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شاه ماهي موسيقي
شاه ماهي موسيقي ايران بي شك كسي جز گوگوش نيست كسي كه به خاطر سكوت بيست و دو ساله اش مورد توجه 
همگان بويژه هنرمندان و نويسندگان بوده و عالوه بر نوشتن كتابهايي در مورد او و زندگيش و ساختن فيلم ، بسياري 
از ترانه هاي او نيز بازسازي شده و توسط خوانندگان زيادي مجددا اجرا شده است. مثل ابي ، مارتيك ، هاتف ، نوش 

آفرين ، شهرزاد سپاهانلو و...                                                                                                      صفحه 24

آذرگان، 
جشن احترام به آتش 

تهران چگونه 
پايتخت شد؟ 
در اواخر دهه 1340 خورشيدى وقتى تهران ، تند و نفس زنان خود را به كوهپايه هاى البرز مى 

رساند ، بساز و بفروش هايى كه تپه هاى قيطريه را مى خراشيدند...
تا به جايش خانه هاى وياليى و اعيانى بسازند، به سفال ها و ابزارهايى برخوردند كه پرده از راز 

تمدنى 3200 ساله برمى داشت. تمدنى كه به نام همان محل تمدن قيطريه خوانده شد.
صفخه 12

پروفسور 
گزارش 
مي دهد
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نزار
 قبانى

شاعر عرب زبان در 21 مارس سال 1922 در دمشق 
بدنيا آمد.در 21 سالگى نخستين كتاب خود بنام“آن زن 
سبزه بمن گفت...“را منتشر كرد كه چاپ اين كتاب در 
سوريه غوغايى به پا كرد.بسيارى او و شعرهايش را 
تكفير كردند و از همان هنگام لقب شاعر زن يا شاعر 

طبقه ى مخملى را به او نسبت دادند.

نامه هايى براى تمام زنان 
جهان 

اين نامه ى آخر است .....
پس از آن نامه يى وجود نخواهد داشت
اين واپسين ابر پر باران خاكسترى ست

كه بر تو مى بارد ؛
پس از آن ديگر بارانى وجود نخواهد داشت

اين جام آخر شراب است بانو ؛
و ديگر نه از مستى خبرى خواهد بود ؛

نه از شراب ...

آخرين نامه ى جنون است اين
... آخرين سياه مشق كودكى

ديگر نه ساده گى كودكى را به تماشا خواهى 
نشست ؛

نه شكوه جنون را .....

دل به تو بستم گل ياس ِ دلپذير ....
چون كودكى كه از مدرسه مى گريزد

و گنجشك ها و شعرهايش را 
در جيب شلوارش پنهان مى كند

من كودكى بودم ؛
گريزان و آزاد

بر بام شعر و جنون
اما تو زنى بودى ؛
با رفتارهاى عاميانه

زنى كه چشم به قضا و قدر دارد
و فنجان قهوه
و كالم فالگيران

.... زنى رو در روى صف خواستگارانش

افسوس ....
از اين به بعد در نامه هاى عاشقانه ؛
نوشته هاى آبى نخواهى خواند

در اشك شمع ها ؛
و شراب نيشكر

رّدى از من نخواهى ديد

از اين پس در كيف نامه رسان ها
بادبادك رنگينى براى تو نخواهد بود

ديگر در عذاب زايمان كلمات
و در عذاب شعر حضور نخواهى داشت

جامهء شعر را بدر آوردى
خودت را بيرون از باغهاى كودكى پرتاب كردى

و بدل به نثر شدى .....ا
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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.

اعتراض، زبان نقد
به طور متوسط  در طول يكروز چندين بار با نظرها و عقايد گوناگون اطرافيان خود مواجه مى شويد؟ چه اندازه با افرادى با 
تعدد نظرات متفاوت روبه رو مى شويد؟ آيا اين چرخه دريافت آرا، دوستان، نزديكان و افراد خانواده تان را نيز در برمى گيرد؟ 
حال مجسم كنيد كه شما، در طول شبانه روز از طريق رسانه هاى ارتباط جمعى، چه ميزان اخبار و اطالعات صحيح ،ضد و 

نقيض، خوشايند يا ناخوشايند طبع را مى شنويد كه گاهى با آنها موافق يا مخالف هستيد. 
سطح  يا  دانش  به  توجه  با  اطالعات  اين  از  خيلى  و  هستند  ما  تاييد  مورد  همواره  ها  شنيده  از  بسيارى  كه  بگويم  خواهم  مى 
آگاهى مطالعاتى مان به هيچ عنوان برايمان مورد پذيرش نمى باشند. اين نوع مسائل مى تواند يك اظهار نظر بسيار ساده در 
خصوص وضعيت هوا را در بر گيرد و تا نظرات و بيانات پيچيده سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فلسفى و ...  افراد پيش رود. 
مساله مهم اين است كه برخورد ما، در رويارويى با اين نوع داده ها چيست؟ سكوت مى كنيد و واكنشى نشان نمى دهيد؟ اغلب 
اين سكوتتان به منزله تاييد است؟ اما اگر  با برخى عقايد و بيانات مخالف بوديد، در قبال آنها  چه واكنشى از خود نشان مى 
دهيد؟ به راحتى عصبى مى شويد و فرياد مى كشيد؟ خشمگين مى شويد و به گوينده فحش و ناسزا مى دهيد؟ اگر درمقابل 
عدم پذيرش عقيده اى، رفتار شما ناشى خشم و تعصب باشد، فكر مى كنيد با داد زدن يا ناسزا گفتن مى توانيد عقايد مخالف 

خود را تبديل به نظرات موافق  نماييد؟ 
بايد ذكر كنم كه، زبان ابزارى است براى برقرارى ارتباط با ديگران. اما از اين عضو خدادادى، مى توان به شيوه اى بهره جست 
كه شنوندگان از اظهارات شما تجربه اى  بياموزند و بر حجم آموخته هايشان افزوده شود و يا حتى مى توان از زبان به گونه 

