سوش 
بعد از شروع عاليم بيمارى از اين داروها استفاده نمايند. با اين 
كارانه  محافظه  و  عالمتى  درمان  اساس  بر  درمان،  اساس  حال 
است. بعنوان مثال مى توان از داروهاى تب بر استفاده نمود ولى 
ساليسيالت  ازتركيبات  كه  داشت  مدنظر  حتمًا  را  نكته  اين  بايد 
بدليل احتمال بروز سندرم راى، نبايد در كودكان كمتر از 8 سال 

استفاده نمود. 

فرد بايد به مقدار بسيار زيادى نيز مصرف مايعات داشته باشد. 
براى پيشگيرى اگر چه مى توان از داروهاى ضد ويروسى استفاده 
نمود ولى بايد گروههاى با ريسك باال را از طريق واكسيناسيون 
مورد پروفيالكسى قرار داد. در حقيقت واكسن هم مى تواند شدت 
بيمارى را كاهش دهد و هم مى تواند در كنترل طغيانهاى مختلف 
مورد  در  مذكور  اقدامات  بر  عالوه  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
مخازن  وجود  مسأله  باشد،  مدنظر  بايد  آنچه  مرغى  آنفوالنزاى 
مخازن  تمامى  حذف  چه  اگر  باشد.  مى  پرندگان  يعنى  ويروس 
ويروس يعنى مرغها و پرندگان غيرممكن است ولى افزايش سطح 
بهداشتى در مرغدارى ها و كاهش تراكم جمعيت پرندگان در اين 
مكانها مى تواند به كنترل بيشتر بيمارى كمك كند. رويكرد ديگر 
آن است كه تمامى مرغها واكسينه شوند. اين كار در مكزيك با 

موفقيت انجام گرفت. 
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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؟

درمان درد كمر با تصاوير مغزي  
 

گروهي از دانشمندان در قالب تالشي بي سابقه با استفاده از تصاوير مغزي 
به  كه  هركسي  كنند.  مي  توليد  كمر  دردهاي  درمان  براي  جديدي  داروهاي 
دردهاي  با  اساسًا  دردهايي  چنين  داند  مي  خوبي  به  باشد  مبتال  مزمن  درد 
ناشي از خراشيده شدن بدن يا شكستگي متفاوت هستند. در عين حال شواهد 
دردهاي  به  كه  افرادي  دهند  مي  نشان  كه  دارند  وجود  نيز  متعددي  علمي 
مزمن مبتال هستند تفاوت هاي بنياديني در ساختار و عملكرد مغزي دارند. 
اكنون دانشمندان تالش مي كنند با استفاده از اين شواهد و بررسي تصاوير 
مغزي بيماران مبتال به دردهاي مزمن داروهاي جديدي را توليد و براي از 
بين بردن اين دردها نظير درد كمر به كار بندند. گروهي از محققان دانشگاه 
نورت وسترن امريكا به سرپرستي دكتر «آپكاريان» در تحقيقات اخير خود 
از كشف نابهنجاري هايي در مغز افراد مبتال به دردهاي مزمن نظير كمردرد 
خبر داده اند. بر اساس يافته هاي جديد اين محققان، به نظر مي رسد بخشي 

از «قشر پيش پيشاني» كه با فرآيند تصميم گيري مرتبط است در مغز افراد 
به  مرتبط  پيشاني  پيش  قشر  ديگر  بخش  اند  داده  نشان  آنها  همچنين  است.  شده  منقبض  مزمن  دردهاي  به  مبتال 
احساسات در اين افراد نيز داراي فعاليت بيش از اندازه است. با توجه به اين يافته جديد دانشمندان تالش مي كنند به 

توليد داروهاي موثر براي از بين بردن درد كمر و دردهاي مشابه بپردازند.  

درمان ديسك كمر  
9 راههاى درمان بيرون زدگى و پارگى ديسك كمر كدام 

است؟ 
خيلى  بيمارى  هنوز  و  كند  مراجعه  موقع  به  بيمار  اگر   9
پيشرفت نكرده باشد، در اكثر اين بيماران با دادن داروهاى 

شلكننده و ضدالتهاب، مراحل حاد برطرف ميشود. 
مرحله بعدى درمان، انجام فيزيوتراپى ميباشد. متعاقب آن 
با تقويت عضالت اطراف ستون فقرات به وسيله ورزش يا 
تحريكات الكتريكى، بار و فشار وارده به ستون فقرات را 
بيمارى  اگر  ولى  يابد.  كاهش  بيمارى  مشكل  تا  ميكنيم  كم 
پارگى  دچار  فرد  و  باشد  پيشرفته  مراحل  در  كمر  ديسك 
و بيرون زدگى و فشار روى ريشه عصبى شده باشد، در 
اين مرحله نميتوان از روشهاى ذكر شده استفاده كرد. به 
عبارتى هر كدام از روشهاى درمانى، زمان و مورد خاصى 
بايد داشته باشند تا نتيجه مطلوب گرفته شود؛ بهطور مثال 
زمانى كه ديسك به ريشه عصبى فشار ميآورد، ممكن است 
فيزيوتراپى و ورزش كردن باعث تشديد درد و حتى عاليم 
مرحله  اين  در  بنابراين  شود،  مختلفى  فلجهاى  و  عصبى 

حتما بايد از عمل جراحى استفاده كرد. 
وجود  مجدد  عود  امكان  كمر،  ديسك  درمان  از  بعد  آيا   9

دارد؟ 
9 در تمام روشهاى درمانى ديسك كمر، امكان عود مجدد 
وجود دارد، ولى معموًال عودها در سطوح باالتر و پايينتر 
ديسك درمان شده ى قبلى اتفاق ميافتد. البته گاهى ممكن 

است در همان سطح قبلى هم اتفاق بيفتد. اگر بيمار مراحل 
درمان را به خوبى انجام دهد و ورزشهايى را كه برايش تجويز شده ادامه دهد و وزن خود را نيز كاهش دهد، ممكن 
است تا آخر عمر هيچ مشكل برايش پيش نيايد، ولى اگر مراحل درمانى را كامل انجام ندهد، امكان عود مجدد وجود 
تقويت  به  كه  ميشود  توصيه  او  به  ميشود،  عمل  بيمار  وقتى  ميباشد.  ترتيب  همين  به  هم  جراحى  روشهاى  در  دارد. 
عضالت بپردازد و در كنار تقويت عضالت فيزيوتراپى را هم ادامه بدهد. نبايد وزنههاى سنگين را بلند كند و كارهاى 
اشتباهى را كه قبال انجام ميداده تكرار كند. در غير اين صورت ممكن است در همان سطح اوليه و يا سطوح ديگر دچار 
در رفتگى ديسك شود. روشهاى عمل جراحى نيز متفاوت است و از عملهاى كوچك و بسته تا عملهاى باز و بزرگ 
انجام مى شود. به عنوان مثال اگر سطح در رفته فقط يك سطح باشد و بيمار الغر باشد و ميزان در رفتگى نيز كم 
باشد، در اين موقع از روشهاى عمل بسته ميتوان استفاده كرد. اگر كمى شديدتر باشد، از روشهاى ميكروسكوپى 
استفاده ميكنيم و اگر خيلى شديد باشد و چندين سطح را گرفتار كرده باشد و بيمار چاق نيز باشد، ناچارا بايد از 

روشهاى باز و وسيع استفاده شود. 
چگونگى درمان و نوع عمل توسط پزشك تشخيص داده مى شود و براى هر بيمار، عمل جراحى متناسب با شرايط 

وى در نظر گرفته ميشود. 
9 عدم درمان به موقع ديسك كمر چه عواقبى ممكن داشته باشد؟ 

9 عدم درمان به موقع ديسك كمر باعث بدتر شدن وضعيت بيمار خواهد شد و درد بيمار را تشديد خواهد كرد. ممكن 
است به خاطر يك عمل كوچك، مجبور شويم عملهاى بزرگترى را انجام دهيم و حتى ممكن است باعث تخريب ديسك و 
تخريب خود مهره و سرخوردگى مهره شود و در نتيجه مجبور شويم كه از يك عمل كامال وسيع، با كار گذاشتن پالتين 
و وسايل خاص فلزى در كمر بيمار استفاده كنيم. عدم درمان به موقع ممكن است باعث عوارضى مانند بيحسهاى 

دائمى يا اختالالت حركتى شود كه اين عوارض باعث افتادگى پا و كشيدن و لنگى پا خواهد شد. 
همچنين عدم درمان به موقع ممكن است باعث ايجاد مشكالت ادرارى و مثانهاى شود و يا مشكالت اسفنكتر مقعد به 
وجود بياورد و بيمار نتواند ادرار و مدفوع خود را نگه دارد. اين مشكالت در آقايان باعث ايجاد ناتوانيهاى جنسى هم 
ميشود. به علت اين كه اعصاب مانند ديگر نسوج و پوست قابل ترميم نميباشند و اگر صدمه اى به آنها برسد، ديگر به 

حالت اوليه بر نميگردند، بنابراين قبل از صدمه شديد، بايد حتما نسبت به درمان اقدام كرد. 
9 در درمان اين بيماران با چه مشكالتى مواجه هستيد؟ 

چه  وسايل،  و  امكانات  از  بسيارى  و  نيستيم  مواجه  خاصى  مشكل  با  بيماران  اين  درمان  در  اكنون  خوشبختانه   9
تشخيصى و چه زمانى، موجود ميباشد. حتى يك سرى امكانات قابل حمل و نقل وجود دارد كه براى بعضى از بيماران، 

كه نياز به يك سرى وسايل خاص دارند، توسط شركتها و تكنسينهاى آنها فراهم ميشود. 
9 توصيه كلى شما به افراد مبتال و ديگر افراد كدام است؟ 

9 بهترين توصيه اين است كه پيشگيرى بهتر از درمان ميباشد. پس در مرحله اول بايد سعى كنيم كه اصال مبتال به 
اين بيمارى نشويم. ميبايستى در اين ارتباط تمام مواردى كه باعث پيشگيرى از ايجاد اين بيمارى ميشود را رعايت 
كنيم؛ از جمله ورزش كردن، كاهش وزن، عدم بلند كردن اجسام سنگين و هول دادن اجسامى مانند اتومبيل يا بلند 

كردن اتومبيل. 
ورزش ماليم روزانه داشته باشيم تا بدنمان هميشه در فرم ايدهال قرار گيرد و عضالت وضعيت طبيعى را حفظ نمايند 

و استخوانها دچار پوكى نشوند. 
همچنين بايد تغذيه مناسبى داشته باشيم (تغذيه مناسب به معنى زياد خوردن نيست، بلكه به معنى درست خوردن 
ميباشد). از ميوهجات و سبزيجات و لبنيات حتمًا در وعدههاى غذايى استفاده كنيم. در معرض نور خورشيد به مقدار 
اگر  و  بگيريم  قرار  صندلى  و  پشتميز  مطالعه،  موقع  مثال  برويم؛  راه  يا  بخوابيم  يا  بنشينيم  درست  گيريم.  قرار  الزم 
ميخواهيم تلويزيون نگاه كنيم، لم ندهيم يا كج نشويم و يا در تخت خواب و به حالت نيم خيز مطالعه نكنيم. رعايت اين 

موارد باعث ميشود فشار بر روى ديسكهاى مختلف از جمله ديسك كمر، ديسك گردن و ساير قسمتها، وارد نشود. 
براى درمان حتما به موقع اقدام شود، و پزشك طرف مشاوره، فردى باشد كه تبحر و اطالعات كافى داشته باشد. البته 
به ياد داشته باشيد كه تنها علت كمردرد، ديسك كمر نميباشد و كمر درد علل بسيار متفاوتى دارد و بر حسب مورد، 

بايد بيماران درمان شوند. 
ممكن است علتهاى درد كمر، مشكالت تغذيهاى و متابوليكى مانند بيمارى ديابت، نقرس يا تمام بيماريهاى التهابى و 
مورد  حسب  بر  تا  كنيد  مراجعه  پزشك  به  حتما  كمردرد  بروز  صورت  در  بنابراين  باشند.  يها  بدخيم  حتى  و  عفونى 
هستند،  جراحى  عمل  از  بعد  شدن  فلجى  نگران  كه  مينمايند  اظهار  بيماران،  از  گروهى  شود.  درمان  كمردرد  خاص، 
بنابراين بايد گفت كه به هيچ وجه به اظهارات ناآگاهانه و غيرعلمى اطرافيان توجه نكنند و مطمئن باشند چنان چه براى 
درمان اين بيمارى به موقع اقدام كنند، امكان فلجى وجود ندارد. اصوال با پيشرفتهايى كه در علم پزشكى انجام گرفته 
(پيشرفتهاى تشخيصى و درمانى)، اصال فلج بعد از عمل پيش نميآيد و به هيچوجه نبايد نگران باشند. ولى اگر خيلى 
دير به پزشك مراجعه كنند، امكان آسيب جدى به ريشههاى عصبى در اثر بيرون زدگيها و پاره شدگيها وجود خواهد 
داشت و ممكن است عاليمى مثل افتادگى پا و لنگى پا برايشان ايجاد شود. البته قابل ذكر است چنان چه بيمارى افتادگى 
و لنگى پا و حالت فلج ايجاد شود، مسلما نبايد اين انتظار باشد كه بعد از عمل كامًال سالم شوند و مانند بقيه افراد راه 
برود. بهطور كلى بايد گفت: ديسك كمر بيمارى اى نيست كه افراد نگران شوند و چنان چه به موقع درمان گردد، حتمًا 

از سالمتى كامل برخوردار خواهند شد.
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زندگي ايراني در خانه فرنگي 

 مهمان نوازي  بي كفش ما 
 

بابك زماني

«آقاي دكتر، وسواسه، قبول. اين كلوميپرامين را هم مي خورم. اما فقط يك سوال دارم. كف كفشي كه از مستراح آمده، شايد 
از روي كثافتي در خيابان رد شده باشد، كثيف نيست؟ با اين كفش مي شود روي فرشي كه مي نشينيم، نماز مي خوانيم، غذا 
مي خوريم، راه رفت؟ كثيفه ديگه، قبول كنيد. حاال اين آقا ميگه مهمان هاي من بايد بيان توي همين اتاق با كفش روي مبل ها 

بشينن و وقتي من مي خوام همه جا رو تميز كنم مي گه تو وسواس داري.»

«جواب ندارم.»

واقعيت اين است كه خانه هاي ما، ظواهر ما و 
آنچه كه وانمود مي كنيم، هستيم بسيار زودتر 
از عادات ما و تلقي ما از زندگي تغيير كرده 
اند و در اين گذار كه به صورتي ناخودآگاه، 
نينديشيده و تا حدودي لجام گسيخته صورت 
و  فرش  و  كفش  كف  داستان  به  كسي  گرفت 
مبل روي قالي و مهمان نوازي با كفش يا بي 
لحظه  حتي  كس  هيچ  است.  نينديشيده  كفش 
با  ژاپن،  مثل  حداقل  شايد  تا  نكرد  درنگ  يي 
نوعي استيل ايراني در كنار استيل اروپايي به 
تغييرات  اين  كه  وقتي  دهد.  ادامه  خود  حيات 
رخ مي داد اين گونه مسائل (اين جزييات) بي 
اهميت هيچ جايي را در اذهان روشنفكران كل 
به  صرفًا  همه  آنها  كرد.  نمي  اشغال  ما  نگر 
دنبال تعبير و تغيير محيط در كليت آن بودند 
مصداق  هيچ  موارد  بسياري  در  كليت  اين  و 
اگر  حتي  يافت.  نمي  واقعي  زندگي  در  جزيي 
استاد معماري و دكوراسيون دانشگاه بودي، 
صرفًا  يا  كلي  وجهي  در  فقط  ات  روشنفكري 
سياسي بروز پيدا مي كرد نه در انديشيدن به 
نوعي از دكوراسيون ايراني كه زندگي آسان 
اروپايي  استيل  با  هايي  خانه  در  را  ايرانيان 
يكباره  و  روزه  يك  را  دنيا  بايد  زند،  مي  رقم 
آباد كرد. جزييات تابعي از كل هستند، كل كه 
درست شد همه چيز درست مي شود، اينگونه 
بود كه خانه هاي ما در برابر مهاجماني قرار 
ما  از  را  آرامش  ما  خود  دست  به  كه  گرفت 
گرفتند. مبل هاي بزرگ و پهناوري كه هركدام 
آن  در  و  داشتند  تعلق  خاصي  فرهنگ  به 
فرهنگ كاربرد خاصي يافته بودند، بخش قابل 
توجهي از اين متراژهاي كوچك و گرانبها را 
به بهانه ميهمان (ميهماني كه ماه تا سال نمي 
آيد) در تصرف خود درآوردند تا جاي زيادي 
نيمه  تا  نماند.  ها  بچه  بازي  و  نشستن  براي 
شب ها اين اشباح كفن پوش كابوس هولناك 
خوابگردي هاي ما باشند و با پايه هاي خود 
براي انگشتان پايمان تله بگذارند، فضاي اندك 
يي  سفره  تصرف  به  نيز  سالن  در  باقيمانده 
انتظار  در  هم  آن  كه  درآمده  دراز  و  چوبين 
ميهمان در بسياري از موارد كفن پوش است و تازه در صورت استفاده هم سفره يي است هميشه باز. سفره هميشه بازي كه 
به ياد مي آوريم مادربزرگ هميشه از آن نفرت داشت. او سفره گسترده بر زمين را به دقت از نان خالي مي كرد، نان ها را 
مي بوسيد و در كيسه يي مي گذاشت و سفره را مي شست و برمي داشت، آنگاه ميانه سالن خالي بود تا بچه ها بازي كنند يا 
اهالي خانه در فضايي بازتر بنشينند. از سالن چه باقي ماند؟ گوشه يي كه همه در آن روي چند مبل يا قالي كز كرده اند و نه 
به يكديگر كه به صفحه جادو مي نگرند. آن سوتر اتاق ها هم در تصرف هيكل هايي است كه مادربزرگ از آن شرم بيشتري 
مي داشت؛ رختخواب گسترده. رختخوابي كه تمام شبانه روز جمع نمي شود بدترين چيزي بود كه مادربزرگ مي توانست 
شاهد آن باشد. چيزي كه خشم او، آن روي او را باال مي آورد. حاال نه تنها چندين متر از اين شصت هفتاد متر هم به تصرف 
دائمي رختخواب درآمده بلكه اين رختخواب ها با آن بدنه چوبي پردست انداز چندين مترمربع از فضاي خانه را به اشغال 
خود درآورده است. مادربزرگ همه را مجبور مي كرد رختخواب خود را جمع كنند و مرتب در كمد مخصوص بگذارند، 
فضاي اتاق ها دلبازتر مي شد، اهالي خانه صبح يك فعاليت فيزيكي كرده بودند و شب را بر زميني به مراتب بهداشتي تر از 
تشك هاي ابري روي تختخواب خوابيده بودند. زميني كه به جهت صافي كمر، درد ايجاد نمي كند و روز هم شايد در مبل 

هاي نرم اما كمردردزا فرو نمي رفتند،

به نظر مي رسد به رغم تمام شعارهايمان زندگي واقعي ايراني را وقعي نگذاشته ايم حتي جنبه هايي از آن را كه اضافه بر 
راحتي ناشي از عادت علمي تر هم بوده اند رها كرده ايم. در موارد دشوار نظير آنچه كه اين تضاد را مي تواند بستر مناسبي 
براي مستعدان به وسواس بسازد، هيچ تالشي نكرده ايم. وقتي كه ايرانيان زندگي ايراني را وانهند بديهي است نان ايراني 
در هيچ سفره بين المللي حضور نخواهد داشت، كسي براي ايرانيان صبحانه ايراني نخواهد پخت و بستر و كرسي ايراني در 

هيچ مغازه بين المللي (نظير اي ك اي) حضور نخواهد داشت. 

ما،  سفره  ما،  روزمره  زندگي  آن  از  پيش  اند.  آمده  گرفتار  مدرنيته  و  سنت  تنگناي  در  كه  نيستند  ما  فرهنگي  مسائل  تنها 
رختخواب و دستشويي ما نيز ميان اين دو آرواره دست و پا مي زنند،

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد گزارش

فضاهاى كوچك خانه را 
باد كنيد!

بسيارى از مردم در خانههايى كوچك 
زندگى ميكنند از اين رو استفاده از 

كوچكترين و بهظاهر بدون استفادهترين 
نقاط در خانه هم بسيار مهم است. در اين 
مطلب قصد داريم نكات جالبى براى غلبه 

بر كوچكى منزل و استفاده بهتر از محيط 
محدود در اختيار شما بگذاريم. 

1) اگر دوست داشته باشيد كه محيط شام 
خوردن را كمى بزرگتر از آنچه كه است 

نشان دهيد، استفاده از ميزهاى گرد را 
توصيه ميكنيم چون در نگاه نخست و از 

بعد روانشناسى، محيط را بزرگتر به ذهن 
القا ميكند. 

2) براى زيباتر جلوه دادن ميزهاى كوچك 
ميتوانيد از روميزيهاى روشن استفاده كنيد 

چون با انعكاس مقادير بيشترى از نور، 
آن را بزرگتر نشان ميدهد و در عين حال با استفاده از آنها از وارد آمدن هرگونه خش به سطح ميز 

جلوگيرى ميكنيد. 
3) اگر دوست داريد كه گوشهاى خاص از اتاق خود را بيشتر نشان دهيد و در نگاه نخست سريعتر به 
ذهن بيننده منتقل شود، قرار دادن شيئى نورانى همچون آباژور در گوشه مورد نظر ايده جالبى است. 

4) اگر منزلتان كوچك است، سعى نكنيد كه از دكوربنديهاى تيره و غيرشفاف استفاده كنيد چون در 
اين صورت فضاى داخلى اتاق و منزل را كوچكتر خواهيد كرد. 

5) سعى كنيد كه اگر سقف اتاق كوتاه است هرگز از آباژورهاى بلند استفاده نكنيد چون اين كار موجب 
خفه شدن نور و محدودتر به نظر رسيدن اتاق كوچك شما ميشود. بايد سعى كنيد كه در هر حالت نور 

را با بيشترين ميزان در اتاق منتشر كنيد. 
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نتيجه تقاضاى پناهندگى چه 
خواهد بود؟ 

 ?What will be the outcome of claiming asylum
نتيجه تقاضاى پناهندگى من چه خواهد بود؟ 

اگر تقاضاى پناهندگى شما رد نشود، يكى از سه وضعيت زير شامل شما خواهد شد: 

پناهندگى (اقامت دائم) 
اگر تقاضاى پناهندگى شما پذيرفته شود به شما پناهندگى و حق اقامت براى پنج سال داده خواهد شد. اگر به تقاضاى شما به 
اين نحو پاسخ داده شود در آنصورت شوهر، همسرتان و يا همزى ثبت شده شما و هر يك از فرزندان تان كه زير 18 سال 
باشند بطريق اولى از حق اقامت برخوردار خواهند شد. همينطور شما ممكن است مشمول برخوردار شدن از گذرنامه (آبى) 
كنوانسيون پناهندگى هم بشويد كه به شما اجازه مى دهد بدون محدوديت به همه كشورها بجز كشور خودتان مسافرت كنيد. 
شما مى توانيد كار يا تحصيل كنيد و از همان حقوقى براى دريافت كمك هاى مالى برخوردار باشيد كه هر شهروند ديگرى 
برخوردار است. اگر شما براى كمك مالى تقاضا كنيد ممكن است زمانى كه تقاضاى پناهندگى تان پذيرفته شد همچنين بتوانيد 

از وزارت كشور يك وام هم دريافت كنيد. شما بايد اين وجه را بعدا بازپرداخت كنيد. 

بعد از پايان اين پنج سال شما مى توانيد براى اقامت دائم تقاضا كنيد. 

 (Humanitarian protection) حفاظت انسانى
است  ممكن  آنصورت  در  برخورداريد  است  الزم  پناهنده  يك  بعنوان  كه  شرايطى  همه  از  كه  دهيد  نشان  نتوانيد  شما  اگر 
به شما حق اقامت بر اساس «حفاظت انسانى» داده شود. شما مشمول اين وضع مى شويد اگر كه جان شما در صورت 
بازگشت به كشورتان به خطر بيافتد و يا اين امكان باشد كه مورد شكنجه و يا رفتار تحقير آميز و غيرانسانى قرار بگيريد. 
حفاظت انسانى براى پنج سال است و بعد از آن اگر كماكان خطرى متوجه شما در كشورتان باشد مى توانيد براى اقامت 
دائم تقاضا بكنيد. شوهر، همسر و يا همزى ثبت شده و فرزندان افرادى كه از حفاظت انسانى برخوردارند مى توانند به آنها 
بپيوندند ولى اين افراد نسبت به پناهجويانى كه بعنوان پناهنده پذيرفته شده اند از حقوق كمترى براى مسافرت و تحصيل 

كردن برخوردارند. 

اجازه اقامت موقت 
اگر وزارت كشور بپذيرد كه داليل ديگرى وجود دارد كه بر اساس آنها تقاضا براى ترك بريتانيا غيرمنصفانه خواهد بود، 
 (discretionary leave) بعنوان مثال بعلت بيمارى و يا مسائل خانوادگى، در آنصورت ممكن است از اجازه اقامت موقت
برخوردار شويد. اين اجازه اقامت معموال در هر محله براى يك دوره شش يا 12 ماهه است و شما نمى توانيد بطور دائم در 

بريتانيا بمانيد مگر اينكه اجازه اقامت موقت شما در مجموع براى شش سال تمديد شده باشد. 

اگر تقاضايم رد شود چه رخ مى دهد؟ 
اگر تقاضاى پناهندگى شما رد شود بطور قطع از حق پژوهش برخورداريد. ولى اگر بخواهيد اين كار را بكنيد بايد بسرعت 

از وكيلى نظرخواهى كنيد. 

شما بايد ُفرم مربوط به تقاضاى پژوهش تان را طى 10 روز كارى بعد از اعالم اين تصميم (و كمتر از آن اگر بازداشت 
هستيد) پر كرده و بازگردانيد. همينطور بايد براى هر تقاضايى كه شما و يا هر يك از اعضاى خانواده تان براى ماندن در 

بريتانيا داريد توضيح بدهيد (بعنوان مثال، اگر مجبور كردن شما به ترك كشور ناقض حقوق انسانى تان است). 

شما مى توانيد براى تقاضاى پژوهش تان از نهادهاى عمومى كمك حقوقى بگيريد اگر كه: 

پولى براى پرداخت مخارج مشاوره حقوقى تان نداريد؛ و 
امكان معقولى براى اينكه با تقاضاى تان موافقت شود وجود داشته باشد. 

در صورتيكه واجد شرايط فوق باشيد، «مركز حقوقى پناهندگان» و «خدمات مشاوره امور مهاجرتى» ممكن است بتوانند 
بطور رايگان به شما در تقاضاى پژوهش تان كمك كنند. جزييات اين دو نهاد در همان ُفرم تقاضاى پژوهش و در آخر اين 
جزوه وجود دارد. روال پژوهش ممكن است بيشتر از زمانى كه براى رسيدگى به تقاضاى اول تان صرف شده طول بكشد 

و ممكن است الزم باشد بيش از يك بار به دادگاه برويد. 

پژوهش هاى ”يك مرحله اى“ 
اگر شما هر دليل ديگرى داريد كه چرا خودتان و يا هر عضو ديگرى از خانواده تان بايد از حق اقامت در بريتانيا برخوردار 
شود، الزم است كه اين داليل را همان زمانى كه تقاضاى پناهندگى مى كنيد ذكر كنيد. يكى از داليل معمولى كه از طرف 
متقاضيان پناهندگى مطرح مى شود اين است كه برگرداندن آنها ناقض حقوقى انسانى شان است. ولى اگر شما داليل ديگرى 
داريد مانند نياز به درمان پزشكى و يا مسائل خانوادگى در آنصورت بايد آنها را هم توضيح دهيد. دادرسى پژوهش شما 
همه اين شرايط را بررسى مى كند و اگر شما موضوعى را همان اول مطح نكرده باشيد طرح بعدى آن دشوار خواهد بود. 