اى ناشايست استفاده كرد كه ديگران از مصاحبت با شما احساس مطلوب و خوشايندى نداشته باشند.
اين مطالب را گفتم كه حاال به هفته نامه پرشين برگردم. جايى كه از ابزار قلم و چاپ براى جذب، جلب و ارتباط با مخاطبان 
استفاده مى شود. پرشين يك هفته نامه اطالع رسانى با محتواى فرهنگى و اجتماعى است. مخاطبان آن در سنين مختلف ايرانيان 

محترم ساكن انگلستان هستند. هر كدام با دانش، تحصيالت، اطالعات، تجربيات و ويژگى هاى شخصى خاص خودشان.
  در هر شماره مطالب مختلفى بر اساس سر فصل هاى از پيش  تعيين شده آماده و سپس درج مى شود. حال اگر مطلبى بدون 
غرض ورزى و تعصب در هر زمينه اى  منتشر شد و باب طبع مذاق خواننده اى نبود چه بايد كرد؟ شما از كدام روش براى 
بيان مخالفت يا اعالم اعتراض خود استفاده مى كنيد؟ آيا بهتر نيست به جاى اينكه با فحش و ناسزا كار خود را پيش ببريد، كمى 
هم از اين ابزار قلم استفاده كنيد؟ بنويسد و نقد كنيد چرا كه اعتراض زبان نقد است. داليل مخالفت خود را مستدل بيان داريد، 

تا ما هم از دانش شما بهره جوييم. در صورت بروز خطا و اشتباه از جانب ما، به اصالح آن بپردازيم. 
در پايان از مخاطبان و خوانندگان عزيز تقاضا دارم اگر به مطلبى درهفته نامه سوال، اعتراض و يا حتى  نقدى داريد، مى توانيد 

به سادگى از طريق تماس تلفنى يا ارسال ايميل يا نامه ما را در جريان نظرات خود قرار دهيد. 
مطمئن باشيد اين سبك از گفتمان به مراتب موثرتر خواهد بود. اما استفاده از  ادبيات و كالم ناشايست آنهم براى كسانى كه 

ادعاى فراوانى در وادى فرهنگ و فهم دارند نه تنها شايسته نمى باشد بلكه منفورهم مى باشد.
فرشته كديور
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طراحى وب سايت به زبانهاى فارسى، انگليسى و پشتو
ثبت فضاى اينترنتى -  طراحى فروشگاه آنالين 

   020 8453 7350 - 077 3311 3137   

به بهانه نهمين سالمرگ حميد مصدق 
 

حداقل يك دقيقه سكوت 
 

سعيد آذين

است،  حقيقتي  مرگ 
كم.  نه  زياد  نه  عمر  اما 
دردسري  طوالني  عمر 
آن  بودن  كوتاه  و  است 
اگر  خصوص  به  فاجعه، 
يا  باشد  شاعري  مگر  و 
هنرمندي  و  يي  فرهيخته 
هر  مرگ  با  دانشمندي.  و 
ميليون  ها  ميليون  شاعر 
در  هنر  و  فرهنگ  سلول 
جبران  و  ميرد  مي  جامعه 
مي  زمان  ها  سال  آن 
گل  يي  جوانه  تا  خواهد 

كند يا ريشه يي سر زند از خاك و درختي شود صنوبر. اين 
شاعران  با  زمانه  گذشته  روز  چند  همين  و  گذشته  سال  چند 
انسان  چندين  جان  و  داشت  ناسازگاري  سر  مان  سرزمين 
دوست داشتني و شاعر را ناجوانمردانه گرفت. حسين منزوي، 
منوچهر آتشي، عمران صالحي و قيصر امين پور و دوستان 
شاعر ديگري كه نام شان كمي كم رنگ بود اما شاعر بودند. 
شعر يعني شعور و شاعر كسي است كه شعور را در جامعه 
هدايت مي كند و وظيفه سنگيني بر عهده دارد. حميد مصدق 
وظيفه  كه  او  رفت.  زود  بسيار  كه  بود  شاعراني  جمله  از  هم 
سنگين تري به عهده داشت، وكيل بود و شاعر و جامعه به هر 
دو اين مشاغل احتياج بسياري دارد. حميد مصدق در 10 بهمن 
دنيا  به  اصفهان  اطراف  هاي  شهرستان  از  شهرضا  در   1318
اصفهان  و  شهرضا  در  را  متوسطه  و  ابتدايي  تحصيالت  آمد، 
فارغ  از  پس  آمد،  تهران  به  سال 1339  در  و  رساند  پايان  به 
التحصيل شدن در رشته بازرگاني از موسسه علوم اداري و 
به  اقتصادي  تحقيقات  موسسه  در  تهران  دانشگاه  بازرگاني 
ادامه  به  دوباره   1342 سال  در  او  شد.  مشغول  پژوهش  كار 
و  تهران  دانشگاه  از  را  حقوق  ليسانس  و  پرداخت  تحصيل 
 1348 سال  در  مصدق  گرفت.  اقتصاد  ليسانس  فوق  سپس 
و  اصفهان  و  كرمان  عالي  هاي  مدرسه  در  استاديار  سمت  در 
دريافت  از  پس  سال 1351  از  او  كرد.  كار  ايران  آزاد  دانشگاه 
فوق ليسانس حقوق اداري از دانشگاه ملي به عضويت هيات 
علمي دانشگاه درآمد و در كنار آن از سال 1357 به كار وكالت 
پرداخت.از اين شاعر عالوه بر آثار شعري «كتاب مقدمه يي بر 
روش تحقيق» 1351، «مجموعه رباعيات مولوي» و «غزليات 
اند.  مانده  يادگار  به  حقوق  زمينه  در  كتاب  چندين  و  حافظ» 
كتاب هاي او منظومه بلند «درفش كاوياني»، «از جدايي ها»، 
آن  در  او  سياه  خاكستري،  آبي،  منظومه  و  باد»  رهگذر  «در 
سال هاي گذشته ورد زبان كوچك و بزرگ بود؛ «چرا باغچه 
خانه ما سيب نداشت». از كارهاي ديگر او مي توان سال هاي 

صبوري و شير سرخ را هم نام برد.
حميد مصدق در چنين روزي هفتم آذر 1377 از اين دنيا رفت 
تا شايد وقتي ديگر دوباره زنده شود و يا سروي يا صنوبري 

عاشق و شاعر در اين مïردگي.

با اينكه او مي گويد؛ 
و  رفتن  خواند/سرود  مي  كن/كه  گوش  گر  زمزمه  رود  به 

رفتن/و برنگشتن ها. 

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

چگونه ”نه“ گفتن را بياموزيم
� فهرستى براى ”بله“ گفتن

براى اينكه بتوانيد حد و مرزهاى خاص و اولويتهاى مخصوص خودتان را به وجود بياوريد، فهرستى 
از مواردى كه قطعا در مقابل آن ”بله“ ميگوييد تهيه كنيد. اين فهرست براى اين است كه در زندگى 
خود اولويتهاى جديدى به وجود آورده و زمان خود را به شكلى كه ميل داريد بگذرانيد. اولين مورد 
اين فهرست بايد رسيدگى و مراقبت از خودتان باشد و در مقابل هر چيز ديگرى كه در فهرست نباشد 

بايد ”نه“ بگوييد.
بايد ليست اولويتها را طورى تنظيم كنيد كه بتوانيد وقت و انرژى خود را براى مواردى صرف كنيد كه 
خوشحالتان ميكند و تصميمات خود را بر مبناى آنچه خودتان ميخواهيد اتخاذ كنيد نه آنچه ديگران 
ميخواهند.اگر براى مراقبت از خودتان محدوده اى را تعريف و اجرا نكنيد، سالمت و سعادت خود را 

به خطر انداخته ايد. اگر از خود غافل شويد، نميتوانيد به خانواده و دوستان خود كمك كنيد.
� از خود بپرسيد:

1)در حال حاضر در زندگيتان چه چيزى بيش از همه به توجه شما نياز دارد؟ پاسخ اين پرسش را 
بايد در محدوده زمانى سه ماه آينده جستجو كنيد نه يك سال آينده.مواردى كه به توجه شما نياز 
دارند: زندگى مشترك، مسائل مالى، دارو و درمان، تعمير منزل،امور خانه، مدرسه فرزندان، كار يا 
سالمت جسمى و روحى خودتان؟ شايد براى جور كردن زمانى براى خودتان به كمكى مانند پرستار 
بچه نياز داريد تا بتوانيد در هفته زمانى را به خود اختصاص دهيد. در حال حاضر بيشترين فشار در 

كدام بخش زندگى شما وارد ميشود؟
يادداشت  جديد  فهرستى  صورت  به  را  آن  اول  مورد   5 كرديد،  تهيه  را  باال  فهرست  كه  هنگامى   (2

كنيد.
به  مربوط  امور  كه  ميكنند  توصيه  كارشناسان  دارد؟  مجدد  تنظيم  به  نياز  جديد  فهرست  اين  آيا   (3

خودتان بايد در رتبه اول قرار بگيرد. اين كار چندان ساده نيست اما از خود بپرسيد كه اگر نيرويى برايم نمانده باشد چگونه ميتوانم از ديگران مراقبت كنم؟ به خاطر 
داشته باشيد كه قرار است كارى براى خودتان انجام دهيد، پس فهرست را بازنويسى كنيد. اين فهرست، شامل مواردى است كه در مقابلشان بايد ”بله“ بگوييد.

� يادآورى روزانه:
هنگامى كه فهرست خود را كامل كرديد، از آن چند كپى گرفته و آنها را در جاهايى قرار دهيد كه در طول روز مدام جلوى ديد شما باشد. روى آينه دستشويى، داشبورد 

اتوموبيل، صفحه نمايش كامپيوتر و... اين فهرست كوچك و كوتاه است، پس جاى زيادى اشغال نميكند و همه جا قابل نصب است.
� نه“ گفتن را بياموزيم

هنگامى كه از يافتن خود صحبت ميكنيم، منظور ما اين نيست كه ببينيم چه چيزى به زندگى خود اضافه كرده ايم، بلكه بايد ببينيم چه چيزهايى را از زندگى خود كنار 
گذاشته و از آن حذف كرده ايم. هنگامى كه فهرست ”بله“ گفتن يا به عبارتى اولويتهاى اصلى خود را تهيه كرديد، شناسايى جنبه ها و مواردى كه بايد از زندگى خود 
حذف كنيد آسانتر خواهد بود. هرچند تصور اينكه ”نه“ بگوييد همچنان برايتان مشكل است، اما به ياد داشته باشيد كه با هر مرتبه ”بله“ گفتن به كسى يا چيزى غير از 

اولويتهايتان، به خودتان و آنچه برايتان اهميت دارد ”نه“ گفته ايد.
اگر نه گفتن مشكل است، با همسر يا خانواده خود در اينباره صحبت كنيد تا در اين راه از شما حمايت كنند. به گفته كارشناسان، بهترين بهانه براى نه گفتن ميتواند 
امور شخصى و مراقبت از خود باشد. هنگام رد يك تقاضا بيش از حد توضيح ندهيد و تصور نكنيد بايد پاسخ خود را توجيه كنيد. صادقانه و با خوشرويى پاسخ دهيد، 
پاسخ منفى لزوما به معناى بدخلقى و گرفتن حالت تهاجمى نيست. براى مثال ميتوانيد بگوييد : متاسفم اما انجام دادن اين كار واقعا برايم امكان ندارد. يا در مقابل دعوتى 
كه برايتان جالب نيست بگوييد : نميتوانم دعوتت را قبول كنم اما از اينكه به فكرم بودى واقعا ممنونم. هرچه بيشتر نه گفتن را تمرين كنيد، برايتان ساده تر خواهد شد 

و بهتر است اين كار را از همين حاال شروع كنيد.
1) به مدت يك هفته، كامال مراقب باشيد تا ببينيد چند مرتبه به موردى كه در فهرستتان نبوده پاسخ مثبت داده ايد و اين موارد را يادداشت كنيد.