اگر درخواست پژوهش ام رد شود چه اتفاقى مى افتد؟ 
بياد داشته باشيد كه اكثر تقاضاهاى پناهندگى در بريتانيا رد مى شوند هر چند با برخى از آنها پس از درخواست پژوهش 
موافقت مى شود. اگر تقاضاى پناهندگى شما رد شود و با درخواست پژوهش تان هم موافقت نشود در آنصورت از شما 
انتظار مى رود كه كشور را ترك كنيد مگر اينكه به داليل ديگرى به شما اجازه بدهند كه در اينجا بمانيد (بعنوان مثال به اين 
علت كه خانواده شما در بريتانيا زندگى مى كنند). مقامات اداره مهاجرت ممكن است سعى كنند شما را به زور از كشور 
خارج كنند اگر كه خودتان بطور داوطلبانه اين كار را نكنيد. اگر شما با اقداماتى كه براى اخذ مدارك الزم براى مسافرت تان 
مى شود همكارى نكنيد در آنصورت ممكن است محاكمه شويد. حتى اگر محاكمه هم نشويد ممكن است بازداشت شده و 

در زندان حبس شويد. 

بازگشت داوطلبانه 
اگر وضعيت در كشورتان رو به بهبودى گذاشته است ممكن است بتوانيد براى بازگشت به كشورتان كمك مالى دريافت 
كنيد. برخى از افراد براى اسكان مجدد در كشورشان وجه نقد هم دريافت مى كنند. تنظيمات مختلفى در اين باره وجود دارد 
كه بسته به اين دارد كه از كدام كشور آمده ايد و در كجا تقاضاى كمك كرده ايد. شما بايد از مشاور حقوقى تان و يا از 

«خدمات يك مرحله اى» در اين باره اطالعات بيشتر بگيريد. 

سوپر ايرانى ويمبلى
Continental

سبزيجات -و ميوه هاى روز
تمام محصوالت خانم خانوما - ماهان - 

يك و يك و ...
با خريد 10 پوند شيرينى شب يلدا 

شما با ما
4 London Road HA9 ZXQ
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هفته نامه 
پرشين، از توليد 

به مصرف                                                                                                                                                                                                                                 
نويسنده: بهزاد 

     اصوال هر كارى يه حساب كتابى داره و صد البته هفته نامه ى پرشين هم 
از اين اصل مستثنا نيست. طراحى، جمع آورى، چاپ و پخش يك هفته نامه، 
درست مثل درست كردن كوكوى سيب زمينى، طرز تهيه داره، مواد اوليه داره، 

تجهيزات داره، سخت افزار و نرم افزار داره و خالصه هزار و يك بدبختى داره. 
اينا رو گفتم كه يه وقت فكر نكنين ما يه دعايى، وردى، ذكرى چيزى مى خونيم 

و يهو سه هزارتا روزنامه متولد مى شن.
     اوِل اول (دقيقا چند روز پس از انقراض دايناسورها) كه قرار شد يه همچين 
موجودى خلق بشه (دايناسورها رو رو نمى گم، هفته نامه رو مى گم)، اولين 
چيزى كه بهش فكر كرديم يه اسم بود. خب آره ديگه اسم! بدون اسم كه نمى 
ى  كله  و  سر  تو  و  زديم  حرف  و  گذاشتيم  جلسه  كلى  خالصه  شه؟  مى  شه، 
همديگه زديم تا بتونيم يه اسم درست درمون واسه اين بنده خدا پيدا كنيم. و 
صد البته پيشنهادات بسيار ارزنده اى هم به ما شد. يكى گفت بزاريم «غفور» 
خالصه  ياد.  نمى  يادم  درست   !! زرشك  يا  «سرشت»  بزاريم  گفت  يكى  اون 
ديگه هر كى هر چقدر فسفر و سلول خاكسترى تو اونجاش داشت (يعنى تو 
مغزش ديگه !!) سوزوند و ابتكار و خالقيت و ذوق و تفكر هنريش رو ريخت 
رو دايره و در نهايت، در اوج دموكراسى، مدير مسول هفته نامه فرمودن كه 
تصميم گرفتم اسمشو بذارم عم قزى! نه ببخشيد فرمودن مى خوام اسمشو 

بذارم پرشين! ما هم همگى كلى كف كرديم و كف زديم و سوت زديم و ابراز 
خوشحالى كرديم و به هوش و ذكاوت مدير مسول آفرين گفتيم. البته بماند كه 

حرف هاى دلمون رو توى دلمون نگه داشتيم.
تا  كمى  قالب  يك  طراحى  و  انتخاب  به  رسيد  مى  نوبت  مهم،  اين  از  پس       
بر  قرار  داخلى.  غير  صفحات  ايضا  و  داخلى  صفحات  براى  هم  ثابت،  قسمتى 
و  بگه  خودشو  نظرات  كى  هر  محرمانه،  نيمه  ى  جلسه  يك  طى  كه  شد  اين 
باقيمانده ى فسفر و سلول هاى خاكسترى از جلسه ى پيش رو به كار بندازه 
شده  گيرى  تصميم  نامه  هفته  صفحات  و  قالب  طراحى  مورد  در  نهايت  در  تا 
و بهترين طرح و قالب انتخاب بشه. خالصه پس از چند ساعت گفتگوى كامال 
و  لفظى  درگيرى  و  خشونت  و  نزاع  گونه  هر  از  دور  به  دوستانه،  و  منطقى 
فيزيكى و بدون نياز به فحش و كتك كارى و َقمِه و آجان و آجان كشى، بازهم 
در نهايِت دموكراسى، مدير مسول نازنين، نظريات و ايده هاى خودشون رو 
به عنوان برنده ى سيمرغ بلورين و تنديس زرين از خيلى زياُدمين جشنواره 
ى بهترين طرح و قالب انتخاب كردن و ما باز هم همگى با سوت و كِف مرتب، 
سليقه ى ايشان را اساسا ستوديم. البته بماند كه حرف هاى دلمون رو توى 

دلمون نگه داشتيم. 
     اصوال در مورد اينجور كارها، نيروى انسانى نقش بسيار مهم و حياتى 

بازى مى كند. در مورد اين هفته نامه هم نيروى انسانى در قالب هيات تحريريه، 
گروه طراحى گرافيك، گروه طراحى وب سايت و يه خورده گروه ديگه، نقش 
بسيار مهمى دارد. اينا رو دارم مى گم كه يه وقت فكر نكنين مثال جناب مدير 
مسول روز پنجشنبه در عرض نصف روز هفته نامه رو جمع مى كنن و مى 
فرستن براى چاپ و بعد از ظهرشم مى رن از چاپ خونه مى گيرن و با بنده 
مى رن پخشش مى كنن! اصال از اين خبرا نيست. هفته نامه پرشين دوشادوش 
 Guardian, Daily Mirror, از  اعم  خارجى  نوشتارى  هاى  رسانه  بزرگان 
هاى  گروه  روزِى  شبانه  زحمات  با  غيره،  و  داخلى  هاى  رسانه  حتى  و   Sun
مختلفى كه ذكر شد، تهيه و توليد مى شود. البته ناگفته نماند كه آزادى بيان و 
اظهار نظر و كال اصول دموكراسى اولين و مهمترين اصل در دفتر اين هفته 

نامه مى باشد. (آخ آخ ... ياد زرشك افتادم. يادش بخير.)
     خالصه، گروه هاى تخصصى در طول هفته بسته به تخصصشان مطالب 
هنرى  فرهنگى،  اقتصادى،  سينمايى،  ورزشى،  غير  ورزشى،  از  اعم  مربوطه 
 ... نه  نه   ... نقاشى  آجركارى،  سيمان،  بلوك،  جدول،  سرگرمى،  ها)،  ضم  (به 
ببخشيد اين چند مورد آخرى رو نشنيده (نخونده !!) بگيريد. آدم وقتى َجو گيِر 
 ... بعله  ده.  مى  دست  از  رو  كنترلش  ديگه  جاها  بعضى  شه  مى  نوشتن  مقاله 
خالصه اينايى كه عرض شد رو جمع آورى كرده و تسليم هيات تحريريه مى 
نمايند. سپس هيات تحريريه با نهايت صبر و شكيبايى، مطالب را بررسى كرده، 
بندى  صفحه  و  طراحى  گروه  به  و  كرده  برطرف  را  آن   ! اكشاالت  و  ايرادات 
اطمينان  و  راحت  خيال  با  هم  بندى  صفحه  و  طراحى  گروه  دهند.  مى  تحويل 
خاطر از اينكه عمرا اگه لنگمو پيدا كنى، يعنى عمرا اگه ايراد و اكشالى توى اين 
نوشته پيدا كنى، تك تك مطالب رو در صفحات مرطوبه ! با دقت و ظرافت مى 

چينن و هر چند دقيقه يه بار هم از كار خودشون ذوق مى كنن و واسه همديگه 
Diet Cock  باز مى كنن. در مورد روند طراحى هم بايد به َسمع و نظرتون 
برسونم كه با آخرين سيستم هاى طراحى كه ما پياده كرديم، همه ى طراحى 
ها ... نه ببخشيد هيچ طرحى امكان نداره ايراد طراحى يا تايپى يا رنگى يا فونتى 
ايراد  اصال  ببينيد  بكنيد،  مرورى  يه  رو  نامه  هفته  خودتون  شما  باشه.  داشته 
و اشكال مى تونيد پيدا كنيد؟ هر كى هم گفت فالن شماره فالن جاش اشكال 
داشت، بنده به نمايندگى از طرف هفته نامه اين اظهارات رو كذب محض مى 
دونم و هر كسى همچين حرفى زده باشه، مطمئن باشين يا از عوامل استكبار 

خارجيه يا از مزدوران داخليه، بى تربيت !  
از  استفاده  با  مربوطه  فايل  نامه،  هفته  صفحات  طراحى  از  پس  باالخره     
خونه  چاپ  دفتر  به  اى-مِيل  طريق  از  ارتباطى،  هاى  سيستم  ترين  پيشرفته 
فرستاده مى شه. البته چون ما همه ى كارامون «آن تايمه»، ديگه نيازى نيست 
كه مسول چاپ خونه روز پنجشنبه بعد از ظهر، يك ميليون بار زنگ بزنه و 
باباى BT  رو در بياره و يا پنجاه پوند Top up كنه و آخرش با زور و تهديد 
و فحش و ناسزا ما رو مجبور كنه كه هفته نامه رو درست يا غلط، همونجورى 
براشون بفرستيم !! نه ! اصال نيازى به اين كارا نيست و ما خودمون به سرعت 

همه ى اين كارا رو انجام مى ديم.
   دستگاهى كه هفته نامه ى پرشين رو چاپ مى كنه يكى از نادرترين دستگاه 
هاى روى زمينه ! بطورى كه طبق فرموده ى مهندس اينا، كال دو تا روزنامه 
با اين دستگاه چاپ مى شه. يكى روزنامه گاردينه يكى هم پرشين ! گاردين – 
پرشين ! راستى چه تشابهى !! تا حاال دقت نكرده بودم كه گاردين اينقده شبيه 
اسمشونو  تا  كنم  گوشزد  و  بزنم  بهشون  زنگى  يه  باشه  يادم  حتما   ! پرشينه 

عوض كنن يه وقت با ماِل ما اشتباه نشه !
   بله داشتم عرض مى كردم. خالصه بعد از اينكه كار چاپ تموم شد، هفته 
براى  اين  از  بهتر  فارسى  (معادل  شه  مى  داده  قرار  اختيار «َپّخاش»  در  نامه 
واژه ى Distributor  پيدا نكردم!) تا به ياد فيلم دور دنيا در هشتاد روز، دور 
لندن رو در 24 ساعت بگرده و توى هر سوارخ سمبه اى كه ايرانى باشه يا 
يه كلمه ى فارسى شنيده بشه، يه هفته نامه به دستشون برسونه. نكته بسيار 

جالب در اين مرحله برخورد مغازه داران و صاحبان مشاغل ايرانيه كه منت 
مى ذارن بر سر ما و قبول زحمت مى كنن تا هفته نامه ى ما رو در گوشه اى 
از مغازه ى با ارزششون قرار بِدن. تقريبا اكثر مغازه داران، با خوش رويى 
و منِش باالى خودشون اغلب ما رو شرمنده ى خودشون مى كنن. مى دونين 
آخه ما ايرانيا عادت داريم وقتى همديگرو مى بينيم فكر مى كنيم خودمون از 
اورانوس تشريف مونو آورديم و طرف بچه ى اوشگول آباده ! و حتى بعد از 
72 ساعت از مالقاتمون هنوز هم طرفو مورد لطف و عنايت شفاهى و كتبِى 

خودمون قرار مى ديم.
كه  روزى   !! رسه  مى  فرا  موعود  روز  ترتيب)  اين  به  (يا  ترتيب  اين  از  و     
هموطنان غيور، شهيد پرور، عالم، دانشمند و اهل مطالعه، قدم در يك مغازه ى 

ايرانى مى ذاريد. از Bernt Oak گرفته تا Brent Cross، از Finchly گرفته 
تا  Hanger Lane و همه و همه. وقتى با نگاهى عاقل اندر سفيه به صورت 
رنگ پريده ى هفته نامه ى پرشين مى اندازيد، خستگى و كوفتگى شديد، على 
الخصوص در قسمت هاى تحتانى، ناشى از تالش و كوشش شبانه روزى هفته 
ى گذشته از تن و بدن ما بيرون مى ره.  البته آمارها نشون مى ده كه هفته 
نامه ى پرشين گذشته از يك درصدى كه براى امر مطالعه بكار برده مى شه، 
مصارف و موارد كاربرد فروانى داره. دانشمندان معتقند پاك كردن شيشه و 
از  باشد.  مى  قبيل  اين  از  هايى  نامه  هفته  ى  عمده  مصارف  از  اى  قابلمه  زير 
مصارف ديگر آن مى توان به حشره كش، زير پايى، بادبزن، پيچيدن بلور و 

چينى و غيره اشاره كرد. 
   و در نهايت هفته نامه اى كه داستان زندگيش رو براتون تعريف كردم، به همون 
جايى برمى گرده كه در عكس هم مى بينيد. خب آخه نه كه ما ايرانيا صاحب 
(جدانشدنى)  ينفك  ال  جزء  مطالعه  كه  اينه  هستيم،  ساله  ميليون  خيلى  فرهنگ 
چهار   – سه  روزى  تا  ما  تره.  واجب  هم  شب  نوِن  از  حتى  و  ماست  زندگِى 
ساعت مطالعه نكنيم، اصال روزمون شب نمى شه. فقط يه مشكل كوچيكى كه 
هست اينه كه مطالعات روزانه ى ما، به زندگى خصوصى دوستامون، زندگى 
شخصِى دوروبريامون، سرك كشيدن و سر در آوردن از كاراى همسايمون 
و انگشت كردن به افكار و عقايد همكارامون محدود شده و از نظر ما كتاب و 

روزنامه جاش همين جاست كه مى بينيد.

گزارش 
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مواد غذایی ماهان
بوجود  مشکالت  رفع  و  جتهیزات  درآوردن  روز  به  با  ماهان  غذایی  مواد 
دریافت  برای  آماده  و  میرساند  اطالع  به  را  کامل  ظرفیت  به  برگشت  آمده 

سفارشات شماست.
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22نوامبر؛ تولد «ژيد» 

و مرگ «هاكسلي» 

در روز 22 نوامبر 1896 «آندره ژيد» نويسنده فرانسوي 
متولد و در همين روز در سال 1963 «آلدوس هاكسلي» 

نويسنده بريتانيايي درگذشت.   
نوامبر 1896   22 در  ژيد  آندره  اينترنتي  ازمنابع  نقل  به 
متولد و در 19 فوريه 1951 درگذشت. نوشته هايش تأثير 
جنگ  از  پس  سال هاي  در  جوان  نسل  بر  شگفت آوري 
جهاني داشت. خانواده او سخت پايبند به سنت هاي مذهب 
پروتستان بود و اين موضوع تأثير زيادي برشكل گيري 
شخصيت او در نوجواني و جواني گذاشت. بروز بيماري 
در كودكي مانع از تحصيالت منظم او شد،اما علم دوستي 
جبران  را  خالء  اين  توانست  خانواده  فرهنگي  فضاي  و 
كند. ژيد، در پانزده سالگي با شوري عارفانه به يكي از 
بستگانش دل بست و سرانجام در 44 سالگي با او ازدواج 

كرد. 
آندره ژيد در بيست و دو سالگي فعاليت ادبي را آغاز كرد. 
دوستي با «استفان ماالرمه» باعث روي آوردن به مكتب 
«يادداشت هاي  مثل  آثاري  آوردن  پديد  و  «نمادگرايي» 
«رساله  والتر»،  آندره  «شعرهاي  والتر»،  آندره  روزانه 
نرگس» و «سفر اورين» شد. اما پس از مدتي از اين مكتب 
روي گرداند و به تجزيه و تحليل و تامل در پيچيدگي هاي 

زندگي دروني انسان پرداخت. 
شد.  وي  در  بسياري  تغييرات  باعث  آفريقا  به  ژيد  سفر 
«در  اخالق»،  «ضد  زميني»،  «مائده هاي  چون  هم  آثاري 
تنگ» و «دخمه هاي واتيكان» متاثر از اين تغييرات است. 
«مائده هاي زميني» كتابي است در ستايش شادي، شوق 
اين  در  ژيد  آندره  لحظات.  شمردن  غنيمت  و  زندگي  به 
كتاب خداوند را در همه موجودات هستي متجلي مي بيند و 
آزدانه و برخالف قيد و بندهاي مذهب، عشق به هستي را 
مترادف عشق به خداوند مي داند. او كتابش را «ستايشي 

از وارستگي» مي نامد. 
و  گزيد  خاموشي  مدتي  ژيد  اول  جهاني  جنگ  آغاز  با 
«سكه  و  «كوريدون»  نميرد»،  دانه  «اگر  كتاب هاي  سپس 
سازان» را نوشت. او در «اگر دانه نميرد» واقعيات زندگي 
خود را بي پرده بيان كرد و با نوشتن رمان «سكه سازان» 

شيوه تازه اي در رمان فرانسوي بنياد نهاد. 
ژيد كتاب هاي «بازگشت از كنگو» و «بازگشت از چاد» را 
بر ضد استعمار نوشت. او عضو حزب كمونيست شد، اما 
با برآورده نشدن انتظارات و تمايالت عدالت خواهانه اش 
با نوشتن كتاب بازگشت از شوروي از اين حزب كناره 

گرفت. 
او در سال 1947 جايزه ادبي نوبل را دريافت كرد. 

 آلدوس هاكسلي 
آلدوس لئونارد هاكسلي در 26 ژوئيه سال 1894 متولد 
و در 22 نوامبر 1963 در گذشت. او نويسنده بريتانيايي 
بود كه به اياالت متحده امريكا مهاجرت كرد. با اين كه او 
را بيشتر به خاطر رمان ها و مقاالتش مي شناسند، تعدادي 
مانده  جا  به  او  از  نيز  سفرنامه  و  شعر  كوتاه،  داستان 

است. 
معروف ترين رمان او «دنياي قشنگ نو» نوشته سال 1932 
است، كه داستان آن در قرن بيست و ششم در لندن اتفاق 
مي افتد. عنوان كتاب از قسمتي از نمايشنامه «توفان» از 
ويليام شكسپير گرفته شده است. مقاله معروف او با نام 
درهاي ادراك نيز در سال 1954 منتشر شد كه به شرح 

تجربيات او پس از مصرف ال اس دي مي پردازد. 
قرن  اول  نيمه  مدرن  تفكر  پيشاهنگان  از  يكي  هاكسلي 

بيستم محسوب مي شود. 

من به عدالت مي انديشم اما نه با بمب 
 

ترجمه؛سميه نوروزي

آلبر كامو در روز هفتم نوامبر 1913 در موندووي الجزاير به دنيا آمد. لوسيان كامو، پدر آلبر، كارگر 
يك تاجر مشروب بود و در باغ انگور او در الجزيره كار مي كرد. در همين مزرعه نويسنده آينده متولد 
شد. آلبر يك سال بيشتر نداشت كه جنگ جهاني اول آغاز شد و پدرش، مثل ديگر سربازان الجزايري 
بيمارستان  در  و  شد  مجروح  مارن  نبرد  در  بعد،  ماه  يك  پيوست.  ارتش  سال 1914به  سپتامبر  در 
نظامي سنبريوك در سن بيست وهشت سالگي درگذشت. آلبر از پدرش هيچ چيز به ياد نداشت، جز 
روي  را  خود  نفرت  اعدام،  صحنه  يك  تماشاي  از  پس  كه  پدر  امضاي  با  يادداشت  يك  و  عكس  يك 
كاغذ خالي كرده بود... خانواده آلبر پس از مرگ پدر، در حومه الجزيره و در محلي فقيرنشين ساكن 
شدند. آلبر توسط مادرش، مادربزرگ خودراي و مستبدش و دايي اش كه با قصابي امرار معاش 
مي كرد، بزرگ شد. از همان نوجواني كتاب هاي ژيد را مي خواند و كم كم با فقر و فالكت آشنا مي 
شد؛ «بدبختي و فقر مانع از اين مي شدند كه من فكر كنم زير نور خورشيد و زير آسمان آبي، همه 
چيز مثل قصه ها، خوش و خرم است؛ آفتاب به من ياد داد كه زندگي، قصه نيست.» مادرش، كاترين 
سنته، در خانه ها كار مي كرد تا بتواند لقمه ناني براي دو پسرش لوسيان و آلبر فراهم كند. آلبر مهر 
و محبت بي حد و مرزي را نسبت به مادر در خود احساس مي كرد، اما هيچ گاه فرصت نبود تا يك 
رابطه واقعي بين كودك و اين مادر از حال رفته، خسته از كار، نيمه شنوا و بي سواد شكل گيرد. فكر 
و ذكر و دل آلبر، كامًال به اين مادر كه كم حرف مي زد و به سختي مي شنيد و «حتي بلد نبود بخواند» 
تعلق داشت؛ گويا بعدها بيشتر آثار او براي پركردن غيبت مادر و سكوت او نوشته شدند، يا شايد 

براي ارتباط برقرار كردن با او.
در سال 1923، كه در يك مدرسه دولتي مشغول تحصيل بود، يكي از معلمانش به نام لويي ژرمن 
(كامو كتاب «خطابه هاي سوئد» (1957) خود را كه حين دريافت جايزه نوبل نوشته بود، به همين 
معلمش تقديم كرد، چرا كه به كمك او توانست ادامه تحصيل دهد) به استعداد و توانايي فكري آلبر 
توجه نشان داد و هر روز پس از اتمام كالس هايش، به صورت رايگان به او درس مي داد. همچنين 
خانواده او را متقاعد كرد تا اجازه دهند آلبر در كنكور ورودي دبيرستان ثبت نام كند و ادامه تحصيل 
دهد. آلبر كامو در سال 1924 توانست در اين امتحان پذيرفته شود و به دبيرستان برود. در طول 
سال هاي دبيرستان، كامو از زندگي خود احساس رضايت مي كرد، پرهيجان بود و عاشق دريا و 

منظره هاي الجزيره. بسيار خوب شنا مي كرد، اما هميشه فوتبال را ترجيح مي داد و دروازه بان تيم دانشگاه الجزيره بود. در مدرسه اتومبيلراني الجزيره هم ثبت نام كرد. 
از نزديك با ژيد آشنا شد و باالخره در سال 1930 فارغ التحصيل شد. اما درست در همان سال، اولين نشانه هاي بيماري سل در او آشكار شد؛ بيماري يي كه به يك باره 
و بي رحمانه او را از اين بي عدالتي در حق انسان آگاه كرد؛ اين گونه بود كه كامو زندگي در دنيايي را آغاز كرد كه بعدها آن را به خوانندگانش ارائه داد؛ او تنهاست و 
فاني. در سال 1932، كامو اولين مقاله ها و نوشته هايش را در نشريه «جنوب» منتشر كرد. يك سال بعد تحصيالتش را در دانشكده الجزيره در رشته فلسفه آغاز كرده، 
به مبارزه با فاشيسم برخاسته و سال بعد به عضويت حزب كمونيست درآمد. در سال 1936 پايان نامه اش را با عنوان «روابط فلسفه افالطوني جديد با ماوراء الطبيعه 
مسيحي» ارائه كرده و ليسانس خود را در رشته فلسفه گرفت. اما بيماري سل بارها او را زمين گير كرد و دوره درمان و نقاهت، مانع از ادامه تحصيل او شد. او دوبار در 
آزمايش پزشكي مردود شد و نتوانست دكتراي فلسفه را كه آرزويش بود بگيرد. همچنين در همان سال، حزب كمونيست به او اخطار داد كه در عقايدش درخصوص موافقت 
با دعوي مسلمانان تجديدنظر كند؛ اخطاري كه به قطع رابطه كامو با حزب كمونيست انجاميد. باز هم در همان سال، كامو به فكر نوشتن رمان «مرگ خوش» افتاد، رماني كه 
هيچ گاه منتشرش نكرد (كه البته پس از مرگش منتشر شد) چرا كه به ضعف هايش آگاه بود. او در اين رمان، تاثير نيچه، ميل به خودپرستي و خوشبختي و احساس درك 
نشدني پوچي را فرياد مي زد. كامو كه از يك طرف مسووليت قانون و نظام روشنفكري را برعهده گرفته بود و از طرفي ديگر دوست داشت در جناح واقعيت قدم بردارد، 
تنها راه ادامه فعاليت هايش را در روزنامه نگاري ديد؛ راهي كه با روحيه او نيز سازگار بود. درست پس از آنكه تصميم گرفت در اين راه قدم بگذارد، شخصي به نام پاسكال 
پيا با اصرار و تحريك انگيزه هاي او موفق شد كامو را به تاسيس روزنامه يي به نام «الژر رپوبليكن» (الجزيره جمهوري خواه) تشويق كند. به محض انتشار اين روزنامه، 
روزنامه هاي ديگر با سكوت خود، با مقاالت آن هم صدا شدند. كامو تمام مقاله هاي خود را به صورت اول شخص مي نوشت كه تا آن زمان در شيوه گزارش هاي روزنامه 
نگاري متداول نبود. او بر ضد استعمارگري و مستعمره كردن كشور هاي مختلف و نيز مخالفت با فرمانبرداري و اسارت مسلمانان، مقاله مي نوشت و ستون هاي اين 
روزنامه را به مطالب خود اختصاص داده بود. پس از مدتي در نشريه «سوار رپوبليكن» (شب جمهوري خواه) نيز شروع به نوشتن كرد و بيشتر از صد مقاله در آن منتشر 
كرد. اما طولي نكشيد كه دستگاه سانسور الجزاير، اين روزنامه را تعطيل كرد. در همان سال فرماندار الجزيره، آلبر كامو را به عنوان تهديدي براي امنيت ملي معرفي كرده و 
با نفوذ خود مانع از مشغول به كار شدن او شد. 
در سال 1940 الجزاير را به مقصد فرانسه ترك 
كرد؛ مدت بسياري را در فرانسه ماند و دير به 
دير به الجزاير مي آمد. اما سرزمين مادري خود 
را از ياد نبرد و چشم انداز هاي روشن و پرنور 
كرد.  بازگو   (1954) «تابستان»  كتاب  در  را  آن 
(عصر  سوار»  «پاريس  روزنامه  در  فرانسه،  در 
پاريس) مشغول به كار شد. پس از مدتي، براي 
كارمندان  ديگر  همراه  به  نازي  ارتش  از  دوري 
روزنامه، ابتدا به شهر كلرمون فران و سپس به 
شهر بوردو نقل مكان كرد. از اين تاريخ به بعد، 
رمان ها و نمايشنامه هاي كامو يك به يك نوشته 
شدند؛ «بيگانه» (1942)، «اسطوره  مي  منتشر  و 
«كاليگوال»  و  تفاهم»  «سوء   ،(1942) سيزيف» 
آلماني»  دوست  يك  به  هايي  «نامه  و   (1944)
در  شد.  منتشر  مخفيانه  صورت  به  كه   (1943)
سال 1943 او به عنوان ويراستار با نشر گاليمار 
عضو  كه  كامو  زمان  اين  در  كرد.  مي  همكاري 
گروه مقاومت فرانسوي به نام نبرد شده بود، با 
ديگر اعضاي گروه شروع به فعاليت زيرزميني كرد. در همين گروه مقاومت بود كه كامو با سارتر آشنا شد.آلبر كامو در سال هاي پس از جنگ با سارتر و سيمون دوبوار 
رفت و آمد داشت. در اين ميان به اياالت متحده هم سفر كرد تا در كنفرانسي در مورد اگزيستانسياليسم شركت كند. در سال 1947رمان «طاعون» را منتشر كرد كه بسيار 
پرفروش شد. پس از آن «شهربندان» (1948)، «عادل ها» (1949) و «عصيانگر» (1951) را منتشر كرد. در سال 1952 رابطه او با سارتر به هم خورد. دليل اين تيرگي روابط 
به مطلبي بازمي گشت كه در مجله «تام مدرن» (دوران نو) كه تحت سرپرستي سارتر بود، چاپ شده بود. اين مقاله، نوع شورش و طغيان كامو را به «ايستا» بودن از روي 
عمد متهم كرده بود.كامو ادامه زندگي اش را به فعاليت و نوشتن مقاله و رمان در حمايت از كشورش ادامه داد. در سال 1954 كه جبهه آزادي بخش ملي در الجزاير، بمب 
گذاري هاي گسترده يي را طرح ريزي و اجرا مي كردند، به خبرنگاري كه نظر او را درباره عدالت محوري پرسيده بود، پاسخ داد؛ «من به عدالت مي انديشم، اما نه با بمب. 
در اين شرايط بين مادرم و عدالت، مادرم را ترجيح مي دهم.» كامو براي اين جمله بارها سرزنش شد و منتقدانش او را هرگز نبخشيدند. آلبر كامو در سال 1957 در 44 
سالگي جايزه نوبل ادبيات را دريافت كرد و سه سال بعد، در روز چهارم ژانويه 1960 در خودرويي كه توسط دوستش ميشل گاليمار (برادرزاده گاستون گاليمار) هدايت 
مي شد، با درختي برخورد كرده و زندگي اش پايان مي گيرد. روزنامه ها سرعت اتومبيل را حدود 130كيلومتر تخمين زده و تصادف را به كسالت راننده يا تركيدن الستيك 
ماشين نسبت داده بودند. حال آنكه رنه اتيامبل بعدها نوشت؛ «زمان زيادي را صرف كشف علت اين تصادف كردم و داليل بسياري داشتم مبني بر اينكه اين ماشين از پيش، 