2) در پايان هفته اين دفعات را بشماريد...غافلگير شديد؟ آگاهى از اينكه تا چه حد ميتوانيم خود را فراموش كرده و به ديگران بپردازيم، خود گام مهمى در جهت تصميم 
گيرى و حفظ اولويتهاست.

3) اكنون فهرستى از 5 چيزى كه ميل داريد در پاسخشان ”نه“ بگوييد تهيه كنيد. اين كار را با يافتن پاسخ براى اين سواالت آغاز كنيد:
� اگر بتوانيد به كسى يا چيزى نه بگوييد و بدانيد كه اين پاسخ منفى هيچ احساس بد يا پيامد ناگوارى درپى نخواهد داشت، اين اشخاص يا امور چه هستند؟

� آيا پروژه اى هست كه ميخواهيد از آن صرف نظر كنيد؟
� رابطه اى كه قصد پايان دادنش را داريد؟

� قرارى داريد كه ميخواهيد آنرا به هم بزنيد؟
� مانع بزرگى به نام احساس گناه

آيا احساس گناه مانعى براى نه گفتن است؟ بايد غلبه بر احساس گناه و موانع ديگرى كه براى ايجاد محدوديتهايى مثبت، بر سر راه شما قرار دارند را بياموزيد. براى 
تغيير شيوه زندگى، خودتان را براى اتخاذ تصميماتى سخت آماده كنيد. احساس گناه يكى از رايجترين موانع بر سر راه مراقبت از ”خود“ است. شما بدون شك با قرار 
دادن خود در اولويت احساس گناه خواهيد كرد. براى غلبه بر اين حس، از قبل آماده باشيد و بدانيد كه احساس گناه به اين معناست كه مسير صحيحى درپيش گرفته 

ايد.
� غلبه بر مقاومت

به اطرافيان خود بگوييد كه اولويتهايتان تغيير كرده و اكنون شما بايد به فكر نيازهاى خود باشيد. اگر متوجه احساس مقاومتى در وجود خود شديد كه نميگذارد بر خود 
متمركز شويد، باز به خود يادآورى كنيد كه اگر خود را در اولويت اول قرار دهيد، ميتوانيد بدون احساس خشم و رنجش، به يارى ديگران هم بپردازيد.

� داشتن حامى
هنگامى كه اولويت قرار دادن خود را آغاز ميكنيد، احتماال دچار احساس ناراحتى خواهيد كرد و تصور ميكنيد شخصى خودخواه و القيد شده ايد. اگر از همان ابتداى 
كار با يك يا چند دوست صميمى و حتى همسر خود، به عملى كردن اين تحول بپردازيد، ميتوانيد به كمك يكديگر آمده و با اين حس بسازيد و حامى و پشتيبان يكديگر 

باشيد.
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روبات سخنگو ساخته شد 
روبات  ژاپني  مهندسان 
سخنگو  و  وزن  سبك  جديد 
از  نقل  به  كردند  طراحي 
تايمز،  ديلي  اينترنتي  پايگاه 
ساخته  جديد  روبات  اين 
دو  و  است  انسان نما  شده 
پاهاي  زير  در  كه  دارد  پا 
روبات چرخ هايي تعبيه شده 
به حركت  قادر  روبات را  و 
روبات  اين  است.  كرده 
شركت  مهندسان  توسط 
-Hi» ژاپن  الكترونيكي 
ساخته  و  طراحي   «tachi

شده است. 
شركت  اين  گزارش  به  بنا 
قرمز  ژاكت  روبات  اين 
به  مي تواند  و  دارد  تن  به 

به   «EMIEW 2» روبات كند.  حمل  را  مختلف  نوشيدني هاي  و  كاغذ  راحتي 
عنوان راهنماي ميهمانان در ادارات نيز مي تواند فعال باشد. قد اين روبات 80 
گونه اي  به  روبات  اين  طراحي  است.  كيلوگرم  فقط 13  آن  وزن  و  سانتي متر 
بوده كه مي تواند به كمك انسان ها بيايد. اين روبات قادر به يادگرفتن مكان ها، 

اتاق ها و درهاي ساختمان ها است. 
شركت ژاپني «Hitachi»در توكيو توليد كننده لوازم الكترونيكي است و در 

زمينه ساخت و طراحي روبات هاي انسان نما فعاليت مي كند.

مي  توليد  اروپا  در  را  خودروها  ترين  پاك  پژو 
كند 

ويك  بيزينس  نشريه 
گروه  از  نقل  به 
مطالعاتي حمل و نقل 
و محيط زيست اروپا 
شركت   ، كرد  اعالم 
پاك  سيتروئن  پژو 
خودروهاي  ترين 
اروپا  در  موجود 
كند.  مي  توليد  را 
در  ويك  بيزينس 
شركت   : افزود  ادامه 

فيات ايتاليا از لحاظ توليد خودروهاي پاك در اروپا در جايگاه دوم قرار دارد 
و پس از آن شركتهاي رنو ، تويوتا و هوندا قرار دارند . نكته قابل توجه افت 
و نزول شديد شركتهاي آلماني در اين فهرست است به طوري كه بي ام و و 
دايملر در انتهاي فهرست قرار دارند و شركت فولكس واگن نيز رتبه بهتر از 

نهم را در اين فهرست به خود اختصاص نداده است . 
بر اساس استانداردهاي اتحاديه اروپا ، كليه خودروسازان فعال در اين قاره 
از  كمتر  به  ميالدي   2015 سال  تا  را  خود  خودروهاي  آاليندگي  ميزان  بايد 
120 گرم در هر كيلومتر كاهش دهند. اين در حالي است كه توليد پاك ترين 
خودروهاي اروپا تاثير چنداني در فروش شركت پژو نداشته است . فروش 
اين شركت طي سال 2007 ميالدي در اروپا تنها 3/0 درصد رشد داشته است 
و اين در حالي است كه فروش فيات 7/6 درصد و فروش بي ام و در اين مدت 

بيش از 4/6 درصد رشد خواهد داشت . 

يك تابلوي نقاشي در ايران 100 ميليون تومان 
قيمت گذاري شد 

يك تابلو نقاشي اثر «ايران درودي» به مبلغ 100 ميليون تومان قيمت گذاري 

شد تا به عنوان گران ترين اثر نمايشگاه گروه هفت نگاه در اصفهان به نمايش 
گذاشته  شود. 

گروه هفت نگاه متشكل از نگارخانه هاي آريا، الهه، دي،گلستان، والي، هفت ثمر 
و ماه مهر، نمايشگاهي گروهي از آثار بزرگان و جوانان هنرمند ايراني را 8 

تا 22 آذر در موزه هنرهاي معاصر اصفهان برپا مي كند كه گران ترين اثر اين 
نمايشگاه متعلق به «ايران درودي» با مبلغ 100 ميليون تومان است. 

آغداشلو،  آيدين  درودي،  ايران  نظير  هنرمند  از 56  اثر  نمايشگاه 56  اين  در 
ابراهيم  محمد  كالنتري،  پرويز  سينايي،  وارگا  گيزال  احصايي،  سيدمحمد 
حسيني،  مهدي  سيد  الخاص،  هانيبال  جاه،  ترقي  محجوبي،  حسين  جعفري، 

جالل شباهنگي، مكرمه قنبري و ... به نمايش گذاشته مي شود. 
حداقل قيمت آثار اين نمايشگاه نيز 250 هزار تومان برآورد شده است تا همه 

اقشار جامعه قدرت خريد داشته باشند. 

مهريه عجيب زن مانع اجراي حكم طالق شد
همسرش  دادن  طالق  براي  ساله   56 مردي  شد  باعث  زن  يك  عجيب  مهريه 
با  امير  نام  به  ساله  مردي 56  پيش  چندي  شود.  رو  روبه  پيچيده  مشكلي  با 
مراجعه به شعبه 268 دادگاه خانواده خواستار صدور حكم طالق شد و به 
قبل  سال  و 10  كردم  ازدواج  زهره  با  پيش  سال  گفت؛ 20  عموزاري  قاضي 
پس  سرانجام  و  كنيم  مهاجرت  امريكا  به  زندگي  ادامه  براي  گرفتيم  تصميم 
از انجام مقدمات اين كار سال 77 راهي امريكا شديم و در سال هاي ابتدايي 
حضورمان در آن كشور زندگي خوبي داشتيم. اما پس از مدتي من از زندگي 
در غربت خسته شدم و اين موضوع را با زهره در ميان گذاشتم و پيشنهاد 
كردم كه به ايران بازگرديم اما او مخالفت كرد. اين وضعيت را حدود يك سال 
تحمل كردم و به خاطر اينكه به همسرم عالقه داشتم سعي كردم هر طور كه 
شده وضعيت موجود را تحمل كنم .اما با گذشت مدتي واقعًا زندگي در غربت 
اما  كردم.  قطعي  وطن  به  بازگشت  براي  را  خود  تصميم  و  شد  سخت  برايم 
زهره با وجود اصرارهاي من دست از مخالفت هايش برنداشت و گفت به هيچ 

وجه حاضر نيست كه به ايران برگردد.
امير ادامه داد؛ اين موضوع به مرور موجب ايجاد اختالف شديد بين ما شد و 
زهره در نهايت گفت ديگر حاضر نيست با من زندگي كند. من نيز كه زندگي 
در شرايط دشوار را 10 سال تحمل كرده بودم چند ماه قبل به ايران برگشتم. 
كردم  ارائه  را  زهره  از  جدايي  دادخواست  شعبه  همين  در  من  قبل  ماه  چند 
اما به خاطر اينكه او در امريكا است رسيدگي به پرونده طوالني شد تا اينكه 
متوجه شدم او تصميم گرفته مهريه اش را به اجرا بگذارد و من هم حاضرم 
مهريه اش را پرداخت كنم. امير در مورد مهريه زهره به قاضي گفت؛ زهره 
اهل يكي از روستاهاي نزديك شهرستان بافق است. به خاطر اينكه اكثر اهالي 
اين روستا كشاورز هستند مرسوم است كه مهريه دختران را زمين و باغ قرار 
مي دهند اما پدر زهره به عنوان مهريه حق 24 ساعت استفاده از آب قناتي 
را كه در آن روستا وجود دارد به عنوان مهريه دخترش مشخص كرد و من 
هم حاضرم كه مهريه اش را پرداخت كنم. اما با توجه به اطالعاتي كه از آن 
روستا به دست آوردم متوجه شدم كه چند سالي است آن قنات خشك شده 
است و اكنون نمي دانم بايد چه كار كنم و چطور مي توانم با پرداخت مهريه از 
زنم جدا شوم. بنابر اين گزارش قاضي عموزاري پس از شنيدن اظهارات امير 

ادامه رسيدگي به اين پرونده را به آينده موكول كرد.

مار 5 متري نزديكترين دوست كودك 

7 ساله كامبوجي  
در حاليكه بسياري از كودكان ممكن است دوست داشته باشند با يك سگ يا 
گربه دوست شوند يك كودك كامبوجي ترجيح مي دهد تا اوقات خود را با يك 

مار پيتون 5 متري بگذراند.
به نقل از ديلي تلگراف، «سامباث اون»، كودكي 7 ساله در دهكده «سيت تيبو» 
خود  مار  بدون  معموًال  كامبوج،  پايتخت  پن»  «پنوم  شرق  كيلومتري   50 در 

حاضر به خوابيدن نمي شود. 
اين مار در سال 2000 و زماني كه «سامباث» چند ماهه بود به آرامي وارد 

اين دهكده شد. 
اين  بازگرداند  جنگل  به  را  مار  داشت  سعي  بار  پسر 3  اين  پدر  كه  حالي  در 
پيتون برمه اي وفادارانه نزد صاحب كوچك خود بازگشت و در نهايت از طرف 
ارمفان  به  را  شانسي  خوش  آنها  براي  مار  اين  معتقدند  كه  نيز  روستائيان 

خواهد آورد پذيرفته شد. 
سامباث جوان مي گويد:“ من اين پيتون را مانند خواهر خودم دوست دارم.“ 

انسان  از  معموًال  پيتون  مارهاي  اكثر  كه  است  حالي  در  عجيب  دوستي  اين 
ترسيده و تا جاي ممكن از رويارويي با انسان ها خودداري مي كنند.