به عنوان تابوت اين نويسنده در نظر گرفته شده بود. اما تالش هايم براي يافتن روزنامه يي كه داليل مرا چاپ كند، بي نتيجه ماند...» 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

فلسفه اليبنيتس  
  

و  دكارت  از  بعد 
با ظهور اليبنيتس، 
تازه  فكري  قدرت 
غرب  تفكر  در  يي 
شود.  مي  ظاهر 
تنها  نه  اليبنيتس 
تصوير  محتواي 
را  جهان  رايج 
دهد  مي  تغيير 
تازه  صورت  بلكه 
اساسي  جهت  و 
تازه يي به تفكر به 
طور كلي مي دهد. 
منطق،  فلسفه،  در 

زمين شناسي، تاريخ طبيعي، زبان شناسي و تاريخ اروپا آثاري 
از اليبنيتس باقي مانده است.اليبنيتس از معدود فيلسوفان عصر 
جديد است كه از همان ابتداي مواجهه ايرانيان با فلسفه و فكر 
غربي نام شان وارد زبان فارسي شده است. يكي از جديدترين 
آثاري كه درباره اليبنيتس به فارسي ترجمه شده كتاب «فلسفه 
اليبنيتس» نوشته رابرت لتا و ترجمه فاطمه مينايي است كه به 

همت انتشارات هرمس منتشر شده است. 

كتاب ماركز ناياب شد؛ 
براي  سياه  بازار  ايجاد  باعث  ماركز  كتاب  توقيف  خبر  انتشار 
عنوان  تحت  آن  فارسي  كه  ماركز  كتاب  شد.  كتاب  اين  فروش 
مجوز  ارشاد  وزارت  سوي  از  من»  غمگين  دلبركان  «خاطره 
انتشار گرفته است، وزارت ارشاد صدور مجوز آن را ناشي از 
يك اشتباه اعالم كرد. گفته مي شود اين كتاب در بازار سياه تا 

چند برابر قيمت به فروش مي رسد

آلبركامو 
 تجليل از نويسنده دردهاي بشري  

 آلبر كامو كه نام او به اندازه نويسندگان ايراني برايمان ملموس 
و نزديك به نظر مي رسد، توسط رئيس جمهور فرانسه و جمعي 
از نويسندگان و فرهيختگان فرانسه مورد تجليل قرار گرفت. اين 
اين  به  ادبي  نوبل  اهداي  سالگرد  پنجاهمين  مناسبت  به  مراسم 
نويسنده شهير در كاخ اليزه برگزار شد. يكي از حاضران در اين 
از  كه  بود  نويسنده «بيگانه»  فرزند  كامو  كاترين  تجليل،  مراسم 
قضا، اين كتاب كه به تازگي با ترجمه ليلي گلستان منتشر شده، 

با اقبال مجدد خوانندگان ايراني همراه بوده است.
آلبر كامو كه متولد 1913 در خانواده يي فرانسوي - اسپانيايي 
است در الجزاير به دنيا آمد. او كه در سال 1960 بر اثر يك حادثه 
اتومبيل درگذشت، جايزه نوبل ادبي را براي مجموعه آثارش و 
يي  گسترده  احاطه  اينكه  با  كامو  كرد.  دريافت  اش  انساني  نگاه 
بر فلسفه داشت، در آثارش بيش از آنكه دانسته هاي خود را به 

رخ بكشد، از مسائل انساني 
و دردهاي بشري نوشت. 
فلسفي  هاي  انديشه  نمود 
آثاري  در  توان  مي  را  او 
همچون «افسانه سيزيف» 
و  ديد  طاغي»  «انسان  و 
به  گرچه  هايش  داستان 
ظاهر تنها به بيان داستان 
سرشار  اما  پردازند  مي 
هستند  هايي  انديشه  از 
كه برخي آنها را به فلسفه 
مرتبط  اگزيستانسياليسم 
كه  چند  هر  دانند،  مي 
از  را  خود  همواره  كامو 
اين فسلفه ورزي دور مي 

داشت. «بيگانه» كه اولين اثر جدي كاموست، سرگذشت انسان 
را  او  زندگي  يكنواختي  كه  انساني  كشد؛  مي  تصوير  به  را  پوچ 
دست  بيهوده  بعدازظهر،  يك  در  تا  كشاند  مي  حادثه  سوي  به 
سقوط  از  كامو  وار  داستان  گويي  تك  «سقوط»  بزند.  قتل  به 
اخالق در دنياي مدرن است و «سوءتفاهم» نگاه مكانيكي انسان 
دست  به  پسر  قتل  به  شناخت  عدم  اثر  بر  كه  كند  مي  بازگو  را 
مادر و خواهرش منجر مي شود. «طاعون» سرگذشتي از شهر 
آرام  مرگ  تا  نيست  آن  از  گريزي  انگار  كه  است  زده  طاعون 
نويسندگان  ديگر  برخالف  كامو  درنوردد.  را  انسان  پيكر  آرام 
او  گذراند.  را  متعارفي  زندگي  عصرش،  هم  مطرح  هنرمندان  و 
زماني درگذشت كه هيچ گسستي بين او، همسر و دو فرزندش 

پديد نيامده بود.  

فروش هاي 316 و 325 ميليون دالري 
 

رقابت ساتبي و كريستي در ركوردزني 
 

گروه فرهنگي؛ حراجي ساتبي با فروش 9/315 ميليون دالر در شب چهارشنبه 23 آبان (14 نوامبر) ركورد جديدي را در تاريخ 263 ساله خود ثبت كرد. فروش مجسمه 
يي از «جف كونز» با عنوان «قلب آويزان» به قيمت 6/23 ميليون دالر ركوردي ديگر براي ساتبي در اين شب بود. اين قيمت باالترين رقمي است كه براي يك اثر هنري 
از هنرمندي كه در قيد حيات است، پرداخت مي شود. پيش از اين چنين ركوردي در اختيار «ديمن هرست» انگليسي بود كه اثرش در ساتبي لندن (برگزارشده در ماه 

ژوئن) 2/19 ميليون دالر به فروش رفته بود.
فروش تابلوهايي از «فرانسيس بيكن» با عنوان هاي «دومين نسخه از مطالعه گاوبازي، شماره يك» (1969) به قيمت 9/45 ميليون دالر و «سلف پرتره» (1969) به قيمت 

1/33 ميليون دالر از ركوردهاي ديگر حراجي ساتبي محسوب مي شد. هنرمندان ديگري مثل ريچارد سرا، جوزف آلبرز، آنيش كاپور، اد رينهارت و... از ركوردداران 
فروش اين حراجي بودند. حراج چهارشنبه شب ساتبي در حالي ركورد جديدي از خود به ثبت رساند كه رقيب ديرينه اش كريستي بنا به گفته كارشناسان در شب 

قبل از آن فروش موفقي نداشت. حراج كريستي در سه شنبه شب مجموعًا 325 ميليون فروخته بود. در اين شب مجسمه يي از جف كونز با عنوان «الماس آبي» 8/11 
ميليون دالر به فروش رفته بود. 

پديده يي تازه به نام مجسمه شكني 
 

پرويز تناولي

حاال من مانده ام و اين سوال كه چرا بايد اين مجسمه ها نابود شوند؟ به ياد مجسمه كامبيز اسماعيلي شريف مي افتم كه چندي قبل 
در سفارت ايران در پاريس نابود شد. قبل از آن مجسمه يي از خود من در باغ هنرمندان قطعه قطعه شد كه قطعات آن هم در يكي 
از گلخانه هاي شهرداري مدفون است. ديروز هم خبر تكه تكه شدن مجسمه بهمن محصص در تئاتر شهر منتشر شد. تخريب سه 
مجسمه در كمتر از يك سال نشان مي دهد كه با يك پديده روبه رو شده ايم؛ پديده يي كه روان هنرمندان مجسمه ساز را به بازي 
گرفته است. من دليل اين مجسمه شكستن ها را درك نمي كنم. اين آثار خريداري شده اند و جزء اموال عمومي محسوب مي شوند 
اما سازمان هايي كه مسوول محافظت از اين اموال عمومي هستند، هيچ اقدامي نمي كنند؛ نه سازمان ميراث فرهنگي اعتراضي كرده 
است، نه وزارت ارشاد چيزي مي گويد و نه سازمان زيباسازي شهرداري پيگير ماجرا است. آيا گسترش اين پديده را بايد به حساب 
ندانم كاري گذاشت؟ آيا فقط يك اشتباه رخ داده است؟ و اگر چنين است اين اشتباه ها تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ اين مجسمه 
ها بخشي از ميراث ملي ما بوده اند و تخريب آنها تخريب فرهنگ و هنر است. وقتي مجسمه يي در يك سفارتخانه در خارج از كشور 
نصب مي شود، در واقع نماينده يي از فرهنگ و هنر اين ديار در آنجا قرار گرفته است و ما با نمايندگان فرهنگ و هنرمان برخورد 
درستي نمي كنيم. سوالي كه اين روزها جوان ترهاي هنر از من مي پرسند اين است كه چه كسي دستور تخريب اين مجسمه ها را 
مي دهد؟ كه البته من هم جوابي ندارم. نمي دانم كساني كه دستور تخريب اين آثار را مي دهند اصًال چنين اختياري دارند و به طور 

كلي كسي حق دارد دستور تخريب آثاري را بدهد كه احتماًال با سليقه او سازگار نيست. اين روزها با سوال ها محاصره شده ام، باز مي پرسم پس چرا اين آثار خريداري 
و در سطح شهر يا مكان هاي خاص نصب شده اند. كساني كه اين آثار را خريده اند احتماًال ديدگاه هايي داشته اند كه براساس آن عمل كرده اند اما مديران بعدي كه با 
ديدگاه ها و نظرات ديگري مي آيند، حكم ديگري صادر مي كنند و نتيجه مي شود تخريب اين مجسمه ها. ما بايد تكليف مان را مشخص كنيم. اگر مجسمه نمي خواهيم 
پس اين همه دانشگاه و دانشكده به چه كاري مي آيد و اين همه نيروي جوان را براي كجا تربيت مي كنيم؟در سال حداقل صد و چند مجسمه ساز جوان تربيت مي كنيم، 
اگر مجسمه نمي خواهيم پس بايد اين دانشگاه ها را تعطيل كنيم و اگر مي خواهيم بايد قواعد كار را رعايت كنيم. بايد احترام اين آثار را نگه داريم، حتي اگر اين آثار با 
سليقه مديراني كه بر سر كار مي آيند، سازگار نباشد.آقايان، اگر صالح ديديد كه اثري نبايد ديده شود مي توانيد آن را به ارگان ديگري بدهيد، مي توانيد آن را به فروش 
برسانيد و حتي مي توانيد آن را به خود هنرمند بازگردانيد كه براي خودت، ما نخواستيم. اما تخريب مجسمه يكي از زننده ترين كارهايي است كه يك جامعه متمدن مي 
تواند انجام دهد و حاال كه اين اتفاق زننده تبديل به يك پديده شده است، تنها مي توانيم دلخوش باشيم كه اي كاش آخرين بار باشد و ديگر چنين اتفاقي نيفتد.و به ياد 
بهمن محصص مي افتم كه اين روزها در بستر بيماري است و مي دانم كه شنيدن اين خبر مي تواند ضربه ديگري براي او باشد. محصص اين مجسمه را به سفارش تئاتر 
شهر ساخت. معمار مجموعه تئاتر شهر در سال 1350 سفارشي براي ساخت يك مجسمه به من داد كه نتيجه آن شد مجسمه «فرهاد قفل زن» كه خوشبختانه هنوز در 
آنجا ديده مي شود، سه سال بعد وقتي تئاتر افتتاح شد همان معمار از «بهمن محصص» خواست كه مجسمه يي براي فضاي جلوي مجموعه تئاتر شهر بسازد و محصص 
مجسمه «مرد ني لبك زن» را ساخت. گويا بعدها براي اينكه صدمه يي نبيند به انبار تئاتر شهر منتقل شد اما قرار بود دوباره در همان جا يا جاي ديگري نصب شود و 
حاال مي شنويم كه مجسمه بدون دست و پا شده و ني لبكي براي نواختن ندارد. ديگر چيزي براي گفتن نمانده جز اينكه آرزو كنم هرچه زودتر مجسمه تعمير شود و سر 

جاي خود يا هر جاي ديگري نصب شود. 

 لوازم شخصي شاملو حراج مي شود 
 

 بيش از 90 اثر و وسايل شخصي مربوط به احمد شاملو در 30 آبان ماه در دادگستري كرج به حراج گذاشته 
از  مجوز  گرفتن  با  است  آثار  اين  تمامي  مالك  است  مدعي  كه  شاملو  احمد  ارشد  فرزند  شاملو  شود.سياوش  مي 
آيدا  وكيل  وثوق احمدي  دارد.احمد  را  ايران  آثار معاصر  از  مجموعه  اين  گذاشتن  به حراج  قصد  دادگستري كرج 
شاملو و تعدادي ديگر از شاكيان اين پرونده در اين باره به اعتماد گفت؛ بسياري از اين آثار متعلق به آيدا شاملو 
است كه سياوش شاملو تصميم به حراج آنها گرفته است. مجسمه سر احمد شاملو كه توسط مرحوم مددي به آيدا 
شاملو هديه شده است براي سياوش شاملو نيست كه حاال بخواهد ادعاي ارث كند و آن را به حراج بگذارد.وكيل اين 
پرونده فروش اين آثار را به خاطر مشكالت مالي پسر شاملو ذكر كرده است. وي در ادامه افزود؛ از جمله شاكيان 
ديگر اين پرونده ضياءالدين جاويد نقاش معاصر كشورمان است كه چندين تابلوي خود را به آيدا شاملو هديه كرده 
است نه به احمد شاملو كه االن سياوش شاملو قصد فروش آن را داشته باشد.اين حراج در شرايطي برگزار مي 
شود كه به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي و ساير هنرمندان آثار به جا مانده از شاملو از جمله لوازم شخصي 
متعلق به يك خانواده و يا يك شهر نيست و جنبه ملي دارد. ناصر پازوكي كارشناس ميراث فرهنگي با تاكيد بر 
اين مطلب كه اين مجموعه آثار مي تواند جزء ميراث معاصر مورد ارزيابي قرار گيرد به اعتماد گفت؛ اين اتفاق از 
دو منظر قابل بررسي است. اينكه يك نفر مرحوم مي شود و ورثه وي مي توانند با توافق هم اين آثار را به فروش 
برسانند هيچ كس نمي تواند جلوي اين اتفاق را بگيرد اما در ميان اين اشخاص ما افرادي را داريم كه جزء مفاخر 
و هنرمندان هستند و متعلق به يك خانواده و شهر نيستند. همانطور كه اين حرف درباره مولوي زده مي شود. به 

گفته اين كارشناس ميراث فرهنگي اگر چه مرحوم شاملو در اندازه مولوي نيست اما در كشور ما يك شخصيت ملي محسوب مي شود، به همين علت ديد فرهنگي و شعور 
اجتماعي ايجاب مي كند تا بسياري از اين آثار براي نسل هاي آينده باقي بماند و نسبت به عاليق اين شخصيت هنري آگاهي وجود داشته باشد. پازوكي براين باور است 
كه امروزه در دنيا بسياري از آثار شخصي به جا مانده از هنرمنداني همچون شاملو را به صورت يك موزه شخصي براي آيندگان حفظ مي كنند كه مي توان براي آثار 

شاملو نيز اين موزه شخصي را داير كرد زيرا فروش اين آثار به هر قيمتي بسيار كمتر از ارزش واقعي و معنوي اين آثار است. 
واكنش محمود دولت آبادي به تاجيك خواندن رودكي 

 محمود دولت آبادي در واكنش به اقدام اخير خبرگزاري بي بي سي مبني بر تاجيك خواندن رودكي بزرگ ترين شاعر پارسي گوي قرن چهار هجري قمري، منطقه 
يي كردن شخصيت هاي بزرگ پارسي گوي را ناشي از تنگ نظري دانست و گفت؛ شخصيت هايي چون موالنا، رودكي و ابن سينا، همگي از شعرا، نويسندگان و 
دانشمندان پارسي گوي هستند.محمود دولت آبادي در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) با بيان مطلب فوق يادآور شد؛ به طور كلي اصل را بايد بر زبان 

بگذاريم، زيرا از اين زاويه است كه مي توانيم بين شعرا، نويسندگان و دانشمندان بزرگ تاريخ ايران نقاط مشترك را جست وجو كنيم.
نويسنده «روزگار سپري شده مردم سالخورده» ادامه داد؛ ملت هاي تاجيك، ايراني، افغان و ديگر ملت هاي پارسي زبان حاشيه، همگي زير نفوذ زبان پارسي بوده اند. 
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زندگى ارزش ندارد، ولى هيچ چيز هم ارزش زندگى را ندارد.  آندره مالرو

چاله ميدان كجاست ؟
اهميت و آبادانى و رونق تهران از زمان دوران صفوى آغاز گرديد. چون نياى بزرگ 

صفويان بنام سيد حمزه در شهر رى مدفون بوده و ...
هم به جهت وجود باغهاى وسيع و آب گوارا و چنارهاى بلند و زيبا، شاهان صفوى 
هر چند يك بار بدانجا روى مى  آوردند و بدين ترتيب تهران مورد توجه پادشاهان 
صفوى بويژه شاه تهماسب اول واقع گرديد و وى دستور ساختمان بارويى به دور 
شهر را داد كه داراى چهار دروازه و 114 برج به تعداد سوره هاى قرآن بود و براى 
دو  اين  بعدها  كه  شد  انجام  خاكبردارى  داخل شهر  منطقه  دو  از  حصار شهر  بناى 
حصار  نخستين  تقريبى  حدود  شدند.  معروف  ميدان  چاله  و  حصار  چاله  به  منطقه 
خيابان  به  شرق  سوى  از  ابوالفتح،  حاج  و  مولوى  خيابان  به  جنوب  از  تهران  شهر 
سپه  و  اميركبير  به  شمال  از  و  اسالمى)  (وحدت  شاهپور  خيابان  به  غرب  از  رى، 
(امام خمينى) محدود مى  شد و محوطه ارگ تهران در ميانه شمالى شهر قرار داشت 
و خندقى نيز به دور حصار كشيده شده بود و محله هاى عمده درون حصار شامل 
محدوده  است.  مى  شده  حصار  چاله  و  ميدان  چاله   ارگ،  سنگلج،  عودالجان،  بازار، 
كتابهاى  در  آن  دور  باروى  درازى  و  بوده  مربع  كيلومتر   4 حدود  حصار  درون 
معتبر حدود 6 هزار گام نگاشته شده است و فضاى بيرون از حصار شامل باغها 

و كشتزارهاى پهناورى بوده كه امروزه همگى به محدوده هاى شهرى تهران مبدل گرديده اند. پس از استقرار خاندان صفوى در قزوين و سپس در 
اصفهان، تهران از رشد و گسترش بازمانده و بى توجهى شاه عباس اول به تهران نيز خود به اين مسئله افزود زيرا كه وى در سال 998 كه رهسپار 
جنگ با عبدالمومن خان ازبك شد در تهران به سختى بيمار شد و ناگزير از سركوبى به موقع ازبكان بازماند و در نتيجه ازبكها مشهد را گرفتند بدان 

جهت خاطره تلخى از تهران به دل گرفت و نسبت به پيشرفت و رشد آن بى توجه ماند.
در روزگار واپسين پادشاهان صفوى برخى اوقات تهران مقر موقتى دربار گرديد و حتى شاه سليمان در آنجا كاخى بنا نهاد و در زمان سلطان حسين 
صفوى كه هم  زمان با حمله افاغنه ،در تهران بسر مى  برد برابر يورش افغانها به سختى ايستادگى نموده و تلفات سنگينى را به نيروهاى اشرف افغان 
وارد ساخت اما سرانجام تهران سقوط نمود و افغانها نيز به جهت گرفتن انتقام شهر را ويران كردند و بعدها پس از راندن افغانها، شاه تهماسب دوم 
به تهران بازگشت و در زمان نادرشاه افشار تهران ازنو نام و نشانى يافت و وى فرمان داد كه انجمنى از همه دين شناسان شيعه و سنى در آنجا 

تشكيل شود و آنان اختالفات ديرينه خويش را كنار گذارند و موجبات يكپارچگى اسالم را فراهم آورند. 
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 آموزش خصوصى در منزل شما

 در رده هاى
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و كالس  هاى آمادگى و پيش دانشگاهى
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آلبرت كينگ با 6 فوت و 4 اينچ (193 سانتي متر) قد و 118 كيلوگرم وزن با صدايي خشن و در عين حال جذاب يكي از بزرگ ترين نوازندگان 
بلوز چه از لحاظ جثه بزرگ و چه از جهت نوازندگي خارق العاده به شمار مي آيد. او كه به «بولدوزر مخملي» شهرت يافته بود در كنار «بي 
بي كينگ» و «فردي كينگ» با هم لقب سه سلطان بلوز را يدك مي كشيدند. تقريبًا تمام گيتاريست هاي مدرن بلوز نمي توانند براي مدتي بدون 
استفاده از كليشه هاي بي بي كينگ دوام بياورند. هر چند در مورد آلبرت كينگ كه از ابتدا سبك و صداي منحصر به فرد خود را داشت 
مساله چنين نيست ولي تاثير او نيز بر نوازندگان سياه و هم سفيدپوست مشهود است، بدون وجود او موسيقي گيتار مدرن امروز به اين 

شكل درنمي آمد. 

آلبرت نلسون (كينگ) در 25 آوريل 1923 در ايندياناي مي سي سي پي به دنيا آمد. ساز مورد عالقه اش گيتار الكتريك بود و گيتار مورد عالقه 
اش يك گيبسن V بود كه خودش آن را لوسي مي ناميد. او كه نوازنده يي چپ دست بود معموًال با گيتار راست دست مي نواخت. البته در سال 
هاي آخر از يك ساز سفارشي چپ دست استفاده مي كرد. اولين سازش را حوالي 1931 به مبلغ يك دالر و 25 سنت خريده بود. در آن سال 
ها آلبرت هنوز نوازنده نبود و به مشاغل گوناگوني مانند مكانيكي و رانندگي بولدوزر مشغول بود. در اواخر دهه 40 او ساكن آركانزاس شد 
و در همانجا در يك گروه محلي تحت عنوان In the Groove Boys شروع به كار كرد سپس به شمال امريكا رفت و در گروه «جيمي ريد» به 
 Bad luck و Lonesome in my bedroom درام نوازي مشغول شد و كارهاي تكي خودش را با گيتار ضبط مي كرد؛ قطعه هايي همچون
blues كه هر دو در سال 1951 ضبط شدند از اين جمله اند. در همان دوران كينگ به سنت لوئيس رفت و گروه ديگري تشكيل داد ولي تا 1959 
هيچ اثر جديدي ارائه نكرد. اوايل دهه 60 با چندين شركت موسيقي كوچك قرارداد بست كه از آن ميان King,s recordsدر سال 61 آلبوم راك 
و بلوز The Big Blues را براي كينگ تهيه كرد. كمپاني Stax جايي بود كه كينگ پس از امضاي قرارداد با آن تا سال ها كارهاي او را تهيه 
و پخش مي كرد. سال 66 كينگ يكي از اعضاي نام آور اركستر ممفيس شده بود. همان سال او با استفاده از بعضي از بهترين شاهكارهايش 
مانند Laundromat Blues آلبوم Born Under a Bad Sign را منتشر كرد. آلبرت كينگ تصميم به حضور در ميان تماشاچيان سفيدپوست 
گرفت و مارس 1968 در اولين برنامه شو Fillmore east در كنار تيم باكلي و بيگ بïرادر حاضر شد سپس در1969 با اركستر سنت لوئيس 
كه شامل 87 نوازنده بلوز بود برنامه يي برگزار كرد و تا ژوئن 1971 كه كنسرتي (Live Wire/Blues Power) را در Fillmore west اجرا 
كرد همچنان در بين تماشاچيانش بود. طي اين سال ها آثار او توسط جان مايال و ديگران بارها بازنوازي شد. دهه 70 آلبرت از Stax خارج شد 
و در مدت دو سال با دو شركت ديگر قرارداد بست. در همين دوران ركوردهاي فروش مختلفي براي بعضي از كارهاي تكي اش كسب كرد كه 
نسبتًا باال بودند. سال هاي بعد تقريبًا با بيشتر نام آوران آن دوره كارهاي گوناگون اجرا كرد و شاگردان زيادي به عرصه بلوز معرفي كرد 
از جمله همكاري اش با هنرمند به يادماندني و قدرتمند بلوز «جان لي هو كر». تاثير آلبرت كينگ را بر گيتاريست هاي بلوز نمي توان ناديده 
گرفت زيرا بسياري از آنها تا جايي رسيدند كه خود از نام آوران اين عرصه شدند براي مثال اريك كالپتون، جيمي هندريكس كه خود صاحب 
سبك بودند، مك تيلور، مايك بلومفيلد، گري مور و به ويژه استيوي ري وان كه بيشترين الهام را از كينگ گرفت و اكثر آثار آلبرت كينگ را 
بازنوازي كرد همچنين در چند اجرا كينگ را ياري كرد. اريك كالپتون مي گويد بعضي از قطعات آلبوم Disraeli Gears (1968) را تحت تاثير 
و الهام از آلبرت كينگ ساخته است. سال 1990 آلبرت، گري مور گيتاريست را به همكاري گرفت و تا آخرين روزهايش در 1992 با او كار 
مي كرد. آلبرت نلسون كينگ در 21 دسامبر 1992 در شهر تنسي ممفيس با 69 سال سن بر اثر سكته قلبي درگذشت و گستره موسيقي را 
تنها گذاشت. او كه تا روزهاي آخر زندگي اش از فعاليت بازنايستاده بود در مراسم خاكسپاري اش توسط شاگردش «جو والش» تجليل شد؛ 
والش قطعه يي را با گيتار الكتريك بر سر مزار استاد اجرا كرد و طي سخناني گفت؛ كينگ مي توانست با حضورش و صداي آمپلي فايرش ادي 
ون هلن (گيتاريست متال آن دوران) را از صحنه موسيقي به بيرون پرتاب كند. اين جمله براي ضربه زدن به ون هلن نبود تنها بيانگر تفاوت 
بين قدرت تاثيرگذار و رساي نوازندگي آلبرت كينگ با گيتاريست هاي مشهور راك و هوي متال آن دوره بود. آلبرت و بي بي كينگ در نام، 
فاميل و لقب مشترك بودند ولي نسبت فاميلي نداشتند با اين حال هر دو موزيسين سبك راك و بلوز بودند و همواره سرمشق نوازندگان ديگر 
اين سبك هستند. آلبرت كينگ هنوز از نام آوران و ستارگان سالن هاي راك اند رول است. فعاليت او در كمپاني Stax هرگز يكنواخت نبود و 

جذابيت بي پايان كارهاي او را تقريبًا در هيچ نوازنده يا گروه بلوز ديگري به ياد نداريم. 