مار پيتون يكي از بزرگترين مارهاي جهان است كه در جنوب شرق آسيا به 

وفور زندگي مي كند و طول آن تا 8 متر هم مي رسد و مي تواند تا 180 كيلوگرم 
هم وزن داشته باشد. مارهاي ماده مانند اين مار كه به نام ”خوش شانس“ در 

دهكده معروف است معموًال بلندتر از نوع نر خود هستند. 
پوست جذاب و خوش رنگ اين مارها، پيتون برمه اي را حيواني محبوب در 
صنعت مد كرده كه در ميان بسياري از عالقه مندان به خزندگان نيز محبوب 

است.

كوتوله»  هفت  و  برفي  سفيد 
محبوب ترين قصه بين آلماني ها  

در  قصه  محبوب ترين  عنوان  به  كوتوله»  هفت  و  برفي  عاميانه «سفيد  قصه   
بين مردم آلمان رواج دارد. در يك نظرسنجي كه بين 1006 نفر از نوجوانان و 
بزرگساالن آلماني صورت گرفت، مشخص شد كه قصه عاميانه «سفيد برفي 

و هفت كوتوله» محبوب ترين قصه در بين آلماني ها است. 
و  برفي  «سفيد  پرسش شوندگان  از  درصد  آلمان، 51  خبرگزاري  گزارش  به 
قصه  اين  نويسنده  خوانده اند.  كه  دانسته اند  قصه اي  بهترين  را  كوتوله»  هفت 
عاميانه برادران گريم (ياكوب و ويلهلم گريم) هستند كه در قرن نوزدهم آن 

را به روي كاغذ آوردند. 

از اين قصه عاميانه انيميشني در سال 1937 از سوي استوديوي والت ديزني 
ساخته شد كه با اقبال بسياري روبرو شد و حتي در ليست بهترين صد فيلم 

همه زمان ها انتخاب شد.

نهنگ نه مترى در هرمزگان به گل نشست 
سحرگاه روز سه شنبه يك نهنگ عظيم الجثه در سواحل شهرستان پارسيان 
در  پارسيان  شهرستان  شيالت  رئيس  نشست.  گل  به  هرمزگان  استان  در 
استان هرمزگان با اعالم اين خبر، گفت: اين نهنگ عظيم الجثه به طول 9 متر 
و وزن تقريبى 5/ 2 تن در سواحل شهرستان پارسيان پيدا شده است. احمد 
پاسالرى افزود: كارشناسانى از شيالت و دامپزشكى استان هرمزگان به محل 
اعزام شدند تا تحقيقات بيشترى درباره علت مرگ اين نهنگ به عمل آورند. وى 
اظهار داشت: كمتر سابقه داشته كه نهنگى با اين جثه در ساحل پارسيان تلف 
شود. در همين حال، مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان نيز، گفت: به دليل 

بزرگ  پهنه  و  طوالنى  سواحل 
تلفات  هرمزگان  هاى  آب 
آبزيان نظير نهنگ ها ودلفين 
استان  ساير  به  نسبت  ها 
مشاهده  با  است.  بيشتر  ها 
پارسيان  در  نهنگ  جسد 
كه  است  نهنگى  پنجمين  اين 
امسال در سواحل هرمزگان 

مشاهده شده است.

زندان  سال   5
پرتاب  براي 

تخم مرغ 
مردي كه با پرتاب تخم مرغ به سوي مشتريان بانك ، اقدام به سرقت از آنها 
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ناخنك
ناخنك به هنرمند

نديم  و  قديم  از  مي رسد،  ناقصم  عقل  به  يعني  مي دانم،  من  كه  آنجا  تا 
هنرمندان با هنرشان در بين جماعت هنردوست جا باز مي كردند. اين به 
آن معنا نيست كه تمام هنرمندان قديمي اهل دوز و كلك نبودند، چرا در 
بين آنان هم كساني مثل من بودند كه ساز مخالف مي زدند! براي همين 
پادشاهان ناقص العقل، دهان يا دامان گشادشان را از جواهر پر مي كردند. 
حاتم بخشي پادشان دست و دل باز براي اين بود كه از  كيسه بيت المال 
مي بخشيدند، نه از جيب نامباركشان! همين تعداد هنرمند قالبي باعث شدند، 
زبانم الل بعضي از هنرمندان ديگر هم به راه بد كشيده شوند! بعضي ديگر 
هم به كوري چشم حسود كه هيچ وقت هم نمي تركد! در انزواي كامل دور 
از زن و فرزند سر بر دامان عزرائيل گذاشتند و با الاليي گرم عزرائيل به 
خواب ابدي فرو رفتند. راجع به صداي عزرائيل چيزي از من نپرسيد، من 

چه مي دانم صدايش خوب است يا شبيه خوانندگان امروزي بد؟!
را  او  صداي  كور،   چشمش  و  كر  شيطون  گوش  حال  به  تا  كه  من 

نشنيده ام!
ستاره هاي دنباله دار

هنرمندان را در هر دوره از تاريخ به ستاره ها تشبيه كرده اند. اين ستاره  يا 
در آسمان ادب بود، يا نقاشي، يا بازيگري، يا رقاصي و يا هر چيز ديگري 
كه به خاطر دستمالي شده من نيامد. امروزه ستاره هاي هنرهاي ديگر رو 
حال  در  كرده اند!  خاموش  فوت «مدرنيسم»  با  را  يا آنها  گذاشته    افول  به 
حاضر كه صاحب ناخنك سرگرم ناخنك زدن است، از نسل منقرض شده 
ستاره ها، فقط ستاره هاي سينمايي باقي مانده اند، آن هم از نوع مؤنثش! 
شنيده ها  البته  است.  انقراض  حال  در  هم  دريايي  ستاره هاي  نسل  حتي 