سلطان چپ دست 
 

گردآوري؛ رسول صفات

زمزمه هاي در گوشي
باور كنيد ما هيچ مشكلي با موسيقي سنتي يا اصيل ايراني نداريم كه هرازچندگاهي و در جاهايي دل هم داده ايم. اما اين دليل نمي شود كه نگوييم صداي اين موسيقي اصيل ايراني از محيط اطراف خود فاصله گرفته است. صداي اين 
موسيقي از جنس اين ابرشهر نيست. اين صدا از جنس صداهاي روزمره مردمان اين جاي جهان نيست. اما سكه روي ديگري هم دارد آن هم زماني كه وارد تاالر كنسرت مي شوي يا لحظاتي با يك آلبوم موسيقي همراه مي شوي و مي 
بيني طرف مي خواهد به تو ثابت كند كه خاستگاه راك، متال، جز، بلوز و حتي موسيقي كالسيك غربي در ذهن او بوده است و چنان بر راك بودن و جز بودن و... خود اصرار مي كند كه گويي اين خود طبيعت است كه كسي در ايران 
به گونه سياهان مي سي سي پي بلوز و جز بنوازد. البته كه در اين جهان كوچك شده گوش ما اين توانايي را دارد كه بلوز و جز، راك يا موسيقي كالسيك گوش كند. اما وقتي كسي از رنگ و جنس خود تو سعي مي كند رنگ و جنس 
ديگري بگيرد آن وقت كل ماجرا دچار يك تضاد مي شود و كل موسيقي با يك عالمت سوال بي جواب روبه رو مي شود و حاال رامين بهنا در اين كنسرت آخر خود نخواسته جزيي از اين دو روي سكه باشد. او به دنبال صداي ديگري 
بوده است. اين نكته يي است كه در تمام موسيقي او مي توان رديابي كرد. اين جامعه به صداهاي تازه يي احتياج دارد و اين گروه حركت خود را آغاز كرده است. اينكه چقدر موفق بوده اند البته چيزي نيست كه اين گزارش نويس ساده 
بتواند حكمش را صادر كند كه چنين حكمي گوشي مسلح به تئوري هاي موسيقي مي خواهد كه من ندارم. اما از سوي ديگر دليلي هم وجود ندارد كه از صداهاي متفاوتي كه شنيده ام نگويم و اينكه اتفاقًا در لحظاتي هم اين صداها بر دل 
نشسته اند.در آغاز گفتم چيزي كه در كنسرت كم ديده مي شد مخاطب جوان بود. در جاهايي كه شور و هيجان از سوي گروه به سمت مخاطب ارسال مي شد در اين سو با يك سد برخورد مي كرد. جان كالم اينكه مخاطبان آداب و رسوم 
حضور در يك كنسرت كه رگه هايي از موسيقي راك در آن نهفته است را نمي دانند. خانم ها و آقايان چنان به صحنه زل زده اند كه انگار كسي امان امان مي خواند يا برايشان شوپن مي نوازد و من ناگهان پرت مي شوم به سال ها قبل و 
كنسرت آلبوم «زي بازي» در تاالر فارابي دانشگاه هنر. هرچند آلبوم «زي بازي» از آن دست آزمون و خطاهاي رامين بهنا بود كه خودش هم خيلي زود از آن دست كشيد و صداي آن اركستر در مقابل اركستر فعلي چندان هم چيز ويژه 
يي محسوب نمي شد، اما به هرحال جوانان حاضر در آن كنسرت بلد بودند كه چگونه همان تجربه دست و پا شكسته را خوب گوش كنند. برمي گردم به سالن اختصاصي كاخ نياوران. كنسرت تمام شده است، گروه مانده اند كه به رسم 
كنسرت هاي قبلي بايد آهنگي را دوباره نوازي كنند يا نه؟ اما اكثريت غيرجوان در حال خروج از تاالر هستند تنها مانده اند چند جوان كه با ادامه دست زدن درخواست اجراي دوباره دارند. گروه بايد تصميم بگيرند كه مي گيرند و آهنگي 

را دوباره اجرا مي كنند، البته در پرس و جويي كه داشتم شنيدم كه در روزهاي بعدي كنسرت وضع به گونه يي ديگر بوده و جوانان با موسيقي گروه بهنا همراه و هم آوا شده اند.

 «كنسرت موسيقي و فيلم «گوشواره

  مجسمه ها زير باران
 
 

 داوود سينايي؛ با عنايت به اينكه آسمان ابري است و باران مي بارد عالقه مندان به گفت وگوهاي محبت آميز
 مي توانند با رعايت ضوابط در پياده روهاي شهر تردد كنند و اوقات خوشي را بگذرانند و از مواهب موجود
 به شكلي كه شايسته است استفاده كنند. هيچ بعيد نيست برخي عالئق و دغدغه هاي فرهنگي سبب شود كه
 همين عزيزان تصميم بگيرند هزينه يي صرف فعاليت هاي فرهنگي بكنند و از برنامه هاي متنوعي كه جهت
 شادماني و تفرج عمومي در نظر گرفته شده، بهره ببرند.براي عالقه مندان موسيقي دو پيشنهاد داريم يكي
 از آن يكي بهتر. امروز و فردا گروه «خورشيد» به سرپرستي مجيد درخشاني ساخته هاي ماندگار حسين
 عليزاده چون «حصار» و «سواران دشت اميد» را اجرا مي كنند. در بخش ديگري از اين كنسرت قطعاتي از
 درخشاني در دستگاه نوا و شور با همخواني فريبا داوودي اجرا مي شود. كنسرت گروه شيدا ساعت 21
مسعود سرپرستي  به  همساز  گروه  كنسرت  رودكي  سالن  در  فرداشب  و  امشب  شود.ساعت 20  مي   آغاز 
 شعاري برگزار مي شود. اين نوازنده نوگراي سه تار كه از چهره هاي شاخص موسيقي تلفيقي نيز به حساب
 مي آيد قطعات اين كنسرت را تنظيم كرده است. محمدحسن صولت خواننده گروه همساز است.اما در حوزه
 هنرهاي تجسمي فعًال مجسمه ها خبرسازند. از يك طرف شكسته، خرد و ذوب مي شوند و از طرف ديگر
 دوساالنه مجسمه سازي با جالل و جبروت در موزه هنرهاي معاصر تهران برپا است. پيشنهاد مي كنم در

 كارت مشخصات هر مجسمه در كنار نام اثر، تكنيك و اطالعات ديگر، ساده ترين شيوه انهدام آن هم قيد شود از باب اطالع رساني.اوضاع سينما
 خيلي خراب نيست. ستاره هاي «توفيق اجباري» مردم را به سينما كشانده اند. اما فيلم سينمايي «گوشواره» كه اثري است در ژانر كودك پيشنهاد
 سينمايي اين آخر هفته است. اين فيلم براساس داستان «لبخند انار» نوشته هوشنگ مرادي كرماني ساخته شده و اكبر عبدي، مسعود رايگان و

  ،رويا تيموريان در آن بازي مي كنند. اين دو بازيگر آخر حقيقتًا براي فيلم كودك مناسب هستند. تصور كنيد



30
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 2  آذر Nov 2007  -  1386 23هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ويكم 

 info@persianweekly.co.uk  ورزشى ايران و جهان

رئال مادريد در تهران؟
چندى پيش مسئوالن  باشگاه  رئال مادريد براى  حضور در ايران  و بررسى  زمينه هاى  همكارى  مشترك  دعوت  

رسمى  شدند.
اين  دعوت  از سوى سازمان  فرهنگ  و ارتباطات  اسالمى  در جريان  ديدار سه  تن  از اعضاى  كميسيون  فرهنگى  

مجلس  شوراى  اسالمى  با مسئوالن  باشگاه  رئال مادريد مطرح  شد.
در اين  ديدار مسئوالن  باشگاه  رئال مادريد درباره  اهم  فعاليتهاى  فرهنگي، ورزشى  و برنامه هاى  انسان دوستانه  
باشگاه  گزارشى  ارائه  كردند و هدف  اين  باشگاه  را تنها دستيابى  به  جامهاى  قهرمانى  و كسب  درآمد اقتصادى  
توصيف  نكرده  و گفتند كه  برنامه هاى  فرهنگي، ترويج  رفتارهاى  انسان دوستانه  و تقويت  دوستى  ميان  ملتها 

از اهداف  مهم  اين  باشگاه  است.
رايزن  فرهنگى  ايران  در مادريد نيز در اين  نشست، ايران  را مهد تمدن، فرهنگ  و داراى  سوابق  بسيار كهن  در 
عرصه  برنامه هاى  فرهنگى  و ورزشى  دانست  و گفت: ايران  به  عنوان  كشورى  بزرگ  و تاريخى  داراى  سوابق  

درخشانى  در برگزارى  مسابقات  ورزشى  است  كه  برخى  از آنها به  دو هزار سال  پيش  بازمى گردد.

مسئول  باشگاه  رئال  قول داد  يك  مجموعه  ورزشى  و يك  مدرسه  فوتبال  در شهر زلزله زده  بم  بسازد. اما 
به نظر مى رسد همه چيز به بوته فراموشى سپرده شده و نه خبرى از رئال است و نه خبرى از استاديم و 

مجموعه ورزشى!
پيش از آغاز فصل جديد ليگ يك و ليگ برتر على پروين وعده داد كه تيمش يعنى استيل آذين ،رئال را دعوت 

كند و يك بازى دوستانه با اين تيم برگزار كند اما اين خبر هم در حد يك حرف باقى ماند.
شايعه هاى برگزارى تورنمنتهايى با حضور تيمهاى بزرگ جهان در تهران هميشه مطرح شده اند و شايعه 

مانده اند و كم كم ديگر با شنيدن چنين اخبارى كسى هيجان زده نمى شود.
واقعيت اين است كه با پخش شايعات براى فوتبال ايران اعتبارى كسب نخواهد شد و دامن زدن به توهمات به فوتبال ضربه مهلكى خواهد زد.

دعوت از تيمهاى بزرگ جهان جدا از كسب اعتبار ، جايگاه  و توجه رسانه هاى جهان به كشورمان ،منافع خاص اقتصادى را به ارمغان خواهد آورد كه مى تواند به توسعه فوتبال ،ايجاد و تقويت زيرساختها و معرفى بازيكنان خوب 
فوتبال ايران به فوتبال جهان، كمكهاى شايانى كند و زمينه ترانسفر بازيكنان را به ليگهاى معتبر اروپايى را  فراهم كند.

هنوز بازى با تيم ملى آلمان در ورزشگاه آزادى در خاطر همگان هست ، اگر شانس و اقبال با ما همراه بود شايد بازنده آن بازى نمى شديم.
مسلما ترانسفر بازيكنان بدنه اقتصادى باشگاهها را قوى خواهد كرد وباعث خواهد شد كه بازيكنان ديگر با انگيزه بيشترى كار كنند و تيمهاى داخلى تقويت شوند. تمام اين موارد به پيشرفت فوتبال ايران كمك خواهد كرد.

در شرايطى كه هنوز سكاندارى تيم ملى وضعيت نامعلومى دارد ، تيمهاى خصوصى در خطر جدى قرار دارند و استقالل و پرسپوليس بدهى هاى نجومى دارند ،صحبت از بازى با تيمهاى امثال رئال مادريد به طنزى تلخ مى ماند.
 

گزارش:چيا فوادى
 

انگلستان از جام ملت هاى 
اروپا بازماند   

بى بى سى فارسى  

بازى  پايان  در  بكهام  ديود 
تماشاگران را تشويق مى كند 
انگلستان با شكست سه بر دو 
خود  خانه  در  كرواسى  مقابل 
هاى  ملت  جام  به  صعود  از 
اروپاى 2008 كه در ماه ژوئن 
برگزار خواهد شد بازماند اما 
تركيه،  پرتغال،  كشورهاى 
خود  صعود  روسيه  و  سوئد 

را جشن گرفتند.
در نيمه اول نيكو كرانيكار و 
كرواسى  براى  اوليچ  ايويكا 
و  لمپارد  فرانك  زدند.  گل 
پيتر كراوچ - در دقايق 56 و 
-64 موفق شدند اين دو گل را 

جبران كنند.
اما مالدان پتريچ در دقيقه 77 
از فاصله 25 مترى شليك كرد 

تا قلب انگلستان را بشكند.
تيم  مربى  عنوان  به  مكالرن  استيو  كار  پايان  به  مطمئنا  نتيجه  اين 
يك  به  رسيدن  از  انگلستان  كه  بار  آخرين  شد.  خواهد  منجر  انگلستان 

جام عمده باز ماند به جام جهانى 1994 بازمى گردد.
در  آندورا  مقابل  هيچ  يك  پيروزى  با  داد  اجازه  روسيه  به  شكست  اين 

گروه اى پشت سر كرواسى قرار گيرد و به مرحله نهايى برود.
تركيه به لطف گل دقيقه 43 نهت كاوهچى در استانبول بوسنى هرزگوين 
را يك بر صفر شكست داد تا به عنوان تيم دوم گروه سى بعد از يونان 
است  جام  قهرمان  كه  يونان  كند.  صعود  بعد  مرحله  به  و  گيرد  قرار 

مجارستان را دو بر يك شكست داد.
هم  نتيجه  اين  حتى  اما  داد  شكست  يك  بر   4 را  مالتا  هرچند  نيز  نروژ 
فايده اى به حال تيم نداشت چرا كه سوئد و اسپانيا با پيروزى برابر 

حريفان از گروه اف صعود كردند.
سوئد دو بر يك لتونى را شكست داد و اسپانيا با تك گل هرناندز بازيكن 

بارسلونايى خود، ايرلند شمالى را پشت سر گذاشت و سرگروه شد.
در خانه  تساوى  با  خواست  امتياز مى  تنها يك  در گروه اِى  پرتغال كه 
فنالند آن را به دست آورد و راهى تورنمنت نهايى شد. لهستان نيز پس 

از تساوى دو بر دو مقابل صربستان صدرنشين گروه خود شد.

هاى  ملت  جام  مقدماتى  مسابقات  از  دور  آخرين  چهارشنبه  هاى  بازى 
اروپاى 2008 به ميزبانى مشترك اتريش و سوئيس بود. 

عالوه بر دو كشور ميزبان، كشورهاى ايتاليا، يونان، فرانسه، لهستان، 
آلمان، جمهورى چك، كرواسى، اسپانيا، رومانى، هلند، روسيه، پرتغال، 

تركيه و سوئد در مرحله نهايى شركت خواهند كرد.
ديگر بازى هاى اين شب با شركت تيم هايى كه قبال صعودشان قطعى 
شده بود بازى رومانى و آلبانى و جمهورى چك و قبرس بود. رومانى 

شش بر يك حريف را زد و چك با دو گل بر تيم قبرسى پيروز شد.
هلند نيز با شكست دو بر يك مقابل بالروس و كسب 26 امتياز در گروه 

جى پس از رومانى قرار گرفت.
 

در تمرينات پرسپوليس همه از قطبي 
حساب مي برند 

هافبك تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: در تمرينات پرسپوليس همه از 
قطبي و اعضاي كادرفني حساب مي برند و اين طور نيست كه هر كس دلش 

خواست انفرادي و جدا از سايرين كار كند. 
پرسپوليس  تمرينات  در  من  كه  مي شود  چطور  گفت:  ماماني  محمدرضا 
من  به  حرفي  كسي  و  بشوم  زدن  روپايي  مشغول  فني  كادر  اجازه  بدون 
نزند. ما بر اساس برنامه روزمره اي كه داريم زير نظر قطبي و همكارانش 
تمرين مي كنيم و اگر فردي مشكلي داشت با هماهنگي اين افراد با زير نظر 

كادر پزشكي مي رود و يا با لباس شخصي كار را دنبال مي كند.
برخوردار  آمادگي خوبي  حال حاضر از  در  وي اضافه كرد: خوشبختانه 
موفقيت  براي  زمين  در  بنز  مثل  كند  اشاره  قطبي  كه  وقت  هر  و  هستم 
پرسپوليس جوالن مي دهم.مابقي بازيكنان هم شرايط ايده آلي دارند و همه 
عزم خود را جزم كرده اند كه در جام حذفي نيز همانند ليگ حرفه اي شروع 
طوفاني داشته باشيم چرا كه در اين رقابت ها امكان دارد تيمي از دسته دوم 

يا پايين تر بتواند تا فينال باال بيايد و تمام معادالت را بر هم بزند.

اين  از  زودهنگام  حذف  با  است  مساوي  اشتباه  كوچك ترين  بنابراين 
رقابت ها. ماماني با تأكيد بر اينكه تنها براي دلگرم كردن كاشاني به كارش 

مقابل سايپا، بازيكنان پرسپوليس به برتري دست پيدا كردند يادآور شد.
يك دلخوري كوچك حاجي از نتايج يكي دو هفته اخير داشته كه خوشبختانه 
به خاطر او بچه ها سايپا را شكست دادند تا همه چيز به حالت اولش باز 

گردد.

شكايت مجدد استقالل اهواز از فيروز كريمي 
شكايت  خود  تيم  سرمربي  كريمي  فيروز  از  مجددا  اهواز  استقالل  باشگاه 
كرد. پس از صدور رأي كميته انضباطي مبني بر بازگشت فيروز كريمي، 
سرمربي استقالل اهواز روز سه شنبه گذشته هم بر سر تمرينات اين تيم 

حاضر نشد.

كميته  به  جديد  شكوائيه اي  تنظيم  با  شفيع زاده  شهرام  اساس  همين  بر 
پيگيري  خواستار  و  كرد  ابالغ  شاه حسيني  به  را  موضوع  اين  انضباطي 

مجدد وي شد.
گفتني است، مجيد جاللي با نام مدير فني اين روزها سخت مشغول تمرين 
دادن استقالل اهواز است و به احتمال فراوان به زودي به عنوان سرمربي 

آبي پوشان اهوازي معرفي خواهد شد.

اين در حالي است كه پس از صدور راي كميته انضباطي مبني بر بازگشت 
فيروز كريمي به باشگاه استقالل اهواز، اين مربي تا كنون در تمرينات تيم 

فوتبال استقالل اهواز حاضر نشده است.
حصول  از  استقالل  باشگاه  مسووالن  گذشته  روز  دو  طي  ديگر  سوي  از 
حضور  ماجراي  سر  بر  اهوازي  و  تهراني  همنام  باشگاه  دو  بين  توافق 

كريمي در باشگاه استقالل تهران خبردادند.

به  بگوويچ  مغضوب  دروازه بان  بازگشت 
تمرينات پاس همدان 

كميته  جلسه  از  پس  بگوويچ  وينكو  غضب  مورد  دروازه بان  صفا  سامان 
انضباطي اش اجازه يافت از روز سه شنبه در تمرينات پاس همدان حضور 

پيدا كند. 
اين دروازه بان كه نسبت به حضور ساندروتوميچ معترض بود و به همين 
كميته  در  كرده  ترك  هماهنگي  بدون  را  همدان  پاس  تمرينات  هم  منظور 
انضباطي حضور يافت و پس از پذيرفتن جريمه نقدي در نظر گرفته شده 

مجوز حضور مجدد در جمع شاگردان بگوويچ را به دست آورد.

فقط به مدال المپيك فكر مي كنم 
سامان طهماسبي دارنده مدال برنز مسابقات جهاني گوانگ جو چين گفت: 
هدفم تصاحب مدال رقابت هاي المپيك 2008 است و براي رسيدن به اين 

مهم از هيچ تالشي فروگذار نخواهم كرد. 
پيكارهاي جهاني  از  بازگشت  از  پس  كرد:  تصريح  فوق  مطلب  بيان  ضمن 
و  كردم  آغاز  را  خود  منظم  تمرينات  مدت  كوتاه  استراحت  از  بعد  و  باكو 
آماده  سازي هاي خود را با هدف قدرت نمايي در المپيك زير نظر جمشيد 

خيرآبادي ادامه دادم. 
وي اضافه كرد: با انگيزه بسيار بااليي در پي كسب مدال المپيك هستم و 
قصد دارم با حضور مستمر و منظم در اردوهاي آماده سازي تيم ملي يك 

گام به اهدافم نزديك تر شوم. 
حضور  با  ايراني  فرنگي كاران  اميدوارم  كرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  وى 
پرتوان در پيكارهاي انتخابي المپيك مابقي سهميه المپيك را تصاحب كنند 

تا با تركيبي كامل راهي ديدارهاي پكن شويم. 



31 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

23 Nov 2007  -  1386 جمعه 2  آذر  
سال اول -  شماره بيست ويكم 

        
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

  
  

  

                     
  
  
  
  

                                    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
            .  

                                                                   
                                                                       PO-BOX 2605 London SW10 9DR                                        

  )    25    (                 )15   (    
.  

:        6         7          )        15 
 (   :    .  

       10         .   : 07846 094 739                                           
         )    (  

 : Copacaban Bar & Club, Unit FC-01 Ferry Quays, Ferry Lane, High Street Brentford,London,TW8 0BD  
      200  ) 1(    

              
     

 

25 %  
      

     
Wash me clean 
07930900500 
02082029253 

  
     

   
  

  

MP3 PLAYER 



32
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 2  آذر Nov 2007  -  1386 23هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ويكم 

 info@persianweekly.co.uk  آموزش و فن آورى
  

شكل  به  همراه  تلفن  گوشى  ساخت 
ساعت مچى

 Mobile نام  با  مچى  ساعت  شكل  به  را  خود  جديد  همراه  تلفن  گوشى  چين 
M800 به بازار ارايه كرده است.

موبايل سومين وسيله از سرى ”ام“ مى باشد كه توسط  اين ساعت مچى – 
توليد كنندگان چينى ارايه مى شود. 

قبلى  مچى  ساعت  دو  خصوصيات  تمامى  از   M800 جديد  مچى  ساعت 
برخوردار است اما از آنها نازكتر و كوچكتر و با وزن 70 گرم ساخته شده 

است.
ساعت مچى ياد شده از يك صفحه نمايش 3/1 اينچى لمسى برخوردار است 

كه داراى سيستم ورودى نوشتارى است. 
يك قلم سوزنى كوچك براى نوشتن روى صفحه نمايش ، روى دستبند اين 
ساعت داخل شكافى كوچك تعبيه شده است كه كاربران مى تواند براحتى آن 

را بيرون كشيده و پس از اتمام كار آن را درجاى خود قراردهد.

مستقيم  بطور  تواند  مى  كاربر  و  است  ميكروفن  و  بلندگو  داراى  ساعت  اين 
همچون يك دستگاه تلفن به مكالمه تلفنى بپردازد.

اين وسيله داراى يك بلوتوث هد ست نيز مى باشد.
درباره اسم شركت سازنده و قيمت اين ساعت اطالعاتى ارايه نشده است.

XP مهمترين چالش ويندوز ويستا

شده؛  انجام  پژوهش  اساس  بر 
كمپانى  نگرانى  بزرگترين 
ويندوز  پيرامون  مايكروسافت 
عامل  سيستم  وجود  ويستا 
ها  شركت  ديگر  رقيب  هاى 
رد  يا  و   (Apple) اپل  همانند 
اين  بلكه  نيست   Red Hat هت 
بقا و حضور ويندوز XP است 
كه براى آنها مشكل ساز شده 

است.
محققان  از  گرى“  ”بنجامين 
-For” پژوهشى  موسسه 
rester“ در اين زمينه مى گويد: 
نيست  آن  آمده  پيش  ”مسئله 
هاى  شركت  درصد   32 كه 
مايكروسافت  داد  قرار  طرف 

اعالم داشته اند تا پايان سال جارى ميالدى به نصب ويندوز ويستا نخواهند 
پرداخت، بلكه موضوع پيش روى مايكروسافت آن است كه اين شركت ها به 
نحو فراوانى از كار با ويندوز XP احساس رضايت مى نمايند و در حقيقت 

نيازى به ارتقاء در خود نمى بينند.“ 
تحقيقات به عمل آمده در بين بيش از 600 شركت آمريكايى كه بالغ بر 1000 
كارمند در آنها مشغول به كار بوده و 84 درصد كامپيوترهاى آنها مجهز به 

ويندوز XP مى باشد صورت گرفته است. 
بنجامين مى گويد بسيارى از شركت ها وقتى صحبت از ارتقاء به ميان مى آيد 
از هم اكنون در انتظار ارائه سرويس پك سوم اين ويندوز (XP SP3) هستند 

و نه ويندوز ويستا. 

 XP به گفته مايكروسافت، بسته امنيتى و اصالحى سرويس پك سوم ويندوز
در طى چهار ماه نخست سال 2008 ميالدى ارائه مى گردد و گفته شده است 

كه اين مجموعه آخرين بروز رسان اين سيستم عامل خواهد بود. 

گوشى جديد ويژه سالمندان وارد بازار شد
 Doro HandleEasy 326gsm گوشى جديد تلفن همراه ويژه سالمندان با نام

به بازارمعرفى شد.
ارتقا  و  جديدتر  مدل  گوشى  اين 
 HandlePlus 324gsm يافته 

است.

گوشى  اين   ، قبلى  مدل  برخالف 
تجهيزات  و  متفاوت  ظاهرى  از 
نمايش  صفحه  مانند  بيشترى 
بطور  مطالب  خواندن  قابليت  با 
اى  شماره  كليد  صفحه   ، روان 
دسترسى  دكمه  چهار   ، بزرگ 
 D تا   A (از  حافظه  به  مستقيم 
هايى  تلفن  شماره  ثبت  براى   (
شود،  مى  استفاده  بيشتر  كه 

برخودار است.
سيستم   ، گو  بلند  يك   ، همچنين 
حافظه   ، ويبره)   ) لرزاننده 
و  تلفن  شماره   50 ظرفيت  با 
اس  ام  اس  سيستم  پشتيبانى 
به  گوشى  اين  امكانات  ديگر  از 

شمار مى رود.
گوشى ياد شده قابليت سازگارى با شبكه ”جى اس ام“ را هم دارد.