حاكي است، ستاره هاي سينمايي در اين كار دست دارند!
چون آنان چشم ديدن هيچ ستاره ديگري را ندارند، حتي ستاره خاردار 
دريايي! صاحب ناخنك از طرف خيل خوانندگانش كه از انگشتان يك دست 
يا اگر خوش بين باشيم دو دست تجاوز نمي كند، آرزو مي كند تا ستاره هاي 
به  و  بزودي  هم  را  دريايي  ستاره هاي  مشكل  سينما،  كرده  رتوش  دماغ 
خوبي حل كنند، تا ديگر هيچ ستاره ديگري جز آنان، در آسمان سينماي 

فيلمفارسي امروز سوسو نزند!
حتمًا مي پرسيد قرار بود راجع به ستاره هاي دنباله دار بنويسم. خوب شد 

يادم انداختيد، داشتم فراموش مي كردم.
امروزه هنرمند به گونه ديگري تعريف مي شود. براي سادگي و قابل فهم 
بودن عوام الناس، بعد معنوي هنر از اين تعريف خارج و بعد ظاهري آن 
تقويت شده است تا به چشم مردم بيايد. فكر كنم تا به حال حدس زده ايد 
كه ستاره هاي دنباله دار چه كساني (هنرمنداني) هستند. بله درسته، آنان 
در  شركت كننده  اسب هاي  دم  از  گيسشان  پشت  كه  هستند  هنرمنداني 

مسابقات المپيك يك وجب يا دو وجب بلندتر است!
در آسمان هنر به  اين گونه هنرمندان ستاره هاي دنباله دار مي گويند! 

اين يكي از شرايط هنرمند شدن امروز است. يكي از شروط مهم و اساسي 
ديگر اين است كه شما بايد اهل دود باشي يا آبكي يا هر دو.

برخوردار  بيشتري  امتياز  از  مطمئنًا  دارند،   وكار  سر  دو  هر  با  كه  آنان 
هستند!

تازه»  بهتران  ما  «از  يكي  دست  بايد  روز  هر  كه  است  اين  سوم  شرط 
نيمه  يا  خصوصي  محافل  در  و  بگيري  را  نرسيده  يا  رسيده  دوران  به 
خصوصي به رخ اين و آن بكشي. در اين گونه محافل، «از ما بهتران» هر 

كس خوشگل تر و طناز تر بود، او هنرمندتر است و احترامش واجب!
شرط يكي مانده به آخر اين است كه هميشه بايد چند كتاب از فالن شاعر 
جريحه دار  روحش  احساسات  است  ممكن  (چون  نمي برم،  را  اسمش  كه 
شود!) زير بغلت باشد و  گاهي آن را به رخ كارگراني كه سر چهارراه ها 
ايستاده اند و به دنبال يك لقمه نان هستند، (به حرام يا حاللش كار ندارم) 
بكشي و به آنان ثابت كني كه هنرمندي. البته در اين بين چند تا «ايسم» 
هم رديف مي كني تا كارگران به هنرمند و دانشمند بودن شما اصًال شك 
نكنند. درست است كه خودتان معني آنها را نمي دانيد، اما عيبي ندارد، چون 

كس ديگري هم نمي داند!
نكته ضروري كه در انتها بايد بگويم اين است كه يكي از داليل گيس بلند 
كردن آقايان به خاطر مبارزه براي آزادي گيس زنان و همدردي با آنان 
در  هم  دست  در  دست  مخالف  جنس  دو  از  هنرمند  دو  وقتي  است.چون 

خيابان قدم مي زنند، گيس يكي بايد هويدا باشد تا به آنان شك نبرند!
را  آن  جور  آقايان  حاال  و  بود  خانم ها  عهده  به  پيش  سال ها  وظيفه،  اين 
مي كشند! اين مشكل هم، دارد كم كم به خوبي حل مي شود، چون بعضي 
از خانم ها براي احترام به قانون و خالي نبودن عريضه يك دهم از  انبوه 

گيس خود را از چشم نامحرم پنهان مي كنند!
باز هم مثل هميشه بايد بگويم، منظور راقم ناخنك از اين مقال، هنرمندان 

واقعي نيستند.
 

مي كرد، در دادگاه مجتمع قضايي بعثت تهران محاكمه و به 5 سال حبس ، 
74 ضربه شالق و رد اموال به 82 مالباخته محكوم شد. 

به  از  و  مراجعه  تهران  آگاهي  پليس  به  مردي  امسال  ماه  ارديبهشت  اوايل 
سرقت رفتن پولهايش از سوي راكب يك دستگاه موتورسيكلت اطالع داد.

با بررسي و تحقيق رد پاي يك مجرم سابقه دار به نام مهدي در اين سرقت 
ها شناسايي شد و با دستگيري وي از سوي مردم وي در پليس آگاهي به 
82 فقره سرقت اعتراف كرد و عنوان نمود با پرتاب تخم مرغ و كثيف كردن 
لباس مشتريان بانك هنگامي كه آنها قصد تميز كردن لباسهاي خود را داشته 

اند اقدام به سرقت لباسهاي آنها مي كردم.
به دنبال اعتراف مرد سارق به حدود 82 فقره سرقت هاي مختلف ، وي روانه 

زندان شد و پرونده اتهامي وي با صدور كيفرخواست به دادگاه مجتمع
قضايي بعثت ارسال شد و روز سشنبه گذشته مرد سارق محاكمه شد.