قيمت اين گوشى 10/85 پوند انگليس اعالم شده است.
 

بازسازي شير روباتيك داوينچي
 

گروهي از دانشمندان ايتاليايي با همكاري محققان ناسا با كمك رايانه موفق 
شدند شير روباتيكي كه لئوناردو داوينچي در سال 1515 ميالدي به پادشاه 

فرانسه هديه كرده بود را به صورت سه بعدي بازسازي مجازي كنند. 
اين شير روباتيك در واقع يكي از اختراعات داوينچي است كه هيچ نشانه اي 
از آن حتي در دست نوشته هايش باقي نمانده است ؛ اما هم اكنون پس از دو 
سال تحقيق و بررسي ، نتايج و تصاوير اين شير روباتيك منتشر شده است. 

پادشاه  طرف  به  بود،  شده  كه  اي  ريزي  برنامه  براساس  شير  اين 
حركت مي كرد و در حضور او زانو مي زد. به طوري كه روي پاهاي 

جلويي خود خم مي شد و سر را به طرف پايين مي آورد.
به اعتقاد دانشمندان آن زمان ، اين شير روباتيك يك معجزه مصنوعي 
بوده است كه داوينچي به شيوه اي اسرارآميز راه رفتن روي چرخ 
را به آن آموخته بود.هفته گذشته اعالم شد، در صورتي كه فناوري 
جام  مسابقات  در  فوتبال  هاي  توپ  در  ها  ميكروتراشه  از  استفاده 
باشگاه هاي جهان در ژاپن موفقيت آميز باشد، از اين پس صحت گل 
شدن توپ هايي كه مشكوك به عبور از خط دروازه هستند براحتي 

مشخص مي شود.
دانشمندان اين ميكروتراشه ها را با اين هدف داخل توپ هاي فوتبال 
قرار داده اند كه هنگام عبور از خط دروازه ، سيگنال مخصوصي را 
به داور مسابقه ارسال كند.آزمايشات اوليه موفقيت آميز بوده است 
و مسابقات جام باشگاه هاي جهان در ژاپن آزمون اصلي و واقعي 

آن محسوب مي شود.
اين آزمايشات از آنجايي اهميت دارد كه با توجه به افزايش سرعت 
قضاوت  در  اشتباهات  برخي  بروز  و  اخير  هاي  سال  در  فوتبال 
 ، كاربردي  فناوري  اين  از  استفاده  با  تا  دارد  نظر  در  فيفا   ، داوران 
ضريب دقت داوران را افزايش دهد و به همين علت هم فيفا به نتايج 

اين آزمايشات عالقه مند شده است.
تلفن همراه جديد شركت فيليپس كه مي تواند حدود 60 روز بدون 
فدرال  ارتباطات  كميسيون  سوي  از  كند،  كار  مجدد  شارژ  به  نياز 
امريكا تاييد شد و استفاده گسترده از آن به تصويب رسيد. اين تلفن 
كه Xenium نام دارد، در واقع مي تواند حدود 2 ماه در حالت آماده 
به كار (Stand by) و حدود 17 ساعت در حالت مكالمه شارژ بماند 
حداكثر زمان شارژ باتري هاي تلفن همراه ، در حالت آماده به كار 

18 ساعت و در حالت مكالمه 8 ساعت است. 
ديجيتال  كتاب  خواندن  دستگاه  عرضه 

به بازار توسط آمازون
خواندن  و  نصب  براى  دستگاهى  آمازون  اينترنتى  فروش  سايت 
كتاب ها به صورت ديجيتالى به نام « كيندل » را به بازارعرضه كرده 

است. 
فروش اين دستگاه كه مى تواند تا 200 كتاب را در حافظه خود ذخيره كند به 

قيمت 399 دالر در آمريكا آغاز شده است.
”كيندل“ براى پياده كردن كتاب ها نيازى به رايانه ندارد و در عوض براى اين 

كار از يك سيستم بى سيم استفاده مى كند.
آمازون گفته است ، 90 هزار كتاب از جمله كتاب هاى پرفروش از هم اكنون 

براى ضبط روى حافظه كيندل آماده شده اند. 
 

جف بزوس رئيس آمازون در بيانيه اى گفت، ما بيش از سه سال روى كيندل 
كار كرده ايم.... هدف اصلى هنگام طراحى كيندل اين بوده كه در دستان شما 

ناپديد شود ، يعنى از سر راه كنار برود ، تا بتوانيد از خواندن لذت ببريد.
كتاب، وبالگ و روزنامه توسط سيستم بى سيم « EVDO » روى اين دستگاه 
منتقل مى شود كه اين مساله از جذابيت آن براى مصرف كنندگان در ساير 
كشورها مى كاهد زيرا اين نآورى به طور عمده محدود به آمريكاى شمالى 

است.
دارندگان « كيندل» براى استفاده از اين شبكه بى سيم مجبور به پرداخت پول 

نيستند و فقط بايد قيمت محتويات پياده شده را بپردازند.
در  كه  ها  روزنامه  و  ها  وبالگ  خواندن  براى  بايد  كيندل  صاحبان   ، درواقع 

اينترنت رايگان است پول بپردازند.
حدود  ماهانه  كيندل  براى  تايمز  نيويورك  روزنامه  آبونمان  نمونه  عنوان  به 

13.99 دالر است. 
 

آمازون گفته است ، پياده كردن كتاب از طريق اين شبكه روى كيندل كمتر از 
يك دقيقه وقت مى گيرد.

مى توان حافظه كيندل را با كارت هاى حافظه « SD » افزايش داد اما آمازون 
يك نسخه از هر كتاب فروخته شده را براى مشترى نگه مى دارد كه به اين 

ترتيب هميشه امكان پياده كردن مجدد آن وجود خواهد داشت.
باترى اين دستگاه بايد پس از 30 ساعت استفاده شارژ شود. از طريق كيندل 
دسترسى  پديا  ويكى  و  آكسفورد  ديكشنرى  آمريكايى  نسخه  به  توان  مى 

داشت.
گذشته  در  كند.  مى  ارائه  ابزارى  چنين  كه  نيست  شركتى  نخستين  آمازون 
با  يك  هيچ  كه  اند  كرده  عرضه  مشابهى  هاى  دستگاه  نيز  ديگر  هاى  شركت 

استقبال گسترده روبرو نشده است.
كرد.  عرضه  را  خود  ديجيتال  كتابخوان  مدل  دومين  سونى  نوامبر  ماه  اوايل 
در ماه جارى همچنين شركت اپسون سيكو يك نمونه نمايشى از كتابخوان 
الكترونيكى خود را به نمايش گذاشت اما اعالم نكرد چه زمانى آن را به بازار 

عرضه خواهد كرد. 
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اسپاگتى با سس 
مارنيارا

مواد الزم:
مواد الزم براى 4 نفر:

روغن زيتون=2 قاشق غذاخورى
سير بزرگ و خرد شده=1 حبه

گوجه فرنگى=1 كيلو
رب گوجه فرنگى=4/1 فنجان

ريحان خرد شده=2/1 قاشق غذاخورى
پونه =2/1 قاشق غذاخورى

ماكارونى=نيم كيلو
جعفرى خرد شده=2/1 قاشق غذاخورى

فلفل سياه=به مقدار الزم

طرز تهيه:
روغن را در ظرفى داغ كرده سپس سير را در آن 
آن  در  كرده  رنده  را  ها  فرنگى  گوجه  كنيد.  سرخ 

ريخته و هم بزنيد.
هنگامى كه گوجه فرنگى ها كمى تغيير رنگ دادند 
ساير مواد(به جز جعفرى و ماكارونى و فلفل)را به 
آن اضافه كرده و به مدت 35 دقيقه روى حرارت 
كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  حرارت  بگذاريد.  ماليم 
تا  بپزيد  را  ها  ماكارونى  نيايد.  جوش  به  سس 
مواظب  شود.  پخته  ها  ماكارونى  مغز  كه  زمانى 
باشيد ماكارونى ها له نشوند. سپس آن را آبكش 
از  كمى  رفت  كامال  آن  آب  اينكه  از  پس  و  كرده 
ماكارونى را در قابلمه ريخته و روى آن را سس 
بريزيد. بقيه ماكارونى ها را هم در قابلمه ريخته و 
سس را با آن مخلوط كنيد. سپس قابلمه را به مدت 
45 دقيقه تا 1 ساعت روى حرارت ماليم بگذاريد 

تا آماده شود.

مراقب پرخوري كودك خود باشيد   
پرخوري كودكان در گذشته ديابت نوع 2 ، فقط بيماري بزرگساالن به شمار مي آمد 

، اما امروزه كودكان نيز از اين بيماري در امان نيستند...
اين بيماري برخالف ديابت نوع يك كه طي آن ترشح انسولين به وسيله پانكراس 

متوقف مي شود ، بستگي زيادي به نوع تغذيه روزانه و سبك و شيوه زندگي افراد 
دارد. 

گرچه ديابت نوع 2معموال در افرادي بروز مي كند كه از نظر ژنتيكي مستعد هستند ، 
اما مي تواند افراد پرخور و چاق را نيز مبتال كند. 

ديابت نوع 2تنها در بزرگساالن مشاهده مي شد، زيرا مختل شدن ترشح و عملكرد 
طبيعي انسولين سالها طول مي كشد، اما از آنجا كه كودكان امروزي به مصرف 

غذاهاي شيرين و پرچرب روي آورده اند ، اين بيماري آنها را نيز گرفتار مي كند. 
كودكان ديابتي عمر كوتاهي دارند و 15سال زودتر از حد معمول جان خود را 

از دست مي دهند. فقط كودكاني از ابتال به اين نوع ديابت مصون هستند كه وزن 
متعادلي داشته باشند. 

شمار كودكان ديابتي (نوع 2) در سراسر جهان به سرعت در حال افزايش است ، 
عوارض جانبي ديابت نوع 2عبارت است از: نابينايي ، سكته ، بيماري هاي قلبي و 

كليوي و افت گردش خون. 
اين بيماري عالج ناپذير است و گرچه با اصالح سبك زندگي و تغذيه روزانه مي 

توان جلوي پيشرفت آن را گرفت ، اما نمي توان آن را به كلي درمان كرد.

جادويى براى لباسها
پرز گرفتن لباس يكى از مواردى است كه ميتواند شما را در لحظه از پوشيدن 

آن لباس منصرف كند. 
پالتوهايى استفاده  ميدهند و اگر از  لباسهاى زمستانى مخصوصا بيشتر پرز 
پرزها  اين  باشند  داشته  مصنوعى  خز  زيبايى  يا  كردن  گرمتر  براى  كه  بكنيد 
شستوشوى  و  پرز  بردن  بين  از  راههاى  امروز  ستون  اين  ميشود.در  بيشتر 
انواع مختلف ديگرى از پارچهها را به شما آموزش ميدهيم تا به راحتى بتوانيد 
از لباسهايى كه از پارچههاى مختلف هستند و برايشان مشكلى پيش آمده است 

دوباره استفاده كنيد.
- لباسهايى كه از بعضى پارچههاى ضخيم مثل ماهوت و مخمل تهيه ميشود و 
خيلى زود انواع و اقسام پرزها مخصوصا «مو» را به خود ميگيرد كه نه با تكان 
دادن پاك ميشوند و نه با برس كشيدن براى زدودن همه نوع پرز از روى اين 
گونه لباسها تكهاى نوارچسب برداريد و به آرامى روى قسمتهاى پرز گرفته 
نوارچسب  جذب  آسانى  به  پرزها  و  موها  همه  كه  ديد  خواهيد  بكشيد.  لباس 

خواهند شد. 
- هنگام شستن لباسهايى كه دكمههاى آن چرمى است اگر دكمههاى چرمى را با مقدارى فويل آلومينيومى بپوشانيد از خراب شدن دكمهها بر اثر شستن جلوگيرى خواهد شد. 
- طرز شستوشوى ابريشم:1) بعد از هر بار استفاده شسته شود. 2) ابريشم خام خشكشويى شود. 3) از آب ولرم، پودر رختشويى يا صابون استفاده گردد بدون چنگ زدن. 

- براى جلوگيرى از سفيدك ابريشم: از مقدارى سركه در هنگام آبكشى استفاده كنيد. 
- براى اتو زدن ابريشم: آن را با دماى 80درجه اتو بزنيد و بعد در كيسه نايلونى در جاى خشك نگهدارى كنيد. 

- براى پاك كردن لكه سوختگى سطحى روى لباس يك حبه قند روى لكه بماليد. 
- براى جلوگيرى از چروك شدن بيش از اندازه پارچه: آنها را كمى آبدار آويزان ميكنيم. 

- براى تميزكردن لباسهاى نوزاد: با استفاده از صابونهاى كمقليا آنها را ميشوييم. 

توصيه هايى ساده و موثر براى 
غذا خوردن در خارج از منزل

 
براى صرف غذا در خارج از منزل از قبل برنامه داشته باشيد. اگر اين روزها به 
هست،  خود  تغذيه  مراقب  كه  باشيد  شخصى  ضمن  در  و  باشيد  رفته  رستوران 
رستورانهاى  در  غذا  تهيه  و  گرفتن  سفارش  برخورد،  شيوه  كه  ايد  شده  متوجه 
خوب طورى شده است كه شما ميتوانيد با توضيح آنچه ميخواهيد، غذايى تا حد 

امكان سالم و مطابق رژيم خاص خود را ميل كنيد. 
رعايت  كه  هست  نكاتى  رستوران،  در  در  چه  ميكنيد  صرف  غذا  خانه  در  چه  اما 
كردن آن به شما مك ميكند از وزن خود بكاهيد و يا وزن ايده آل خود را حفظ 
نماييد. به ياد داشته باشيد كه با مصرف بيشتر سبزيجات، ميوه و نانهايى كه از 
نوشيدن  متنوع،  غذايى  رژيم  داشتن  چربى،  بدون  گوشت  كامل،  جو  يا  گندم  آرد 
داشت.  خواهيد  زيبا  و  سالم  بدن  يك  مرتب،  طور  به  كردن  ورزش  و  آب  زياد 
در عين حال غذاهاى فريبنده موجود در رستورانها و غذا خوردن با عده اى از 
دوستان وآشنايان در مراسم مختلف، موجب ميشوند كه ما گاهى از رژيم خود 
دور شويم. ”گاهى“ واقعا اشكالى ندارد، اما اگر غذا خوردن در خارج از منزل، يك 

اتفاق روزمره باشد چه كنيم؟ 
1. اگر ميدانيد كه رستوران مورد نظرتان چه غذاهايى دارد، از قبل تصميم بگيريد 
كه چه خواهيد خورد. اين كار موجب ميشود كه در لحظه آخر غذايى پر كالرى را 

بدون فكر انتخاب نكنيد. 
2. قبل از شروع غذا، حداقل يك ليوان آب بنوشيد تا هم به هضم غذا كمك كند و 

هم اينكه شما زودتر احساس سيرى خواهيد كرد. 
دهيد،  سفارش  كودك  سايز  غذاى  يا  پرس  نيم  يك  رستورانى،  در  اينكه  از   .3
نترسيد. بيشتر رستورانها خواسته شما را انجام ميدهند و ”گاهى“ مبلغ كمترى هم 

دريافت خواهند كرد. 
خود  همراهان  سفارش  با  تا  دهيد،  سفارش  را  خود  غذاى  شما  همه  از  قبل   .4

وسوسه نشويد. 

5. اگر از شيوه تهيه غذاى انتخابى خود مطمئن نيستيد، بدون خجالت سوال كنيد، 
اگر غذايى با كره يا روغن تهيه ميشود، ميتوانيد بخواهيد كه براى شما آنرا بدون 

روغن سرو كنند. 
امكان  آيا  كه  بپرسيد  بودند،  چرب  و  پركالرى  فهرست،  غذاهاى  تمام  اگر   .6
تمام  در  تقريبا  پخته  سبزيجات  بياورند؟  شما  براى  سبزيجات  بشقاب  يك  دارد 
ضمن  در  ميكنند.  استفاده  غذاها  تزئيين  براى  آن  از  و  است  موجود  رستورانها 
بعضى رستورانها خوراك مخصوص گياه خواران هم سرو ميكنند كه معموال كم 

كالرى تر از غذاهاى معمولى است. 
7. هنگام سفارش گوشت يا ماهى، نوع كبابى آنرا سفارش دهيد و بخواهيد كه كره 
يا روغن به آن اضافه نشود. به جاى سس هاى پر كالرى هم ميتوانيد از ليمو، پودر 

سبزيجات و ادويه استفاده كنيد. 
ميل  ميوه  دسر  براى  و  دهيد  سفارش  سوپ  و  ساالد  غذا،  جاى  به  ميتوانيد   .8

كنيد. 
9. هنگام انتخاب سوپ مراقب باشيد از نوع خامه دار آن نباشد. 

10. اگر يك غذاى كامل با پيش غذا و دسر سفارش ميدهيد، پيش غذا و دسر را با 
همراه خود تقسيم كنيد. 

گوجه  سس  دهيد،  سفارش  خامه  بدون  و  كالرى  كم  سس  با  را  پاستا  انواع   .11
مصرف  نان  غذا  همراه  اگر   .12 است.  ترى  مناسب  انتخاب  سبزيجات  و  فرنگى 
آن  با  همراه  كره  مصرف  از  حتما  و  باشد  دار  سبوس  نوع  از  است  بهتر  ميكنيد، 
خود دارى كنيد. نانهاى فانتزى كره اى هم در بعضى رستورانها سرو ميشوند كه 

بايد فراموششان كنيد. 
13. به جاى سيب زمينى، سبزيجات پخته شده بخواهيد. 

ترين  مفصل  يعنى  بخوريد.  غذا  ها  اروپايى  مانند  داشت،  امكان  كه  زمان  هر   .14
وعده غذاييتان ناهار باشد و باقى وعده ها كوچك و در وعده هاى بيشتر. 

15. آهسته غذا بخوريد و از طعم و بوى غذا لذت ببريد. اين كار موجب ميشود تا 
بدنتان زمان كافى داشته باشد تا عالئم سيرى را به مغز بفرستد و شما به موقع 
را  بشقابتان  بخواهيد  خدمت  پيش  از  شدن  سير  محض  به  كنيد.  سيرى  احساس 

بردارد تا دوباره به سراغش نرويد. 
16. سس ساالد را جدا سفارش دهيد تا مقدار آنرا كنترل كنيد. حتا بهتر است به 
جاى ريختن سس روى ساالد، ابتدا چنگال خود را به سس بزنيد و بعد چند تكه 

سبزيجات برداريد، مزه اش همان است اما مقدار كالرى اش بسيار كمتر است. 
ميتوانيد  و  ميخواهيد  هرچه  آن  در  ميتوانيد  كه  هايى  بوفه  و  رستورانها  از   .17
متوجه  شما  كه  ميشود  موجب  رستورانها  اين  سرو  شيوه  كنيد.  دورى  بخوريد، 
مقدار غذايى كه خورده ايد نشويد. اگر اجبارا به چنين بوفه هايى رفتيد، فقط ساالد، 

سوپ كم كالرى و ميوه ميل كنيد. 
18. اگر به شدت به يك غذاى شيرين احتياج داريد و نميخواهيد ميوه بخوريد، كمى 

كمپوت سفارش دهيد. 
19. هنگام سفارش ساندويچ، آنرا بدون مايونز و ترجيحا با كمى خردل سفارش 
دهيد، خردل تقريبا هيچ كالرى ندارد و طعم آن موجب ميشود كه كمبود مايونز 

را حس نكنيد. 
20. اگر وقت داريد، پس از غذا خوردن مقدارى پياده روى كنيد و در حين ورزش 

كردن، كالريها را هم بسوزانيد. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

مراقبت از پوست و ناخن
 

در اينجا نكاتى را در مورد مراقبت از پوست و ناخن بيان مى داريم.  ناخن ها  و  پوست  ما همواره با جريان 
مداوم آب و چربي تغذيه مي شوند.   

هر چيزي را كه ما ديده و لمس مي كنيم (غير از نور و 
الكتريسيته) شيميايي است.  افراط در شستن دست و يا 
استفاده از محلولهاي پاك كننده شيميايي بدون دستكش 
مي تواند به رطوبت و چربي مفيد پوست و ناخن ها آسيب 
زده و آنها را از بين ببرد. در نتيجه اين واكنش ناخن ها 
و پوست ، پوسته پوسته مي شوند.   آب نيز همانند تمام 
است.   شيميايي  ماده  يك  ناخن   به  مربوط  محصوالت 
مي  شيميايي  مواد  معرض  در  حد  از  بيش  گرفتن  قرار 

تواند عكس العمل هاي اگزمايي را ايجاد كند. 
مواد  كه  سلولها  از  بسياري  هاي  اليه  از  ناخن  ورقه    
دروني اشان را از دست داده و صاف ، سخت و شكننده 
يعني  ناخن  در  مقاومت  شود.    مي  تشكيل  شوند  مي 
و  ترميم  به  كمك  پذيري.  انعطاف  و  سختي  از  تركيبي 
متخصصين  عهده  بر  ها  ناخن  سالمتي  و  زيبايي  حفظ 

مي باشد.
  اما شما نيز مي توانيد به  ترميم ناخن هايتان در منزل 
مي  ورقه  ورقه  يا  و  شكسته  كه  هايي  ناخن  بپردازيد.   
شوند دچار كمبود رطوبت و چربي هستند.  بيماري ها 
داده  تشخيص  پزشك  يك  توسط  بايد  ناخن  مشكالت  و 
مصرف  رابطه  اين  در  الزم  داروهاي  سپس  و  شوند 
شوند. متخصص ناخن براي تشخيص بيماري هاي ناخن 

و مشكالت آن تعليم داده مي شوند.  
 

فراموش نكنيد كه دستهايتان را مرطوب كنيد . از آنجائيكه  
بيش از 10 درصد از حجم ناخن را آب تشكيل مي دهد. 
اگر ناخن آب خود را از دست بدهد همانند پوست، قابليت 
ارتجاعي اش را نيز از دست خواهد داد. ناخن هاي خشك 

بيشتر در معرض شكستن هستند تا خم شدن.   
ناخن هاي بلند بيشتر كثيف و آلوده مي شوند و نسبت 
به ناخن هاي كوتاه در اين حالت بيشتر احتمال برگشتن 
ناخن هنگام برداشتن اشيا و ورود آلودگي به داخل بستر 

ناخن وجود دارد.  
پاك كردن مستمر كثيفي و جرم جمع شده درزير ناخنها به مشكل ناخن خواهد افزود. وقتي از مرطوب كننده 
ها استفاده مي كنيد از باالي دست شروع كنيد و به سمت ناخن ادامه دهيد و روي ناخن ها را با مرطوب كننده 
بپوشانيد. بخش كوتيكل ناخن (بخش رشد كننده بيروني) را نيز مرطوب كنيد. بخش كوتيكل ناخن مانعي است 
براي نفوذ رطوبت به زير ناخن. مقدار بيشتري از مرطوب كننده را روي اليه ناخن بماليد تا از افتادن ريشه 

ناخن جلوگيري نمايد. 
 ناخن انگشتان شما هر روز در معرض آسيب قرار دارند. مواد شوينده ، پوليش كردن ( استفاده از الك)، چسب 
ناخن، مواد سفت كننده ناخن و مواد شيميايي خانگي همه جزو مواد آسيب رسان و مضر براي ناخن هستند. 
شما مي توانيد با استفاده از دستكش هنگام شستن ظروف و لباس ها در اين راه كمك بزرگي به خود نماييد. 

 
از تماس مستقيم با بنزين، گازوئيل، نفت، رنگ و ديگر مواد شيميايي قوي احتراز نماييد. مانيكورها و مخصوصا 
مواد پاك كننده الك ناخن ( استون) ناخن را خشك مي كنند و اغلب باعث شكستن  و خراب شدن ناخن ها مي 
شوند. اگر به اين گونه مواد شيميايي برخورد كرديد موادي را انتخاب كنيد كه عاري ازماده فورمال دي هايد 

باشند.  
توصيه ميكنيم مقدار يك قاشق چايخوري روغن كرچك را در مقدار تقريبي 28 گرم آستون بريزيد تا هنگام 

استفاده به ناخنها رطوبت برسد.  
ناخن هايي كه به راحتي مي شكنند و ترك مي خورند از مشكالت احتمالي تغذيه اي خبر مي دهند. ناخن ها براى 

سالم بودن و ماندن به مقدار زيادي كلسيم ، منيزيم، پروتئين و سيليس نياز دارند.  
نوشيدن و دم كرده گياهان گزنه و سرخس و يا خوردن كپسول هاي اين گياهان بطور روزانه بسيار مفيد 
خواهد بود چرا كه اين گياهان سرشار از سيليس و ديگر مواد معدني مهم مي باشند كه در رشد ناخنها بسيار 
موثرند. استفاده از مكمل هايGLA  (گل پامچال شب، گل گاوزبان يا كشمش سياه) نيز بسيار كمك مي كنند. 

بزرگان قاط زده تاريخ   
بعضى از مردها مى گويند زن ها عقل شان ناقص است. در مقابل، خيلى از خانم ها هم اعتقاد دارند كه مردها همه 

عقل شان تا اندازه اى پاره سنگ برمى دارد. در طول تاريخ هم مردها و هم زن هاى كم عقل بسيار بوده اند. 
در اينجا چند مرد قاط زده تاريخ را حضورتان معرفى مى كنيم:

 فئودور اول، پادشاه روسيه نگاهى مات و مبهوت داشت و هميشه لبخندى بى حالت بر لبانش بود. به عبارت 
ديگر، قيافه ابلهانه اى داشت. روس ها عقب افتادگى را نشانه اى از بركت خدا مى دانستند و به همين دليل فئودور 
در  صدا  به  را  زنگ ها  و  مى رفت  كليساها  توى  داشت:  دوست  كه  بكند  كارى  صرف  را  وقت اش  مى توانست 
مى آورد. شيلدريك سوم، پادشاه فرانسه چنان بهره اى از هوش داشت كه به لقب شيلدريك احمق ملقب شده 

بود. نبوكد نصر، امپراتور بابل فكر مى كرد كه بز است. ميان گله مى رفت و همراه آنها مى چريد.
 ايوان مخوف، امپراتور روسيه در بچگى، اطراف كاخ سلطنتى پرسه مى زد و جانوران كوچك را شكنجه مى كرد 
و مى كشت. بزرگ تر كه شد، با دوستان اش در مسكو خيابان گردى ميكرد و زنان را مورد تعرض و قتل قرار 
مى داد. صدها گدا را در درياچه غرق كرد. از نشاندن آدم ها روى بشكه باروت كيف مى كرد. پوست يك خرس 
را به اسقف اعظم شهر نووگراد پوشاند و او را جلو يك دسته سگ وحشى انداخت. دست آخر مردم بر او 
شوريدند و به رودخانه انداختندش. نرون، امپراتور رم عالقه اش اين بود كه پوست جانوران را به تن كند، بعد 

دنبال زندانى هاى برهنه كند، روى آنها بپرد و با چنگال هايش آنها را تكه تكه كند. 
الگابالوس، امپراتور رم نقش روسپيان را بازى مى كرد. برهنه در آستانه كاخ اش مى ايستاد و از مردان دلبرى 

مى كرد. سرانجام هم در آبريزگاه به ضرب تيغ خنجر جان داد. 

چاي سرشار از سالمتي
مصرف روزانه دو فنجان چاي احتمال ابتال به سرطان ها را كاهش مي دهد. 
خاصيت ضد اكسايشي چاي در برابر بيماري هاي قلبي - عروقي و سرطان 
از بدن محافظت مي كند. خاصيت ضد اكسايشي چاي، چهار برابر ويتامين 
كه  مي باشند  فالونوئيد  نام  به  ماده اي  حاوي  چاي  انواع  تمام  مي باشد.   C
خاصيت ضد اكسايشي آن زبان زد است.همچنين چاي حاوي مواد ديگري 
آسم  براي  و  مي شود  نايژه ها  انبساط  باعث  كه  (ماده اي  تئوفيلين  جمله  از 
مصرف دارد)، تئوبرومين (آرام بخش سيستم عصبي)، انواع ويتامين ها از 
جمله ويتامين هاي C ، B12 , B2 ، A ، فلئور، آهن، منيزيم، كلسيم، فسفر و 
... مي باشد.براساس نتايج اعالم شده، مصرف روزي دو فنجان چاي احتمال 

ابتال به سرطان ريه، مري، روده راست و پانكراس را كاهش مي دهد.
و  پروستات  سرطان  برابر  در  چاي  كه  داده اند  نشان  نيز  ديگر  تحقيقات 
سرطان دهان نقش پيشگيرانه دارد و احتمال تشكيل لخته خون را نيز كاهش 
مي دهد.نتايج تحقيقات انجام شده در انگلستان نيز حاكي از آن است كه چاي 

حاوي مواد آرام بخش است و بواسطه انبساط مجاري پوست باعث افزايش دماي پوست مي شود. همچنين اين نوشيدني مطبوع 
تاثير بسزايي در تحريك هوشياري و بي خوابي دارد.با اين حال مصرف چاي معايبي نيز دارد، به عنوان مثال چاي جذب آهن 
را با مشكل مواجه مي سازد و چاي سياه نيز به واسطه دارا بودن مقادير باالي اسيد اگزاليك در افرادي كه در مجاري ادراري 

خود سابقه سنگ دارند، ايجاد مشكل مي كند.
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هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى
داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند 

تست روانشناسى هفتهتست روانشناسى هفته
تست روانشناسى هفتهتست روانشناسى هفته

اگر سوار بر يك سفينه فضايى بوديد چكار مى كرديداگر سوار بر يك سفينه فضايى بوديد چكار مى كرديد
-1-1 از آن باال به زمين خيره مى شد از آن باال به زمين خيره مى شد

-2-2 سياره هاى ديگر را مورد بررسى قرار مى داد سياره هاى ديگر را مورد بررسى قرار مى داد
استفاده  زمين  كره  نجات  به  كمك  براى  فرصت  اين  از  استفاده   زمين  كره  نجات  به  كمك  براى  فرصت  اين  از   3-3-

مى كردممى كردم
-4-4 به دنبال وجود حيات در كرات ديگر مى گشتم به دنبال وجود حيات در كرات ديگر مى گشتم
-5-5 سياره ديگرى را براى زندگى پيدا مى كردم سياره ديگرى را براى زندگى پيدا مى كردم
-6-6 در اعماق عالم هستى، خود را گم مى كردم در اعماق عالم هستى، خود را گم مى كردم

منبع: روان يارمنبع: روان يار

تفسير تست روانشناسى شماره ى پيشتفسير تست روانشناسى شماره ى پيش
و  است  مرگ  حال  در  چون  كنيد  سوار  را  پيرزن  است  ممكن  و شما  است  مرگ  حال  در  چون  كنيد  سوار  را  پيرزن  است  ممكن  شما 
بدين ترتيب جان انسانى را نجات بخشيده ايد. يا ممكن است دوست بدين ترتيب جان انسانى را نجات بخشيده ايد. يا ممكن است دوست 
قديمى تان را سوار كنيد زيرا او يكبار جان شما را نجات داده و اين قديمى تان را سوار كنيد زيرا او يكبار جان شما را نجات داده و اين 
بهترين فرصت براى جبران محبت اوست. از طرف ديگر، ممكن است بهترين فرصت براى جبران محبت اوست. از طرف ديگر، ممكن است 

ديگر هرگز فرصت يافتن جفت رويايى تان را پيدا نكنيد. ديگر هرگز فرصت يافتن جفت رويايى تان را پيدا نكنيد. 
باشند.  متفاوت  بسيار  مى توانند  افراد  شخصيت  به  بسته  باشند. پاسخها  متفاوت  بسيار  مى توانند  افراد  شخصيت  به  بسته  پاسخها 
ولى يك پاسخ جالب براى اين سوال وجود دارد. اگر شما جزو آن ولى يك پاسخ جالب براى اين سوال وجود دارد. اگر شما جزو آن 
دسته افرادى باشيد كه «قالبى» فكر نمى كنند، پاسخ شما مى تواند دسته افرادى باشيد كه «قالبى» فكر نمى كنند، پاسخ شما مى تواند 
مى خواهم  او  از  و  مى دهم  دوستم  به  را  ماشين  «كليد  باشد:  مى خواهم اين  او  از  و  مى دهم  دوستم  به  را  ماشين  «كليد  باشد:  اين 
مرد)  زن (يا  با  همراه  خودم  و  برساند  بيمارستان  به  را  پيرزن  مرد) كه  زن (يا  با  همراه  خودم  و  برساند  بيمارستان  به  را  پيرزن  كه 

رويايى ام آنجا منتظر رسيدن اتوبوس مى مانمرويايى ام آنجا منتظر رسيدن اتوبوس مى مانم

مديريت خشم
خشم و عصبانيت مثل شادى و غمگينى؛ يك احساس كامًال طبيعى و عادى 

است كه همه انسان ها گاهى در زندگى خود تجربه مى كنند. 
اگرچه عصبانيت؛ احساس ناخوشايندى است، ولى نبايد فكر كنيم كه 

عصبانيت بد است و يا كسانى كه عصبانى مى شوند؛ آدم هاى خوبى نيستند. 
عصبانيت هم مثل بقيه احساسات؛ يك احساس طبيعى است كه بايد آن را 

كنترل كرد ... 
خشم حالت برانگيختگى و هيجان شديد در هنگام 

روبه رو شدن با محرك هاى نامناسب محيطى است و احساسى است كه همه 
ما به نوعى آن را تجربه مى كنيم پس بايد بياموزيم كه چگونه با خشم خود 

كنار بياييم. 
9 عالئم و نشانه هاى خشم 

معموًال هنگام عصبانيت؛ رنگ صورت قرمز مى شود و يا مى پرد. ممكن است 
تمام بدن داغ شود؛ چشم ها قرمز و گود شود و بدن حالت سفت پيدا كند؛ 

ضربان قلب زياد و تنفس سريع تر شود. ممكن است دست ها شروع به لرزش 
كنند و كف دست ها يا عرق كند يا سرد شود؛ بعضى افراد هم ممكن است 

دچار سردرد و درد معده و يا حالت تهوع شوند. 
اغلب احساساتى كه پس از خشم به سراغ فرد مى آيند؛ احساسات خوشايندى 
نيستند. احساس تحريك پذيرى؛ خصومت؛ عصبانيت؛ افسردگى؛ ناخوشايندى 
و غمگينى؛ احساس شرمندگى و گناه پس از يك حمله خشم تجربه مى شوند 
و از طرفى در بعضى مواقع احساس آرامش؛ رضايت؛ پيروزمندى؛ احساس 
اعتماد و تسلط تجربه مى شوند. وقتى خشم بر شما مستولى مى شود تخليه 

انرژى از طريق پرداختن به فعاليت هاى جسمى مفيد و اثربخش است. 
9 نحوه كنترل خشم 

خـــواســته هاى غيرمنطقى خود را بشناسيد و آن ها را به خواسته هاى 
واقع بينانه تغيير دهيد. 

مسائل و موقعيت ها را روى كاغذ بياوريد و نسبت به علت و نحوه خشمگين 
شدن خود شناخت پيدا كنيد. 

از شيوه هايى مثل تنفس عميق و آرام؛ در مدتى كوتاه خود را كامًال آرام 
سازيد، سپس در وضعيت بهتر و آرام تر راه حل هاى خود را بررسى 

كنيد. 
از صحبت هاى مثبت با خود يا توقف فكر براى كنترل خشمتان 

استفاده كنيد. 
هرگاه كسى شما را عصبانى كرد، به جاى فوران خشم سعى 

كنيد در مورد علت عصبانيت خود با او صحبت كنيد. البته 
اين كار مستلزم صرف وقت و حوصله بيشترى است؛ اما 

نتيجه مطلوب ترى دارد. 
يادبگيريد به هنگام خشمگين شدن بخنديد و به 

موقعيت هاى خشم برانگيز جلوه شوخى و مزاح 
ببخشيد. 

قبل از مواجه شدن با رويدادهاى خشم برانگيز 
به خودتان بگوييد: 

اين مسأله مرا ناراحت مى كند، اما مى دانم كه 
چگونه از عهده اش برآيم.مثل اين كه مسأله 

جدى است بايد خود را آماده كنم.
مى توانم از مهارت هاى مقابله اى خود 

براى حفظ كنترل استفاده كنم. 
زياد سخت نگيريم؛ اين مى تواند 

تجربه يادگيرى خوبى باشد. 
9 آموزش كنترل خشم در 

كودكان 
به كودكان بياموزيم كه 

چگونه خود را آرام سازند. 
يكى از بهترين راه ها براى سازگارى 

با پاسخ هاى فيزيكى مضر در برابر خشم 
اين است كه كار فيزيكى ديگرى انجام دهيم؛ مثل 

گوش دادن به موسيقى؛ دوش گرفتن با آب گرم؛ كشيدن 
نقاشى و ... 

چگونگى برقرارى ارتباط و بيان و انتقال احساس را به كودكان 
بياموزيم.مهارت هاى حل مساله را به كودكمان بياموزيم.شوخى كردن در 

هنگام عصبانيت را نيز به كودك بياموزيم. 
به بچه ها بياموزيم در هنگام خشم چه كارهايى مى توانند انجام دهند و چه 

كارهايى را نمى توانند انجام دهند. 
9 كارهايى را كه نبايد انجام دهند: 

شكستن وسايل؛ فرياد زدن بر سر كسى؛ آسيب رساندن به خودشان؛ پرت 
كردن اشيا به طرف كسى . 

اما مى توانند اين كارها را انجام دهند: گريه كردن در يك محل خلوت؛ كشيدن 
يك نقاشى؛ 

صحبت كردن راجع به موضوع ناراحت كننده؛ دور شدن از موقعيت؛ رفتن به 
جايى ساكت و آرام؛ كمك خواستن؛ گوش دادن به موسيقى و ... 

مى توانيم بچه ها را تشويق كنيم تا احساس خشمشان يا احساسات درونى 
خود را بنويسند و يا نقاشى كنند. بهتر است در مواقع خشم كودك برخورد 

ما اين گونه باشد: 
سعى نكنيد در كودك اين باور را ايجاد كنيد كه عصبانيتش بى مورد است 

و مساله مهمى وجود نداشته است؛ بلكه با او همدردى كنيد به او بگوييد كه 
مى فهميد كه او عصبانى است. 

خشم كودك را كوچك؛ حقير و مسخره جلوه ندهيد و در لحظه عصبانيت 
كودك نخنديد. گفتن جمالتى مثل:  مرد به اين بزرگى خجالت داره؛ وقتى 

عصبانى هستى چقدر زشت مى شوى و ... او را عصبانى تر مى كند. 
در هنگام خشم كودك رفتار خودتان را مثال نزنيد، بلكه راجع به احساسات 

او صحبت كنيد. 
او را با كودكان ديگر مثل خواهر؛ برادر و همكالسى هايش مقايسه نكنيد. 

كودك را تشويق كنيد كه راجع به احساس خودش صحبت كند.بچه را 
تشويق كنيد تا راجع به تعامالت برانگيزنده خشم صحبت كنند. 

زمانى كه بچه ها راجع به احساسشان و عواملى كه اين احساس را به وجود 
مى كنند؛ گوش كردن بدون قضاوت و بدون آورده صحبت 
نصيحت كردن به آن ها كمك مى كند تا دستور دادن و 

مى توانند به طور متفاوتى احساس درك كنند كه 
كنند.

عوارض پوستى در 
فصل سرما

احتمال ابتالء به عوارض پوستى با شروع فصل سرما افزايش مى يابد 
عوامل ژنتيكى و همچنين افزايش دفعات استحمام داليل خشكى پوست 

در افراد است .
موارد  در  و  خارش  سوزش،  دچار  معموال  خشك  پوست  داراى  افراد 
اين  متاسفانه  كه  شوند  مى  پوستى  تركهاى  و  ريزى  پوسته  شديدتر 

مشكالت با شروع فصل سرما، افزايش بيشترى مى يابد.
به  سالمند،  و  پير  افراد  در  زمستان  در  پوستى  خارش  عارضه  البته 
دليل اينكه ذخاير چربى زير پوست كاهش يافته و دچار خشكى پوست 

شديدترى نسبت به ساير افراد هستند شيوع بيشترى دارد.
تغيير دما، ورود از محيط سرد به گرم، تعويض لباسها هنگام ورود به 
منزل و همچنين استحمام با آب داغ نيز مى تواند باعث افزايش بروز 

اين تحريكات شود.
استحمام با آب داغ باعث مى شود تا ميزان مختصر چربى پوست توسط 
آب و صابون از بين برود كه در نتيجه آن، تحمل پوشيدن لباسهايى با 

الياف زبر و خشن، پشمى و كاموايى براى افراد دشوارميشود.
رعايت نكاتى همچون كاهش دفعات استحمام در فصل پائيز و زمستان 
در  ليف  و  كيسه  از  استفاده  عدم  ؛   ( هفته  در  بار  دو  يا  يك  حداكثر   )
چربى  از  بيشترى  مقادير  حاوى  كه  ماليم  صابونهاى  انتخاب  حمام؛ 
نظير صابونهاى گليسيرينه و كرم صابونها باشد؛ استفاده از دستگاه 
هاى بخور يا وسايل مشابه در منزل كه باعث افزايش بخار و رطوبت 
استفاده  خشن؛  و  زبر  الياف  با  تنگ  لباسهاى  پوشيدن  از  پرهيز  شود، 
از پوشاك نرم و لطيف در زيرلباسهاى زمستانى و چرب كردن بدن با 
كرم، روغنهاى گياهى و يا معدنى بعد از هر استحمام مى تواند از عالئم 

و عوارض خارش در افراد به طور چشمگيرى بكاهد.
همچنين الزم است افرادى كه پوست خشك دارند از صابون فقط براى 
شستشوى مناطقى از بدن كه بوى عرق مى گيرد استفاده كنند و ساير 
قسمتهاى بدن را فقط با آب تنها يا مختصرى آب و كف شامپوى سر 
يا بدن شستشو كنند. همچنين اينگونه افراد بايد از كرمهاى ضد آفتاب 

محتوى مرطوب كننده استفاده نمايند
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سوپر و قنادى ياس بيرمنگهامسوپر و قنادى ياس بيرمنگهام
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. 
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چاره بدخوابى

در  نه  كنيد  جستجو  شام  سر  در  را  آن  علت  خوريد  مى  غلت  مرتب  خوابيدن  آرام  بجاى  هنگام  شب  اگر 
رختخواب يك استكان چاى يا قهوه يا نوشابه ممكن است تأثير منفى برخواب شما داشته باشد بخصوص 

اگر نسبت به آنها حساس باشيد.
اگر شب ها خوب نمى خوابيد بهتر است همه نوشيدنى هاى حاوى كافئين را ترك كنيد و اگر دو هفته بعد 
متوجه شديد كه راحت بخواب مى رويد براى هميشه از آن نوشيدنى ها پرهيز كنيد. البته مى توانيد به 
شرطى كه مجدداً دچار بدخوابى نشويد آنها را بمقدار كم مصرف كنيد. در ضمن غذاى سنگين شبانه ابتدا 
شما را خواب آلود مى كند اما هضم طوالنى آنها در خوب خوابيدن اختالل ايجاد مى كند. بهتر است موقع 
شام غذاى سبكى مصرف كنيد و از غذاهاى تند و ترش و نفاخ بپرهيزيد و هنگام غذاخوردن بخوبى غذا را 

بجويد. يك ليوان شيرگرم و نيز غذاهايى از خانواده غالت مى تواند به خواب شما كمك كند. 
اگر عادت كرده ايد كه نيمه شب بيدار شويد و چيزى بخوريد تا بخوابيد بهتر است اين عادت را كنار بگذاريد 
غذا خوردن را به روزها محدود كنيد و براى به خواب رفتن مجدد در نيمه شب نوشته اى بخوانيد يا يك 
ليوان آب بنوشيد و در نهايت اگر مى خواهيد راحت بخواب برويد و بهتر بخوابيد بهتر است به نرمش 
و ورزش روى آوريد و سعى كنيد با استفاده از اين راهنمايى ها از مصرف داروهاى خواب آور پرهيز 

كنيد تا از عوارض آنها در امان باشيد. 
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دعوا هست
 كه كى بخونه!!!

سالم
سالمى به زيبايى كشورى كه تو اون زندگى مى كنيم. مى خنديدن؟ باورتان 
نميشه چقدر شنبه ، يكشنبه گذشته دلم براى انگليس تنگ شده بود... جمعه 
و  ميام  منم  گفت  هم  شادى  و  كرد  مسافرت  هواى  دلمان  دفعه  يك  عصر 
خالصه دل را زديم به دريا و گفتيم كجا بريم كه زياد دور نباشه.. رفتيم 
نام  به  بود  ايرانى  رستوران  مقصد  اولين  رسيديم..  عصرى  شنبه  آلمان... 
حافظ... جاى قشنگ ولى مردم متفاوت... هى به شادى مى گفتم اينجا مثل 
خيلى  و  نور  يا  و  البرز  به  شد  مى  عوض  نظرمون  بعد  خودمونه..  آلونك 

رستورانهاى ديگه كه ما با اونجا مقايسه مى كرديم.. تنها فرقى كه خيلى من 
خودم متوجه شدم گارسونها بودن كه همه خانم بودن و صاحب رستوران 
هم خانم بود و صد در صد موفقيت اين رستوران به همين دليل بود... سليقه 
اى كه در دكوراسيون مغازه به كار رفته بود.. از دستگيره هاى در بگم تا 

عالمت سر توالتها... كه واقعا باحال بود!!
روز بعد يكشنبه.. همه جا بسته بود.. تو خيابان آدم نميديدى... من و شادى 
شروع  حافظ  از  اول  ببينيم..  آدم  كه  شهر  طرف  به  رفتيم  و  نشد  باورمان 
مثل  جايى  يك  كشيد..  قليون  ميشد  كه  بود  مكانى  يك  حافظ  باالى  كرديم.. 
مغازه هاى Edgware Road خودمان.. اونجا از هر كى مى پرسيديم امشب 
برنامه هست.. مى گفتن نه .... آخر سر يكى از گارسونهاى خارجى اونجا به 
ما آدرس يك مكانى را داد مثل Piccadilly Circus خودمون.. فقط فرقش 
 Piccadilly اين بود آدمهاى در خيابان و يا بارش يك در صد تعداد آدمهاى
خبرى  هيچ  كس  هيچ  نزنيد...  را  حرفش  كه  هم  كالب  كمتر...  حتى  و  بودند 
خودمون..  ايران  پاساژهاى  مثل  بود  پاساژ  يك  و  جا  اون  رفتيم  نداشت... 
باالش 2 تا رستوران بود.. يكى رستوران ياBar  تركى كه قليون هم سرو مى 

كرد و جاى ديگه مدل رستوران آمريكايى كه خالى خالى بود...

 ما هم كه معلومه كدوم را انتخاب كرديم.. بعد از 1 ساعت كه اونجا بوديم 
فهميديم كه 2 نفر رو ميز بغلى ايرانى هستند.. و اونها هم وقتى كه در حال 
رفتن بودن فهميدن ما ايرانى هستيم... جالبيش اين بود كه بچه هاى ايرانى تو 
آلمان هم از خوشحالى ديدن ما به هم ديگه مى گفتن بيا دست بزنيم.. ايرانى 

ديديم!!!!! حاال ما نميدونيم چرا!!!
يكى از گارسونهاى اين رستوران آدرس يك كالب را به ما داد كه به قولش 
HIP- آهنگهاى  DJ SHERRY داشت!!!  موزيك  كه  بود  جايى  تنها  خودش 

HOP مى گذاشت و خيلى بهش مى خورد ايرانى باشه... بازم اى ول به ايرانى 
ها... راستى كالبهاى اونها دختر بيشتر داشت تا پسر ولى رقصشون واقعا بد 

بود... انگليسى ها قشنگ تر مى رقصند...اين از يكشنبه تعطيل آلمان....
از  خريدن  سيگار  حتى  داشتى...  نياز   ID card رفتى  مى  آلمان  جاى  هر 
بود..  شده  تنگ  واقعا  انگليس  براى  دلمان  كه  بود  شده  جورى  يك  ماشين.. 

هواى بارانى و بد هم داشته باشه بازم هيچ جا اينجا نميشه... 
كه  خرابكارى  و  پيش  هفته  بود  بزرگى  خيلى  خبر  ها..   ID Card مورد  در 
نشان مى داد Benefit Agency ها خوب كارشون را انجام نميدن... چند بار 
رفتين  Job Centre و همه كارمندهاى اونجا را بيكار ديدين ؟؟ ديگه موقعش 
كه  قراره  اين  از  موضوع  نكنن..  خرج  الكى  را  پولها  اين  بيان  فكر  به  رسيده 
هميشه Senior Member ميتونه دسترسى به اطالعات و مخصوصا دانلود 
كار  نداشته  حوصله  رييس  آقاى  اينجا  ولى  باشه..  داشته  شخصى  اطالعات 
انجام بده و اين كار را به شاگردش داده و اونم يادش رفته درست پست كنه 
در نتيجه اطالعات شخصى 25 ميليون آدم به دست يك نفر رسيده... حاال اين 
اطالعات چى بودن... هر بچه اى كه Child benefit ميگيره.. اطالعات كامل 
اون و مادر و پدرش با اطالعات National Insurance Number و بانك 
كه پول به حسابشان مى رفته... اگه اين اطالعات به دست كسى برسه.. تمام 
مى  كه  همونطورى  و  كنن..  خالى  تونن  مى  راحت  را  مردم  بانكى  حسابهاى 
بسيارى  جمله  از  ميشه...  ها  خانواده  تمام  شامل    Child Benefit دونين.. 
وارد  مملكت  به  خسارتى  چه  كنيد  قضاوت  خودتون  ديگه  ها....  بيليونر  از 

كردن!!!
و  هست  چاپ  روز  كه  شدم  متوجه  يهو  امدم..    Office به  كه  صبح  امروز 
من هنوز مطلبى براى چاپ ننوشتم.. هى خواستم از زيرش در برم و منتظر 
يك بهونه بودم.. ولى همون اول صبح يكى از client هاى ما كه تازگى پيش 

ما اومده بود و من نديده بودمشون قبال به من روحيه داد و نمى دونم چى 
به من گفتن ولى نيرويى داد كه مشتاقانه تر از قبل بنويسم... وقتى كه گفت 

مطالب من را مى خونه و دوست داره.. از صد تا كادو تو تولد هم بهتر بود... 
ديدم جا داره از شما ها كه مطالب من را مى خونين تشكر كنم... خودم كه 
بعضى اوقات ميگم چرت و پرت مى نويسم... ولى يكى از دوستهام مى گفت.. 
ما مجبوريم 3 تا نسخه از روزنامه برداريم چون هميشه سر اين روزنامه تو 
خانه ما دعوا هست كه كى بخونه!!!  خالصه كه همه اين محبتهاى شما جبران 
حرفهاى محبت آميز دشمنان من را ميكنه و به من خيلى روحيه ميده.. االن 
ديگه نزديك 8 شبه و يكى از دوستهام از ايران آنالين شده بود.. حالش بد 
بود.. گفت ايران داره باران مى آد.. گفتم اينجا هم مياد و براى من اين مطلب 

را نوشت.. گفت براى كسى نوشته كه االن پيشش نيست:
* * * * *

« باران » نامه
آبان پارسال :
بهونه نوشتن :

اونقدر زير بارون موندم كه خيس خيس شدم ... دو ساعت تموم زير بارون 
... اونم تو همون مكان هميشگى ... پارك طالقانى ... 

« آرزو » داشتم يه بار هم كه شده با هم زير بارون قدم بزنيم ... 
گرچه حدس ميزدم تو از « بارون » هم متنفرى ...

آبان امسال :
بهونه گريستن :

ساعت پنج شد سريع دويدم تو باغ شركت ... 
جاى خاليت را احساس كردم اما تو گفتى ...

بوى بارون ديوونم ميكنه ... مسير چهار راه كالج تا اتوبان اهنگ راهى نيست 
 !

بارون ... بارون ...بارون ...
جاى خاليت را احساس كردم اما تو گفتى ...

اى كاش منم بارون بودم ... كه منتظر اومدنم باشى ...
اى كاش منم بارون بودم ... كه تمام وجودت را در برميگرفتم ...

اى كاش منم بارون بودم ... كه صورتت را نوازش ميكردم ...
اى كاش منم بارون بودم ... كه دوستم داشته باشى ...

...
اى كاش منم ...
اما تو گفتى ...

پ.ن : با تو زير بارون قدم زدن هم لياقت ميخواد  و هم جنبه ...
* * * * * * *

اينم از نوشته هاى عمو چغندر دوست اينترنتى من كه واقعا از دل ميگه.. به 
خاطر همين هم به دل ميشينه.. هميشه مى گه باران باشه من يعنى عشق... 
بارانى  هواى  چرا  متنفريم؟؟  باران  از  ما  چرا  كه  كنيم  فكر  ما  ميشه  باعث 

انگليس را دوست نداريم..
چند تا خبر كه اين هفته تو روزنامه خوندم و بهتره در موردشون فكر كنيم:

در6 سال اخير طبق آمار از هر 4 ازدواج يك مورد منجر به طالق شده و اين 
امر بيشترين تأثير و آسيب روانى را بر روى فرزندان دارد و اصوًال بيشترين 
آسيب هاى اجتماعى گريبانگير كودكان خانواده هاى غيرمستحكم و بچه هاى 

طالق است.
دستكم  كه  مردانى  مورد  در  محقق  دو   - مى شوند  كچل  بيشتر  سيگارى ها 
سنى  ميانگين  با  740مرد  بررسى  مى گويند  مى كشند  سيگار  20نخ  روزى 

محدود  يا  شديد  ريزش  در  دخانيات  استعمال  داد  نشان  تايوان  در  65سال 
كشورهاى  در  اين  از  پيش  كه  مطالعاتى  اساس  بر  اما  دارد.  مهمى  نقش  مو 
ديگرى انجام شده است، عموما ريزش مو در مردان تايوانى نسبت به سفيد 

پوستان كمتر است. 
پس سيگار نكشيد چون ضرر داره و ازدواج هم از روى عقل بكنيد نه از روى 

دل و يا اجبار چون باعث طالق ميشه!

اگر دوست نداريد خب نخوانيد!!!

 خدمات تصوير
بردارى و مجالس

 عكاسى مدل - فيلمبردارى
مراسم شما با بهترين كيفيت

078 6509 4370
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جدول و سرگرمى
فال هفته

روابط  با  رابطه  در  فروردين:  متولدين 
قراري  اگر  دارد.  وجود  تغييراتي  شما  دوستانه 
بررسي  خوبي  به  را  آن  است  بهتر  داريد  كسي  با 
به  نتوانند  كه  آيد  پيش  كاري  است  ممكن  زيرا  كنيد 

قرارشان برسند.

حال  در  خورشيد  ارديبهشت:  متولدين 
آماده شدن است تا برج عقرب را ترك كند بنابراين 
خوش  و  برويد  حتماّ   شديد  دعوت  مهمانى  به  اگر 
باشيد. عالوه بر آنكه مسائل احساسى نيز از اهميت 
را  امروز  هستيد  متاهل  برخوردارند.اگر  بسيارى 
تبديل به روزى به يادماندنى كنيد و از لحظات نهايت 

استفاده را ببريد.

متولدين خرداد: امروز بيش از حد حساس 
هستيد و به اين خاطر سعي كنيد، انتقادهاي ديگران 
مي  را  شما  خوبي  آنها  نگيريد، زيرا  جدي  خيلي  را، 
آرامش  و  امنيت  در  واقعًا  خواهيد  مي  خواهند.اگر 
زيرا  بگذرانيد،  قديمي  دوستان  با  را  وقتتان  باشيد، 
آنها مي دانند با شما بايد چه رفتاري داشته باشند. 
اگر احتياج به روزي داريد كه بايد استراحت كنيد و 

خوش بگذرانيد، اكنون زمان خوبي است.

 متولدين تير:اگر به خاطر سرماى زمستان 
رويا  دررختخوابتان  توانيد  مى  ايد  خورده  سرما 
مى  و  ايد،  آورده  بدست  خوبى  پول  كنيد.  پردازى 
توانيد براى تعطيالت جايى را رزرو كنيد . شما لياقت 
اين را داريد كه هر از گاهى استراحت و تفريح كنيد 

و سپس تا آخر سال در خانه بمانيد.

آنها  كه  دانيد  مي  شما  مرداد:  متولدين 
است”  آدميزاد  جان  بالي  “كنجكاوي  از  منظورشان 
چيست. پس بگذاريد دعا كنيم كه امروز چنين اتفاق 
براي شيرها نيفتد! شما امروز واقعًا بسيار بازجويانه 
عمل مي كنيد و اگر حس كنيد كسي مطلبي را از شما 
پنهان ساخته، يك لحظه هم نمي توانيد آرام بگيريد. 
رفتار  تا  كنيد  مي  صرف  را  زيادي  زمان  چنين  هم 
اخير مورد عالقه تان را تحليل كنيد و متوجه شويد 
كه چه معنايي را در بر دارد. آنها را مورد بازرسي 
قرار ندهيد چرا كه آنها دوست ندارند و به زودي به 

شما خواهند گفت كه سراغ كار خود برويد.

مسائل  مشغول  شهريور:  متولدين 
شويد. مى  مسئله  اين  جذب  هستيد.خيلى  خانوادگى 

فقط  صورت  اين  در  نيفتد.زيرا  اتفاق  اين  كنيد  سعى 
عقيده،خودتان را قبول داريد و با اين كار خودتان را 

آزار مى دهيد.

متولدين مهر: امروز خورشيد وارد عالمت 
حاكم  كه  شود  مى  انسانى  سيماى  با  اسب  آتشين 
برروابط روزمره شما مى شود.سلولهاى مغزى شما 
بيش از هميشه كار مى كنند و موارد زيادى وجود 
كنيد  دارند.سعى  نگه  مشغول  را  شما  فكر  كه  دارد 
افكارتان را يادداشت كنيد تا در بين امواج افكارى كه 

به ذهن تان خطور مى كند گم نشوند.

بايد  امروز  حقيقت  در  آبان:  متولدين 
با  را  روز  اين  شما  اما  باشد  شما  استراحت  روز 
احتياج  تنوع  به  كنيد.شما  مى  پر  نگرانى  و  استرس 
كنيد. فراهم  خود  براى  را  آن  بنابراين  داريد 

شما  به  ها  ستاره  آذر:دوباره  متولدين   
كه  ببينيد  تر  واضح  را  چيز  همه  كه  كنند  مي  كمك 
اگر  شد  مي  خوب  كند.خيلي  مي  راحت  را  تان  خيال 
مقداري وقت صرف انجام يك كار درماني مي كرديد 
كنيد.  استراحت  كه  هستيد  اي  روحيه  در  االن  چون 
است  مهمتر  انجامش  كه  هست  ديگري  كاري  اگر 
سعي كنيد در كمال آرامش خيال انجامش دهيد ومي 

توانستيد همان فوايد درماني را بگيريد.

شخصي  رسد  مي  نظر  به  دى:  متولدين   
رازتان را فاش كرده است. درست نيست چيزي را 
كه همه مي دانند پنهان كنيد. اين طور نيست؟ بنابراين 

مي توانيد برايشان توضيح دهيد.

سليقه  با  ستارگان  امروز  بهمن:  متولدين 
براساس  بايد  چيز  همه  و  اند  كشيده  صف  شما 
برنامه ريزى پيش رود.از اين كه آزادانه حركت كنيد 
معنا  اين  به  مساله  اين  اگر  و  شويد  مى  خوشحال 
باشد كه خود را با برنامه ديگران هماهنگ كنيد كار 
خوبى است.به نوعى مى دانيد كه هر اتفاقى كه مى 

افتد همگى خوب هستند.

دست  ديگرى  از  زود  اسفند:  متولدين   
ديگرى  دست  اينكه  از  قبل  ندهيد  تكان  خداحافظى 
جديد  امكانات  تا  بخورد(  تكان  افق  از  سالم  براى 
فراهم نشده قبلى را رها نكن ) خوب حقيقتًا  نبايستى 
شما  شخصيت  و  اطمينان  باشد  عجيب  چيزى  هر 
مردم  نوع  هر  براى  سازند.  مى  را  هدف  يك  دارند 
كردنتان  انتخاب  موقعيت  در  توانيد  مى  حقيقتًا  شما 

باشيد.

طراحى 
وب 
سايت
020 

8453 
7350

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034

ديگران  از  بيش  كه  است  كساني  به  متعلق  پيروزي 
استقامت دارند                                                                                      ناپلئون بناپارت

 سفيد
 بازى را
 شروع
 كرده و
 در پنج
 حركت
مات

مى نمايد 
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.doos daram ba pesari biyene 33-36ashena shavam
 khoshtip&tidy bashe.sakene kodom mahal hast

.moheme
my e-mail is :pari66@hotmail.co.uk

پسری 37 ساله تحصيل کرده و شاغل مايل به آشنايی با دختر خانم ايرانی 
تحصيل کرده جهت دوستی.

M_112006@yahoo.co.uk

پسرى32سا له هستم بدون مشكل ويزا ما يل با اشناى با يك خانم 
ferid53@yahoo’com .ايرانى هستم جهت دوستى و ازدواج در لندن

عالقمند به آشنايى با دختر خانمى ايرانى جهت 
آشنايى و دوستى مى باشم. 

07864110956 مهدى

ماتيو 25 ساله به دنبال دوستى و ارتباطى صادقانه 
با خانمى ايرانى هستم.

07919002476

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

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

مراكز 
توزيع 
هفته 
نامه 
پرشين
جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 

سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى 
كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ 
كباب

رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت
رستوران شهرزاد
رستوران سراب
رستوران پارسيان
رستوران زعفران
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

 Turkish Super
|Market,TFC

 Turkish Super
Market, CODI

 Turkish Super
Market, ELING

و شهرستانهای:
Birmingham, 

 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 21000 پوند

Chrysler Grand Vouger 
7 Seater Limited XS CRD - Black - 2006 - 
Auto - First Owner - Fully Service  DVD 

Navigation - Lather

07969993789

يك شيرين پز ماهر با 20 ساله 
سابقه كار و آشنايى با طرز پخت 
انواع شيرينى هاى ايرانى  آماده 

همكارى مى باشد.
07724263287
 07935737961

اكبرى

خانمى جوياى كار
بعنوان فروشنده و غيره

07910751909



41 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

23 Nov 2007  -  1386 جمعه 2  آذر  
سال اول -  شماره بيست ويكم 

@persianweekly.co.ukk



42
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 2  آذر Nov 2007  -  1386 23هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ويكم 

 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا
خرابات زادهء آواره 
استاد حسين بخش  

 

در فضائي گرم ،ريتم ها و ميلودي هاي موسيقي گذر خواجه خوردك 
ما  كشور  موسيقي  مرد  فرزانه  ئ  خانواده  آغوش  ودر  كابل  خرابات 
 1338 سال   ، گشود  جهان  به  ديده  كودكي  فقيد  بخش  رحيم  استاد 
بخش  رحيم  استاد  فرزند  تولد  سال  به  است  مصادف  خورشيدي 
همان  از  بخش  ناميد.حسين  بخش  حسين  را  فرزندش  فقيد  استاد  كه 
هاي  پرده  هاو  تار  نواي  البالي  از  را  آرامش  زندگي  لحظات  آغازين 
روحنواز و ضرب هاي موزون يافته بود ودر ميان قيل و قال د لنشين 
آموخت. را  رفتن  راه  و  ايستادن  زمان  پاي  به  پا  موسيقي  مهد  اين 

هنوز ده سال بيش نداشت كه روزي با كودكان مصروف بازي بود 
كه استاد رحيم بخش متوجه شد كه حسين بخش در جريان بازي با 
كودكان درس هاي را كه استاد به شاگردانش آموزش ميدهد، خيلي 
سر  استعداد  داشتن  از  استاد  .دل  كند  مي  تكرار  و  زمزمه  ماهرانه 
مي  برايش  و  طلبد  مي  خود  نزد  اورا  و  زند  مي  ذوق  فرزندش  شار 
گويد:حسين بخش بگو راگ بهاك چيست؟ حسين بخش راگ بهاك را 
طوري كه استاد به شاگردانش تدريس كرده بود ، تشريح وآنرا زمزمه 
مي كند.استادرحيم بخش حسين بخش را در كنار برادرش سليم بخش 
ودر قطار شاگردانش به آموزش موسيقي فرا مي خواند.بد ين صورت 
مي  زانو  است  موسيقي  گان  فرهيخته  از  كه  پدر  پيش  سالگي  ده  از 
زند.حسين بخش در كنار فراگيري مبادي موسيقي از پدر بزرگوارش 
در  را  ابتدائي  تحصيالت  كند  نمي  رها  اش  چنگ  از  را  آموزش  دامن 
مكتب ابتدائي بيهقي و تحصيالت ثانوئي را در ليسه حبيبيه به پايان 
ها  راز  بخش  سليم  برادرش  با  بخش  گذردحسين  مي  برد.سالها  مي 
ونياز هاي زير وبم ها ،سور و لي ها و راگ ها را از استاد رحيم بخش 
در كنار ساير شاگردنش مي آموزند اما جرئت اجراي آهنگها را در 
برابر پدرش نداشتند. روز از روز ها مقارن سالهاي 1350 خورشيدي 
بخش  رحيم  استاد  نزد  نزد  بخش  عظيم  استاد  بخش  حسين  ي  كاكا 
خوانان  ،آواز  است  شاگردانم  از  يكي  عروسي  گويد:محفل  مي  آمده 
ند  خواند  محفل عروسي مي  اين  در  خرابات  از  زيادي  و نوازندگاني 
و مي نوازند،اگر اجازه دهيد تا حسين بخش و سليم بخش نيز آهنگ 
هاي كالسيك شان را در اين محفل اجرا كنند. استاد موافقه نمي كند 
از  اجتماع  يك  برابر  در  آنها  آهنگهاي  اجراي  وقت  هنوز  گويد:  مي  و 
تا  ورزد  مي  اسرار  بخش  اعظيم  استاد  ولي  است.  دور  شنوندگان 
شب  آن  در  كند.  مي  موافقه  انها  اشتراك  به  بخش  رحيم  استاد  اينكه 
عروسي هر دو برادر حسين بخش و سليم بخش آنچه در گنجينه ئ 
احساس ظريف از اندوخته هاي ترنم موسيقي در خود از فرزانه مرد 
موسيقي استاد رحيم بخش دارند ،حين اجراي آهنگهاي كالسيك نثار 
مشتاقان موسيقي مي كنند.از همين جاست كه آوازه استعداد و طنين 
صداي دلنشين اين دو جوان كالسيك خوان به گوش مسوالن اداره 
به  را  خود  راه  هردو  وبالدرنگ  رسد  مي  افغانستان  راديو  موسيقي 
سوي راديو باز مي كنندو اولين آهنگ كالسيك شانرا كه راگ (براري 
نشان  خاطر  بايد  كنند.  مي  اجرا  گانه  دو  شكل  به  داشت  نام  تودي) 
ساخت كه حسين بخش و سليم بخش اولين كساني بودند به شكل دو 
گانه آهنگهاي كالسيك را اجرا كردند.حسين بخش بعد از اتمام دوره 
تحصيل در ليسه حبيبيه به صفت كارمند در رياست انكشاف دهات 
و بعدا“ به صفت رهبر آركستر كالسيك در تشكيل راديو افغانستان 
ايفائي وظيفه نموده.از سال 1355 خورشيدي حسين بخش در كنسرت 
ها و محافلي خاص موسيقي در داخل و خارج كشور اشتراك ورزيده 
تقدير نامه ها ،جوايز هنري و تقدير نامه هاي نقدي را نصيب خويش 
ساخته است.در سال 1369 با فاميش رهسپار ديار هند مي شود و در 
انجا نيز عالوه از تمرين هميشگي در محافل كنسرت هاي بيشماري 
دعوت مي شود.در سال 1990 عيسوي به راديو آل هنديا و تلويزيون 
هند غرض ظبط كردن آهنكهاي كالسيك دعوت مي شود و در 1991 
مفتخر  استادي  لقب  به  هندوستان  دولتي  مقامات  جانب  از  عيسوي 
مي شود . در سال 2001 عيسوي از هندوستان به فليند پناهنده مي 
ها  بار  بخش  حسين  .استاد  كند  مي  زندگي  مهاجر  صفت  به  و  شود 
سويس   ، المان  هاي  كشور  به  موسيقي  هاي  نامه  بر  اجراي  غرض 
و فليند اشتراك نموده و و ي به اين باور است اگر بتواند با سرودن 
آهنكهايش گرد مال لت غربت را از حواس پر يشان وطندارش بزدايد 

كار بزرگي را انجام داده است  
فضل الرحيم رحيم 

محمد حسين سرآهنگ
                                                                     1366 / 1302  

سعديا مرد نيكو نام نميرد هرگز        مرده آنست كه نامش به نيكويى نبرند                                                           

اين مرد با همت در سال 1302 در محله ى قديمى شهر كابل( خرابا ت) كه 
پدرش  و  گذاشت  وجود  عرصه  به  پا  دارد  تاريخى  قدامت  قرن  يك  از  بيش 

بزرگوارش غالم حسين نانكى ويرا محمد حسين ناميد.
اين بزرگ مرد  شهير با قلب بزرگ و حوصله ى فراخى كه داشت, با عشق 
هر چه قويتر در احيا, انكشاف و پيشرفت موسيقى اصيل افغانى كوشيد و 
به هدفش نايل شد. استاد محمد حسين سرآهنگ بيشتر از همه استادان هنر 
و  مشهورترين  ترين،  فاضل  علمى،  سترگ  شخصيت  يگانه  شرقى  موسيقى 
در  خوانى  آواز  و  موسيقى  هنر  كهكشان  از  نور  پر  ى  ستاره  درخشانترين 
مشرق زمين است كه نه تنها سبب افتخار تاريخ هنر موسيقى، غزل و كالسيك 
هندوستان كه  پرور است يعنى  هنر  در كشوريكه  بلكه  گرديد  در افغانستان 

مهد پرورش موسيقى است جايگاه بلند مرتبت دارد و داشت.
آرى!  استاد محمد حسين سرآهنگ كه پس مدت مديدى سعى تالش و پشت 
كه  نيست  و  نبوده  عادى  شخص  رسيد  پيشگام  و  واال  نهايت  مقام  به  كار 
القاب را كه پس ازعمرى زحمات در فراگيرى هنر موسيقى حصول كرد خود 
بخود نسبت داده باشد, كه امروز در افعانستان بسيار معمول شده و رايج 
است و هر آن (ناكس) كه ساليان متماديست ملت ما را تا گلو غرق در اندوه 
و تباهى نموده خويشتن را مسمى كرده و ميكند. بلكه استاد فرهمند محمد 
حسين سرآهنگ آن مردى كه از تبار آزادگان قامت افراخت, دانشمند بزرگ 

از  نمود  پست  را  وطن  از  دورى  درد  كه  بود  خراسان  و  آريانا  سرزمين  از 
هنر  به  و  كرد  عبور  هنرى  هاى  نشيب  و  فراز  و  زندگى  هاى  كشاكش  بسا 
موسيقى و آواز خوانى در كشور ما لباس هويت, فخر,عزت و شرف پوشانيد 
ماسترموسيقى,  چون  اسماى  به  هندوستان  پرور  هنر  بزرگ  كشور  از  و 
بلند  كوه  شيرموسيقى,  موسيقى,  باباى  موسيقى,  سرتاج  داكترموسيقى, 
موسيقى, نابغه موسيقى و پروفيسور موسيقى نايل گرديد كه بدون شك و 

ترديد شايسته ى استاد جاويد محمد حسين سرآهنگ است و بود .
 اما حال اگر يك قرن ديگر هم صبر كرد تا در گذر خواجه خوردك كابل كه( 
خرابات) است تا استادى چون استاد بى بديل ما پا به عرصه ى وجود بگذارد 
و بلند آوازه و نامور و شهير گردد و سرآهنگ شود و استاد شود، بسيار 

محال خواهد بود.
پر  عمر  سالگى   64 و   63 سالهاى   ميان  در  سرآهنگ  حسين  محمد  استاد   
بارش پريشانى هاى بيشترى از ناحيه قلب در وجود مبارك شان داشت و در 
آخرين ضربه هاى توفنده ى قلبى كه سراغ استاد فرزانه ما آمد, اينبار مرگ 
با سرنگشتان سياهش نه تنها تاريخ افغانستان بل تاريخ هنر موسيقى كشور 
ما را سوگوارتر از هر زمانى نمود و پنجه هاى شوم مرگ نگذاشت تا از علم, 
نبوغ, فراست و داشته هاى واال وعظيم استاد پيروان راهش و ستارگان هنر 

آواز خوانى در كشور از جناب ايشان بهره شوند.
جنب  دروازه  شير  كوه  دامنه  در  كه  ارتل)   ) پل  متصل  سينا   ابن  شفاخانه   
را  ايام  آن  دارد  قرار  كابل  شهر  قديمى  ى  ساحه  چنداول   يا  اول)   ) چند)   )
فراموش نخواهد كرد كه شير مرد خراسان را با افتخار به پرستارى اش در 
آغوش داشت, چون استاد واال مرتبت و مرد جسور سرزمين ما شكوه هاى 

از درد قلب, روف بزرگ و با محبت اش داشت.
درست  خورشيدى   1361 سال  جوزاى  شانزدهم  يكشنبه  روز  سرانجام   
ما,   اديب  استاد  پاكدل  هواداران  و  خلوص  با  ارادتمندان  هنگاميكه  صبحگاه, 
دست دعا سوى بارگاه با عظمت اليزال بلند كرده بودند كه آن بزرگ مرد 
آريانا دوباره به لباس عافيت ملبس گردد, الكن آخرين و سهمگينترين حمالت 
قلبى داخل دريچه هاى قلب  محب و مهربان استاد شد و قلب اش را از حركت 

باز ايستاد.
و همان شد كه كوه با عظمت موسيقى در سرزمين ما افغانستان از هم پاشيد 
و ملت و وطن ما در سوگ استاد بى همتايشان سر بزانوى غم گذاشتند، كه 
تمام  سال  پنج  و  بيست  ناپذير  جبران  بزرگ  ى  خساره  و  عظيم  درد  آن  از 

ميگذرد.                      
 تاسف آور و غم انگيز تر از آنكه به جز از شبكه ى خبرى بى بى سى در 
هيچ يك از رسانه ها وب سايت ها, و حتى از جانب وزارت اطالعات و كلتور 
راستا  اين  در  ى  برنامه  يا  مطلب  كابل  فرهنگ  و  تاريخ  از  خبر  بى  دولت  و 

منتشر نكردند.
 بيم آن ميرود كه همچو روز هاى مهم تاريخى و فرهنگى رفته رفته راه فنا را 

در پيش گيرد و از خاطره ها محو گردد.
اما آن استاد كه به يقين در ناباب هست و بود در دل عاشقانش زنده و جاويد 
واالى  بس  هاى  آورد  دست  و  اش,  شريف  زندگى  كارنامه  يادش,  و  است 

هنرى اش باقيست, فروزان هست تا كه هست و فراموش نخواهد شد.

راهش هميشه سپيد روحش خشنود و خلد برين منزلگاهش

مى خواهم دنيا را ببينم هنرمند 11 ساله تاجيكى
عبدالفتاح شفيع يوف

 ”تولد شدن“ يعنى ”چشم به دنياى روشن گشودن“. اما براى تولد فرشيد، يك طفل 11 ساله تاجيك، نمى توان از اين تعبير استفاده كرد زيرا او با ديده هاى نابينا 
به دنيا آمده و روشنى اين دنيا را بارى هم نديده است.

شايد در دنيا اطفالى كه نابينا به دنيا بيايند كم نباشند، اما شمار اندكى از آن ها استعداد 
مادرزادى  سرايندگى يا آوازخوانى دارند و توانسته اند اين هنر خود را كمال بخشند و از 

كودكى به خوانندگى بپردازند. 
در تاجيكستان تنها يك مدرسه ويژه براى نابينايان هنرمند فعاليت مى كند. اين مدرسه در 
ناحيه حصار، 20 كيلومتر دورتر از منزل زيست قهرمان قصه ما – فرشيد، جايگير است. 

در اين مدرسه بيش از صد نفر درس مى خوانند. 
آموزگاران اين مدرسه مى گويند، با اين اطفال، كه تنها بوييدن گل نصيبشان گشته است 
نه ديدن آن، كار كردن دشوار نيست. طالب شهيدى، آهنگساز معروف تاجيك، بر اين نظر 

است كه استعداد آهنگسازى و آوازخواندن مخصوصا در نابينايان رشد يافته است. 
والدين فرشيد نيز با مشاهده اين استعداد در فرزندشان تالش دارند او راه كمال در پيش 
گيرد. فرشيد در كنار تحصيل در مدرسه ويژه اطفال نابيناى هنرمند، چهار سال اخير از 

سراينده هاى (آوازخوان ها) حرفه اى درس مى گيرد. 
اين هنرمند 11 ساله نام خود را در ميان هواداران ترانه ها مطرح كرده است. او يك آلبوم خود را با 19 سرود نشر كرده و اولين سرودش هم در باره مادر 

بوده است. 
مادر فرشيد امروز كمك رسان اصلى اوست. وى مى گويد از نابينايى فرزندش تصادفا آگاه شده است. وقتى كه فرشيد چهار ماهه را به نظارت پزشك مى برند، 

در اتاق پزشك ديده هاى مادر با شنيدن خبرى خيس مى شود. خبر آن كه ديده هاى اين پسر بچه هرگز ستاره هاى رنگارنگ و روشنى دنيا را نخواهد ديد. 
ديدن ستاره هاى الوان و روشن، طورى كه فرشيد در يكى از سرودهايش نيز مى سرايد، از آرزوهاى اين طفل بوده است. براى درمان فرشيد والدينش تالش 

هاى زياد كردند. او را براى معالجه به چند شهر روسيه بردند، اما نتيجه اى نداد. 
شايد هنر فرشيد اسباب نجات او و خانواده اش از ياس و حزن شده باشد. طورى كه خودش مى گويد :“ آوازخوانى، او و نزديكانش را محزون شدن نمى 

گذارد“. 
در جديدترين آهنگ فرشيد كه بازخوانى  ترانه اى از اندى، خواننده ايرانى، است، آهنگ اميد و دلگرمى به گوش مى رسد:

اگه عمر همينه،
اگه زندگى اينه

من مى خوام چشمام دنيا را ببينه...
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غزلسيز
 گونلر

غزلسيز وشعير سيز گونلريمدير بو گونلر 
يوخسا ينى دن  بو غزلى كى قاباقالر دا وبالگيمدا 

واريديرقويمازديم 
گوز قاباقينا يالنيز فصلى شاعيرم وبايرامى گوزتله 

ييرم
وار اولون .

صالح سجادى

زاماندا ايسته مه سه كهنه دردى تازه له ده
ائله زامان يتيشه ر درد اوزون دئشه دله ده

سوكوتى اوچدورابيلمير ايچيمده آغالماقيم
بو چولده بير يئره چاتماز سنين سسين گله ده

چوبان نيينده اوزون سيز اليير قويون مله يير
او خان چوبان هانى نى چالسا قوردالرى مله ده

داغين باشيندا بولوتالر يئلى قوجاقالديالر
سوروشدولر يئره ده چارپاالنديالر چوله ده

گويون گوزونده كى قارتالالرين اوچان سسى نه
منيم ايچيمده كى طرالن سيزيلدايير هله ده

او گون ياديمدادى قوندون او كولگه نين باشينا
آياق اويونگول آياق قالدى بير آغير شله ده

دويونله دى تله نين اللرى آياقالرينى
اوزاقدا بير جوت آغيز قالديالر آچيق جله ده

اوچوردى بير دلى قارتال گويون گوزونده صاباح
گوى آزقليردى قارالميش بولودالرين اله ده

دادانميشيدى گويه يئرده باغالنانمازيدى
اوچوردى قوش چاباليردى آياقالرى تله ده

زاماندا ايسته مه سه كهنه دردى تازه لده
ائله زامان يئتيشه ر درداوزون دئشه دله ده

او گون ياديمدادى سن گويده قى ووروب ايتدين
منيم ايچيمده كى طرالن دا بو كيچيك قله ده...

سنين سسين گلير آمما گوالقالريم دوتولوب
قاناد الريم ائده بيلمير بو گوز ياشين سيله ده

منيم تله م ياشايش دير منيم تله م ازومم
آياقالريم قورويوبدور اوزومده كى تله ده

ايچيمده كى دلى طرالنى سن اوزونله آپار
آپار بو طرالنى اوچسون ايچيمده كى قله ده

باقرخان
 (ساالر ملى)

وى در محله  «خيابان » تبريز، گويا در 1278 ق  / 1240 
نهضت   در  ظهور  از  پيش   او  زندگى  از  شد.  متولد  ش  
در  ظاهراً  دست نيست .  در  چندانى  اطالع   مشروطيت ، 
جوانى به  بنايى اشتغال  داشت  و در محله  خود به  دليرى 
و عيارى شهره  بود و به  اين  سبب ، يك  چند كدخداى آنجا 
شد. گفته اند كه  به روزگار وليعهدى مظفرالدين  ميرزا در 
تبريز، در زمره  فراشان  يا يوزباشيان  دستگاه  او در آمد و 
در استيفاى آذربايجان  هم  مدتى مامور گردآوري ماليات  

بود. 
اما آنچه  او را برانگيخت  تا استعداد خويش  را در سازمان  
تالشهاى  دهد،  نشان   آن   رهبرى  و  توده ها  جنبش   دهى 
محمدعلي شاه  در برافكندن  بنيادمشروطه  و ظهور دوره  
تفويض   و  مجلس   بمباران   پى  در  بود.  صغير  استبداد 
چون   كسانى  به   آذربايجان   نظامى  فرماندهى  و  حكومت  
ميرزا.  عبدالمجيد  و  عين الدوله   و  محمدولي خان تنكابنى 
انقالب  در آذربايجان  اوج  گرفت  و چون  ستارخان  نيز از 
اميرخيز به  پا برخاست ، «نائب  باقرخان » (باقر بنا)هم  از 
محله  خيابان  به  او پيوست  و با مجاهدانى كه  گردآوردند، 
قصد تهران  و كمك  به  مجلس  شورا كردند، اما انجمن  ايالتى 
تبريز كه  حضور آن  دو رادر شهر ضرورى مي دانست ، 
مانع  رفتن  آنها شد. اجازه  ورود به  عين  الدوله  و اردوى 
ورودي هاى  اشغال   به   باقر  و  ستار  و  ندادند  دولتى 
نخستين   در  زدند.  دست   خيابانها  در  وسنگربندى  شهر 
نفوذ  حوزه   تبريز،  مردم   با  دولتى  قواى  رويارويي هاى 
كارمي كرد،  مستقل   طور  به   تقريبًا  كه   باقرخان   اقتدار  و 
مرتجعان   ضعف   با  تدريج   به   ولى  نبود،  گسترده   چندان  
و هواداران  شاه ، نفوذ بيشترى يافت ؛ چنانكه  با محاصره  
تبريز توسط  قواى دولتى كه موجب  بروز قحطى در شهر 
و  گرفت   برعهده   ديگرى  وظايف   باقرخان   ناچار  به   شد، 
اخطاريه ها و اعالميه هاى «مجلس  غيبي » يا شوراى مخفى 

تبريز،به  مهر ستار يا باقر صادر مي گرديد.
انگليس ،  و  روس   كنسولگري هاى  مراسالت   و  گزارشها 
باقرخان   فعاليتهاى  از  بيگانه   ماموران   نگرانى  از  حاكى 
در  موجب اغتشاش   آنها  تعبير  به   كه   است   ستارخان   و 
شهر شده  بود. در اواخر رمضان  1326 / سپتامبر 1908 
تشكيل   به   ايالتى  انجمن   و  شد  بسته   تبريز  بازارهاى 
نيروهاى نظامى به  فرماندهي باقرخان  و ستارخان  دست  
زد كه  هزينه هاى آن  را مردم  مي پرداختند. در برخى منابع  
كه   دانسته اند  خودسرانه اى  مالياتهاى  از  را  هزينه ها  اين  
مخبرالسلطنه   مي شد.  اخذ  و  وضع ،  باقر  و  توسط ستار 
اعمالى  مثابه   به   دو،  اين   فعاليت   از  هدايت   قلى  مهدى 
به ويژه   و  رانده   سخن   مال   گردآورى  براى  و  جابرانه  
است .  خوانده   «ديوانگي »  را  باقرخان   كارهاى  برخى 
باقرخان   كه   آيد  برمى  هم   ديگر  اظهارنظرهاى  از  برخى 
مردى تندخود و كم  تحمل  بود و گاه خالف  رسم  و رويه  
كسى كه  رهبرى جنبشى را در دست  دارد، عمل  مي كرد؛ 
چنانكه  يفرم  خان  كه  خود از سران  نامدار مشروطه  بود، 

از برخى اعمال باقرخان  به  شدت  انتقاد مي كرد.
دستور  به   چلبيانلو  خان   رحيم   ميان   اين   در  حال   هر  به  
نخستين   از  يكى  و  تاخت   تبريزيان   بر  شاه   محمدعلى 
لحاظ   از  كه   خيابان بود  محله   تاراج   و  تخريب   او  اهداف  
نطامى و شمار مجاهدان  در درجه  اول  اهميت  قرار داشت . 
حمالت  بيوك خان ، پسر رحيم خان  به  خيابان  راه  به  جايى 
نبرد و رحيم خان  خود به  تبريز تاخت ، همزمان  با تحريك  
فريب   شده ،  بيمناك   مردم   روسيه   سركنسول   پاخيتانف ، 
مي خوردند و بيرقهاى سفيد به  عالمت  صلح  باقواى دولتى 
بر خانه هاى خود برافراشتند. اوضاع  طورى واژگونه  شد 
كه  باقرخان  هم  ناچار به  خانه  ميرهاشم  خيابانى پناهنده  
بيرق   كه   گفته اند  حتى  و  تامين خواست   روسها  از  و  شد 
شد  سبب   حادثه   اين   آويخت .  خانه اش   در  سر  بر  سفيد 
و  شوند  خانه نشين   نيز  ديگر  مجاهدان   از  بسيارى  تا 
كه   حالى  در  گردد.  هموار  دولتى  قواى  براي تسلط   راه  
رحيم خان  كدخدايان  تبريز را وادار مي كرد تا 90 نفر از 
سران  مجاهدان  را كه  باقرخان  در راس  آنها قرارداشت ، 
به  او تسليم  كنند، دليرى ستارخان  كه  بيرقهاى سفيد را 
فروكشيد و باقرخان  را رسمًا به  ادامه  مبارزه  فراخواند، 
باقرخان   داد.  تغيير  نفع مشروطه خواهان   به   را  اوضاع  
كه   مردمى  انبوه   درخواست   به   پشيماني ،  اظهار  از  پس  
شدند  روان   او  خانه   سوى  به   صمصام خان   مسجد  از 
دوباره به  تكاپو برخاست  و عزم  مقابله  با رحيم  خان  كرد. 
سرانجام  نيز به  همت  او و ديگر مجاهدان ، محل  استقرار 

رشته   آن   پس از  شد.  تصرف   شمال   باغ   در  خان   رحيم  
و  شاه   طرفداران   و  افتاد  مجاهدان   دست   در  شهر  امور 
«انجمن   نام   به   مفسده انگيز  شبكه اى  در  كه   مرتجعان  

اسالميه » گردآمده  بودند، به  ناچارشهر را ترك  كردند.
در  را  شهر  شاه ،  دستور  به   الدوله   عين   همه   اين   با 
كه   باقرخان   و  شد  آغاز  خونين   جنگى  گرفت و  محاصره  
داشت ،رشادتهاى  قرار  الدوله   عين   قواى  مقابل   اردويش  
كم نظير نشان  داد، و چون  نمايندگان  روس  و انگليس  به  
بهانه  حمايت  از اروپاييان ، اولتيماتوم  شديداللحنى خطاب  
اخطار  اين   به   باقرخان   تبريزفرستادند،  ايالتى  انجمن   به  
اخطار،  اين   پى  در  نكشيد.  دست   كار  از  و  ننهاد  وقعى 
قواى روسى وارد شهر شد و ستارخان  و باقرخان  براى 
پرهيزاز دان  بهانه  به  دست  متجاوزان  مجاهدان  را از هر 
گونه  حركت  بر ضد اين  قوا باز داشتند. و خود با آن  كه  در 
آغاز پيشنهاد انجمن  ايالتى مبنى برتحصن  در كنسولگرى 
 /  1327 جمادي االول   در  سرانجام   نپذيرفتند،  را  عثمانى 
همه ،  اين   با  شدند.  پناهنده   آنجا  به   ناچار   1909 ژوئن  
روسها كه  ازحضور باقرخان  و ستارخان  در تبريز سخت  
وارد  واهمه  داشتند، با كنسولگرى (شهبدرخانه ) عثمانى 
مذاكرده  شدند و سرانجام  از استانبول  دستوررسيد كه  
اين  «خادمان  وطن » به  عثمانى بروند وگرنه  مورد حمايت  
در  خود  كنسول   به   هم   روسيه   دولت   بود.  نخواهند  آنها 
تبريز دستور داد تا خروج ستارخان  و باقرخان  از تبريز، 

قواى روس  را در شهر نگاه  دارد.
در اين  ميان ، تهران  به  دست  مجاهدان  بختيارى و گيالنى 
با  و  گرديد  آذربايجان   والى  مخبرالسلطنه   و  شد  فتح  
آغاز  از  شد.وى  روبه رو  باقرخان   و  ستارخان   استقبال  
رشته  امور را در دست  گرفت  و اعالم  كرد كه  كسى جز 
دولت  و انجمن  ايالتى در اداره  امور مداخله  نكند. از آن  
سوى سپهدار اعظم ، ستار وباقر را براى رفتن  به  تهران  
دو  آن   نمي خواست   كه   هم   مخبرالسلطنه   و  كرد  تشويق  
داشت ،  دلتنگيها  آنها  از  نيز  پيش   از  و  بمانند  تبريز  در 
به  سردى با آنهارفتار مي كرد و خواهان  خروجشان  از 
شهر بود و اين  خوشنودى سبب  شده  بود كه  برخى از 
بپردازند.  ساالر  و  سردار  از  بدگويى  به   نيز  روزنامه ها 
اين عوامل  و نيز تالشهاى رقيبان  و دشمنان  ستار و باقر 
دو  اين   دلسردى  موجب   سخت   ناسپاس   دولتيان   نو  و 
مجاهد شد. باقرخان  و ستارخان  به  نگارش نامه هايى به  
مقامات  در تهران  دست  زدند و خدمات  خود را برشمردند 
داشتند؛  دريافت   قدردانى  بر  داير  پاسخهايى  گاه   و 
سپس   و  احمدشاه   عضدالملك نايب السلطنه   كه   اين   تا 
تاييد  ضمن   ملى  شوراى  مجلس   رئيس   مستشارالدوله ، 
خدمات  و زحمات  آنها، هر دو را به  تهران  دعوت  كردند 
و گويااز آخوند مال محمدكاظم  خراسانى نيز خواستند كه  
آن  دو را به  آمدن  به  تهران  تشويق  كند. توصيه  آخوند، 
ستارخان  و باقرخان  را در اين  كار راسخ  كردو آن  دو با 
گروههاى مسلح  خود رهسپار تهران  شدند. البته  در اين  
كار، اصرار انجمن  ايالتى كه  از هشدارهاى روسيه  داير 

بر تجديد لشكركشى بيم داشت ، بي تاثير نبود.
ستار و باقر در نوروز 1289 تبريز را به  قصد تهران  ترك  
كردند. در زنجان ، شيخ  محمد خيابانى و ميرزا اسماعيل  
نوبرى و برخى از وكالى مجلس  درمالقاتى با اسماعيل  
باقرخان   رفتن   از  ستار،  مشاور  و  منشى  اميرخيزي ، 
اميرخيزى  كردند.  نگرانى  ابراز  تهران   به   ستارخان   و 
به   را  آنها  خراسانى  كه آخوند  ديد  اين   در  را  كار  چاره  
عتبات  دعوت  كند پس  چون  مجاهدان  به  قزوين  رسيدند، 
فرا  تشرف   به   را  آنها  كه   رسيد  تلگرافى  نجف   علماى  از 
مي خواند. بااين  همه ، استقبال  گرم  مردم  از مجاهدان  در 
همه  شهرها و آمادگى تهرانيان  براى استقبال  موجب  شد 
تا سردار و ساالر هر دو سفر به  عراق  را به  پس  ازديدار 

از تهران  موكول  كنند.
به   نجف   علماى  كه   است   آن   از  حاكى  گزارشها  برخى 
درخواست  مستشارالدوله ، رئيس  مجلس  شوراى ملى - 

كه  از آلت  دست  شدن  اين  دو توسط «اشخاص  مغرض  و 
معاند» بيمناك  بود - و نيز درخواست  محرمانه  سپهدار 
به   را  ستارخان   و  باقرخان   خراسانى ،  آخوند  از  اعظم  
در  ملى  ساالر  و  سردار  حال   به هر  كردند.  دعوت   عراق  
ميان  استقبال  بي سابقه  مردم  وارد تهران  شدند و دولت  به  
پذيرايى با شكوهى از آنان  پرداخت  و احمدشاه  جوان  هر 
دورا سخت  محترم  داشت . آنگاه  ستارخان  را نخست  در 
باغ  صاحب  اختيار، و سپس  در پارك  اتابك  و باقرخان  را 
در باغ  عشرت  آباد جاى دادند ومجلس  شوراى ملى نيز با 
اهداى لوحى به  تقدير از آنها برخاست  و تصويب  كرد كه  

ماهانه  به  هريك  1000 تومان  مقررى پرداخت  گردد.
در اين  ميان  نزاع  ميان  اعتداليون  و انقالبيون  يا دموكراتها 
در حكومت  مشروطه  به  اوج  رسيده  بود جناح  اعتدالى كه  
بسيارى از اشراف  و فئودالها را دربر مي گرفت ، از آغاز 
آنها  به   مي كوشيد  تهران   به   ستارخان   و  باقرخان   ورود 
نزديك  شود و از وجودشان  براى عقب  راندن  انقالبيون  
بهره  جويد؛ چنانكه دموكراتها گويا پيش بينى مي كردند و 
شوند،  تهران   وارد  دو  اين   نمي خواستند  سبب ،  همين   به  
آنها  روابط   جناح ،  اين   به   باقر  و  ستار  تمايل   نتيجه   در 
باكسانى چون  سپهدار اعظم  و سردار منصور و سردار 
ديگر  و  اسعد  سردار  با  ولى  نهاد،  گرمى  به   روى  محبى 
به   نيز  نشد.انقالبيون   حاصل   صميميتى  بختيارى  سران  
نوبه  خود كوششها كردند تا ميان  ستار و باقر را به  هم  
زنند، ولى تحريكات  اعتداليون  به  جايى رسيد كه  باقرخان  
سخنانى  مجلس   دموكرات   ضدنمايندگان   بر  مجلسى ،  در 
درشت  گفت  و به  تدريج  روابط  ميان  دو سردار تبريزى با 
سيدحسن  تقى زاده ، رهبر انقالبيون  تيره  گرديد، تا آنجاكه  
وقتى ستارخان  خواهان  تبعيد تقى زاده  شده ، باقرخان  هم  

از او پشتيبانى كرد.
نزاع  ميان  اعتداليون  و دموكراتها به  يك  رشته  خشونتها 
و  مشروطه   سران   از  عده اى  كه   گرديد  منجر  قتلهايى  و 
بر  تاسرانجام   بودند  آن   قربانيان   از  نامدار  دولتمردان  

كابينه   دستور  و  ملى  شوراى  مجلس   مصوبه   اساس  
اعالم   تهران   نظميه   رئيس   خان   يفرم   مستوفى الممالك ، 
كرد كه  مجاهدان  بايد ظرف  48ساعت  سالحهاى خود را 
تحويل  دهند و اين  كار به  نزاع  و جنگ  ميان  مجاهدان  و 
قواى دولتى در محل  اقامت  ستارخان  انجاميد و باقرخان  
رج    30) پيوست   ستارخان   به   بى درنگ   خود  باگروه   هم  
1328). سرانجام  قواى دولتى فائق  آمد و باقرخان  دستگير 
شد و مورد تحقير و توهين  قرار گرفت  واموال  مجاهدان  و 
لوحه  اهدايى به  ساالر و سردار ملى به  يغما رفت .سردار 
داشته   نگاه   يا  ماندند  تهران   در  ناچار  به   ملى  ساالر  و 
شدند. ستارخان  4 سال  بعد درگذشت  و باقرخان  نيز چند 
از  گروهى  زمره   در  جهاني اول   جنگ   آغاز  در  بعد،  سال  
رهسپار   1915 نوامرا   /  1334 محرم   در  آزادي خواهان  
اين   در  آلمان   شكست   ولى  شد،  عراق   در  عثمانى  قلمرو 
ناحيه  و پراكنده شدن  آزادى خواهان ، باقرخان  و يارانش  
را به  فكر بازگشت  به  ايران  انداخت ، وى و يارانش  در راه  
مردي به   خانه   در  شيرين   قصر  مرز  حدود  در  بازگشت  
همه   شبانگاه   ولى  كردند  بيتوته   طالبانى  امين   محمد  نام  
به  دست  او كه  طمع  در اموالشان  بسته  بود، كشته  شدند 
(ح  1335 ق  / 1917 م ). چند روز بعدماموران  انگليسى كه  
از سابقه  شرارتهاى محمدامين  آگاه  بودند، از ماجرا خبر 
گودالى  در  كه   را  باقرخان   پيكر  و  گرفتند  را  او  و  يافتند 
دفن  شده  بود،يافتند. محمدامين  طالبانى اعدام ، و باقرخان  
 1325 آذرماه   در  بعدها  شد.  سپرده   خاك   به   همانجا 
مجسمه اى از او در ميدان  شهردارى تبريز نصب كردند، 
در  نيز  مجسمه   آن   پيشه وري ،  حكومت   سقوط   با  ولى 
زمره  چيزهاى ديگر از ميان  رفت . در آذرماه  1354 جسد 
اكنون   كه   امين   روستاي محمد  از  ملى  ساالر  باقرخان ، 
بيشمان  نام  دارد، به  تبريز منتقل  و با احترام  در گورستان  
طوبائيه  دفن  شدند و بنايى شايسته  بر گور او برپا گرديد 
و چندى بعد نيزيكى از خيابانهاى تبريز «ساالر ملي » نام  
گرفت . باقرخان  تنها يك  دختر به  نام  ربابه  داشت  كه  در 
31 خرداد 1347 ش ، 7 سال  پيش  از انتقال  پيكرپدرش  به  

تبريز، درگذشت .

آگهى هاى 
شما به كيفيت 
و استمرار اين 
هفته نامه يارى 

مى رساند
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SPORT
Iran Facing Uphill Task To Find Coach
Mohsen Safaei Farahani, head of Iran’s Transitional Committee, has been 
searching for a top football coach in Europe.
This is while concluding an agreement with a superior coach also demands 
considering attractive conditions for him. 
Winfried Schaefer, former Cameroon coach, is a suitable choice for Iran’s head 
coach and is currently in talks with bosses of Iran’s football team about coaching 
the national side, Mehr News Agency reported. 
However, names of some big coaches such as Marcelo Lippi, Ruud Gullit, Pim 
Verbeek, etc are also on the table. 
The team had recruited the top coach Miroslav Blazevic, but failed to advance 
to 2002 world cup. 
Safaei Farahani, who is former head of Iran’s Football Federation and appointed 
the Croatian coach (Blazevic) is currently facing another uphill task to find a top 
coach for Iran’s team. 
Safaei Farahani has also traveled to England to talk with Peter Reid, Goodison 
Park’s legend and former Leeds United coach which was contrary to promises 
made by the transitional committee.
Lippi, who succeeded to crown Italy as world cup champion in 2006 is a high 
class coach and has already ruled out to coach the big clubs, including Real 
Madrid and Chelsea and no doubt he will also refuse to work with Iran’s national 
team. Meanwhile, Dick Advocaat of Netherlands is considered by the transi-
tional committee as new head coach as well, however, the federation has not 
officially announced it. 
Although Iranian National Team is awaiting a new coach, it is not known whether 
the country can provide sufficient facilities for the big coach

Hercules Returns
  

Two-time Olympic gold medalist is preparing for the 2008 Olympic in Beijing.
Hossein Rezazadeh, Iran’s Hercules, looks set to participate in Iran Weightlifting 
League on Monday as member of Manateq-e Naftkhiz team.
Rezazadeh missed previous weightlifting championships after he was injured 
in a car accident and was forced to stay aside two months ago, Mehr News 
Agency reported. 
Manateq-e Naftkhiz’s lifter will take part in heavyweight class against Khoras-
an-e Shomali team at Shahrak-e Naft Stadium in the 6th week of Iran Weightlift-
ing League. 
The match was originally scheduled last week but following Manateq-e Naf-
tkhiz’s request to assess the lifters, it will be held on Monday.
Two-time Olympic gold medalist is getting prepared for the 2008 Olympic Games 
in Beijing. 
Rezazadeh will also attend the Asian Clubs Weightlifting Championship to be 
held in Syria next month. 
“I am perfectly ready to lift the weights and hope to do my best in the competi-
tion. I am concentrating on Olympic Games and these events can help me to be 
in better shape,“ he said.

Spanish Univ. Organizes Molana Seminar
 
A seminar titled ’Life and Thoughts of Molana’ was held 
jointly by Iranian Cultural Center in Spain and Com-
plutense University of Madrid to mark the eighth birth 
centenary of Molana Jalaleddin Rumi, a well-known Ira-
nian poet and mystic.
Addressing the inaugural ceremony, dean of the univer-
sity’s Linguistics Faculty, Damaso Lopez Garcia said that 
courses on Persian language and literature have already 
been conducted for students and hopefully, a department 
of Iranian studies will be established at the university, re-
ported MNA.
Speaking at the same gathering, dean of the university’s 
Islamic and Arabic Studies Department Juan Martos ex-
pressed pleasure over holding the seminar and voiced 
his readiness to promote such programs.
Head of the Irano-Spanish Friendship Association 
Seyyed Hassan Shafti said that when one speaks of 
Molana’s works, he/she always harbors an apprehension 
about sticking to its form while neglecting their profound 
concepts.
In the academic session of the seminar, five Iranian and Spanish researchers on Molana’s works 
presented articles about the poet. Tehran University professor, Ahmad Reza Khezri discussed the 
cultural and historical conditions prevailing during Molana’s lifetime in his paper titled ’Life, Time 
and Secret to Molana’s Eternality’.

Iranian Films at French Events
Iranian films were screened in two leading French cinematic festivals namely Oberbiel and Cin-
namal held this month.
According to press release faxed to Iran Daily by the Institute for Intellectual Development of 
Children and Young Adults, a collection of films by noted Iranian director Abbas Kiarostami such 
as ’Passenger’, ’Experience’, ’Bread and Alley’, ’Break’, ’Chorus’, ’Clothes for Wedding’, ’Two 
Solutions for a Problem’ and ’Where Is the Friend’s House’ as well as animations produced by the 
center went on screen in Oberbiel which was held from November 12-18.
The animations screened in the festivals included ’Golbaran’, Rokh’, both produced by Ali Akbar 
Sadeqi, ’Sleep’ by Ali Reza Chitaei, ’Flying Grandmother’ by Fatemeh Goudarzi, ’Root in Sky’ by 
Farkhandeh Torabi.
In recent years, the film ’Basho, Little Stranger’ by another noted Iranian film director Bahram 
Beizaei won the grand award at the event.
Iranian animator and painter Ali Akbar Sadeqi served on the panel of jury in an earlier round of 
the festival.
The film ’Flying Grandmother’ by Fatemeh Goudarzi was also screened in Cinnamal Festival held 
from November 14-18.
In another section of the event, other Iranian films including ’Water and Mirror’ by Bijan Zaman-
Pira, ’Negligence’ by Saeed Motarassed, ’Fruit, Olive Tree’ by Misa Molavi, ’Last Village Not 
Counted’ by Shahram Alidy, ’Silent Fellow Traveler’ by Elham Hosseinzadeh, ’A Bit Higher’ by 
Mehdi Jafari went on screen.

Pahlavi Inscriptions Found
Two Sassanid era inscriptions were discovered in the third round of joint explorations under-
taken by an Iran-French team in Kohan-Dej, Neysha-
bour, said head of Khorasan Razavi Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Department.
According to IRNA, Abolfazl Mokarramifar added that 
these inscriptions are of great significance in determin-
ing the cultural status of Neyshabour, Khorasan Ra-
zavi province.
He further said that one of the inscriptions features four 
lines of writing in Pahlavi Sassanid Script, whose con-
tents have not yet been deciphered.
However, according to experts, it is very important to 
identify the layers pertaining to the Sassanid civilization in Kohan-Dej, he added.
Another object, he said, is a plaque featuring a humped cow and wild goat along with an inscrip-
tion in Parthian Pahlavi Script.
This year’s archeological excavations focused on the architecture of the area which can shed 
light on the developments during the Sassanid period, added the official.
Referring to the earlier rounds of excavations, Mokarramifar also said that the studies revealed 
that Kohan-Dej was fortified by parallel fences like Takht-e Soleiman in West Azarbaijan prov-
ince.
Based on archeological studies undertaken by Metropolitan Museum during 1937-1948 in 
Neyshabour, American archeologists maintained that Kohan-Dej dates back to the early Islamic 
era. Therefore, Neyshabour of the Sassanid era should be studied elsewhere rather than Kohan-
Dej.
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Dubai Nights by Magic Of Persia
Magic of Persia will host a magnificent, high profile fundraising event in Dubai from 21st to 
25th November, 2007.
Funds will be raised for Encyclopaedia Iranica, Professor Ehsan Yarshater’s lifelong project 
and the Magic of Persia Education Programme, which sponsors educational workshops as 
well as free family days in leading museums around the world. In addition, humanitarian 
grants will be awarded to The Future Centre for Special Needs, Abu Dhabi and Al Noor 
Training Centre for Children with Special Needs, Dubai.
Over the four days, distinguished guests will be able to play golf, enjoy a traditional evening 
of Persian music and dance and dine under the full moon in the heart of the desert. The 
star studded gala takes place at the Jumeirah Bab Al Shams, where works by contempo-
rary Iranian artists such as Nasser Ovissi, Ghaff Rouzkhosh, Afsoon and Mohammed Aneh 
Tatari will go under the hammer by a Christie’s auctioneer. Magic of Persia hopes to raise 
$1 million during the four day event.

Swedish Art and  Music in Niavaran
By Soumaya Saikali

Sven Hedin born in 1865 as the eldest son of Ludwig Hedin, the Stockholm city architect. 
He traveled widely and took part in several scientific expeditions to the Arctic areas while 
later visiting Iran making three journeys visiting Tabas and other Iranian Kevir areas. The 
photographs and cartography maps were procured during these journeys.
An exceptional photo and cartography exhibition unraveled through the eyes of famous 
Swedish cartographer and photographer Sven Hedin, together with three exclusive concert 
evenings by the famous Triptych Trio featuring classical and Folklore Swedish Music on 
the harp, flute and percussion started a close cultural liaison with Iranian audience and art 
lovers.
Both programs arranged in close cultural collaboration between officials of the Swedish Em-
bassy in Tehran, the Museum of Ethnography and the Sven Hedin Foundation in Stockholm 
and Niavaran Artistic Creations Foundation.
“The photo and cartography exhibition originally programmed for two weeks at the center, 
will fortunately remain in Iran and be held in 10 other provinces such as Isfahan, Kerman-
shah, Mashad, Azerbaijan, Qom and possibly Kish Island,“ for a further six months, dis-
closed Asghar Mehrain, head of the foundation in an exclusive interview.
The works procured during three journeys by Hedin between 1886 and 1906, provide beauti-
ful landscape and ethnography photos of Iranian life and were originally compiled in several 
books that gave detailed account of life in Iran during that period.
’From Damavand to Kevir’ is one of Hedin’s books translated by Iranian author Parviz Ra-

jabi and published in 2002, which was briefly introduced by the author himself during the inaugural evening at the center, attended 
by Iranian and Swedish officials, foreign diplomats and the artistic audience, before the concert which elaborated the evening with 
enchanting music by three of Sweden’s most established virtuous artists: Gunilla von Bahr who played the flute and piccolo, Ismahni 
on the harp and Erik Nilson on the percussion instruments.
The program that consisted of both solo and trio performances brought exciting combination of delightful chords on the harp accom-
panied by delightful mixtures of drums and small antique bells and rattling instruments with enchanting intonations on the flute, ended 
with a special Iranian folk piece performed on the three instruments, which Ismahni announced was specially rehearsed and brought 
as a surprise to the Iranian audience.
She also reminded that the harp originated in ancient Iran and was referred to as the ’Chang’.
Gunilla von Bahr retired from her position as rector and director of the Royal Musical Academy in Stockholm where she worked for six 
years, and over the past year she has devoted her time to work as producer for young musicians and tour and perform internation-
ally.
She expressed her deep enthusiasm for the workshop offered to their group, stating, “The possibility of learning about Iranian music 
instruments and visiting the workshops at the center in the Iranian 
Cultural Heritage Center in Tehran fulfills one of their aims to learn 
extensively about various music instruments.

Mashayekhi Biopic Near Com-
pletion
 
Documentary on the life of noted Iranian actor Jamshid Mashay-
ekhi is in the final stage of production.
According to www.sourehcinema.com, producer of the film Jamshid 
Shahmohammadi said that the film is directed by Amir Mehrtash-
Mahdavi with the participation of Masoud Kimiaei, Khosrow Shak-
ibaei, Parviz Parastouei, Hamid Samandarian and Amin Tarokh.
Many artists including Ezzatollah Entezami, Mohammad Ali Kesha-
varz, Davoud Rashidi, Akbar Abdi, Fatemeh Motamed-Arya and Niki Karimi have spoken about this eternal figure of Iranian cinema.
Most of the scenes of the film have been shot and the rest will be filmed on the day to commemorate the artist late in November.
Given the large number of interviews focusing on the personality of the artist, the detailed version of the comments along with the 
unpublished photos of Mashayekhi in a book and will be made available concurrent with the film, which will presented on CDs.
In the film, Parastouei will recite the texts, which were written by Elham Qarehkhani.
Mahdavi, director of the film, said that the film is made to honor Mashayekhi and register a film on his personality.
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مواد غذایی ماهان

Y
پنیر صدف بدون کلسترول
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