بيمارستان نمونه !
اداره بهداشت ايالت رود آيلند امريكا بيمارستان ”رود آيلند“ را 50 هزار 
جريمه و توبيخ كرد زيرا اين سومين بار در سال جاري است كه يكي از 

پزشكان آن بيماري را عوضي عمل كرد. 
به گزارش اسوشيتدپرس، ديويد گيفورد مدير اداره بهداشت گفت ما به علت 
اين اشتباهات مكرر به شدت نگران هستيم. تازه ترين اشتباه اين بيمارستان 
روز جمعه رخ داد كه اشتباهى سر مردي 82 ساله را عمل كردند كه ظاهرا به 

گفته مسووالن اداره بهداشت و بيمارستان حال پيرمرد خوب است. 
طبق اعالم اداره بهداشت در ماه فوريه پزشك ديگري همين اشتباه را درباره 
پزشك  كه  اوت  ماه  در  اما  است  خوب  حالش  هم  او  كه  كرد  ديگري  بيمار 
ديگري اشتباهى سر بيماري را عمل كرد بيمار بيچاره چند هفته بعد از دنيا 
رفت. بيمارستان رودآيلند كتبا قول داده است تالش كند اين گونه اشتباهات 

را به حداقل برساند.
تحقيق درباره فعاليت هاي بخش جراحي مغز اين بيمارستان ادامه دارد.

پرداخت ماليات چاقي در استراليا 
در طرحي براي تشويق يا به عبارت ديگر براي تحت فشار قرار دادن افراد 
چاق براي كاهش دادن وزنشان دولت استراليا به ازاي هر كيلو وزن اضافي 

ماليات وضع كرده است! 
استراليا  در  تغذيه  متخصصان   ، نيوز  فاكس  تلويزيوني  شبكه  گزارش  به 
پيشنهاد كرده اند با توجه به اينكه افراد چاق باعث مي شوند تا هواپيماهايي 
كه آنها را سوار مي كنند سوخت اضافي مصرف كنند بايد به ميزان اضافه 

وزن خود مبلغي را به عنوان جريمه يا ماليات پرداخت كنند!
به  شدن  سوار  براي  بايد  وزن  اضافه  داراي  و  چاق  افراد   ، ترتيب  اين  به 
كشور  اين  دولت  به  دارند  كه  وزني  اضافه  ميزان  به  استراليا  در  هواپيما 

ماليات بپردازند! 
يك شركت هوايي آمريكايي نيز اخيرا يك زن را به بهانه اينكه بيش از اندازه 
اين  از  آمريكايي  شهروند  اين  شكايت  و  كرد  پياده  هواپيما  از  است  چاق 

شركت هوايي تاكنون بي نتيجه بوده است! 
بحث چاقي يكي جنجالي ترين مباحث اجتماعي در آمريكا و بيشتر كشورهاي 
فشار  براي  را  راهكارهايي  اوقات  گاهي  كارشناسان  و  است  يافته  توسعه 

آوردن به افراد چاق براي كاستن از وزنشان ارائه مي كنند.

كشته شدن يك مرد بر اثر 
منفجر شدن باطري تلفن همراه
انفجار باطري تلفن همراه باعث كشته شدن يك شهروند كره جنوبي شد. 

به گزارش سي ان ان ، يك منبع امنيتي شهرك شيونگ ون در 135 كيلومتري 
سئول گفت جنازه اين شهروند در محل كارش درحالي پيدا شد كه باطري 

تلفن همراهش منفجر شده 
ترديدي  افزود:  وي  بود. 
انفجار  كه  ندارد  وجود 
او،  همراه  تلفن  باطري 

باعث مرگش شده است.
از  مذكور  همراه  تلفن 
پنج  از  يكي   ، جي  ال  نوع 
تلفن  معروف  سازنده 

همراه در جهان است. 

حراج 
پلكان 
برج 
ايفل

مي كرد  عبور  آن  از  برج  اين  سازنده  كه  ايفل  برج  اصلي  پلكان  از  قطعه اي 
براي فروش گذاشته شد.

به گزارش بي بي سي، پلكان 4.5 متري كه حدود20 پله دارد و طبقه دوم 
به سوم برج ايفل را به هم متصل مي كرده است به قيمت 30 هزار يورو به 

فروش مي رسد

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

آذرگان، 
جشن احترام به 

آتش، آفريده هفتم 
اهورامزدا 

آرزو رسولي 

 ماه نهم سال و روز نهم ماه ايرانيان به نام آذر و به معني «آتش» ناميده 
مي شود. پاسباني اين ماه و اين روز به ايزد آذر واگذار شده است. روز 
آذر از ماه آذر به دليل هم زمان شدن روز و ماه جشني در ايران برگزار 
مي شد موسوم به «آذرگان» يا «آذرجشن». به روايت ابوريحان بيروني، 

در اين روز مردم به زيارت آتشكده ها مي رفتند.
تقويم  آذر  نهم  روز  در  زردشتيان  ميان  در  هم  هنوز  جشن  اين  امروزه 
زردشتي كه برابر با سوم آذر تقويم رسمي كشور است، برگزار مي شود 
خواندن «آتش  ويژه  به  اوستاخواني  با  همراه  مختصري  جشن  به  البته  و 

نيايش» محدود شده است. 
كه  بند 9  يسناي 62،  از  است  بخشي  آتش،  مخصوص  نماز  نيايش،  آتش 
آفريده  ترين  بزرگ  اي  آتش،  اي  تو  به  نماز  شود:  مي  آغاز  كلمات  اين  با 
اهورامزدا و سزاوار ستايش. وجود نيايشي براي آتش اهميت اين عنصر 

را نزد ايرانيان آشكار مي سازد. 
ايرانيان شاخه اي از هند و اروپايياني كه قرن ها پيش از ميالد، از سرزمين 
هاي سرد شمالي در جستجوي يافتن سرزمين هاي گرم، سرانجام در اين 
سرزميني كه بعدها «ايران» خوانده شد، سكني يافتند، ارزش گرما و نور 
و آتش را بسيار بيشتر از ديگر مردمان درك مي كردند. آتش براي آنان 
آتش  شعله  يا  آسماني)  (آتش  ماه  و  خورشيد  نور  است،  نوري  هر  نشان 

سوزان و امروزه نور چراغ فروزان.
اهميت اين عنصر آن چنان بوده است كه در اساطير ايران، ايزدي براي آن 
در نظر گرفته اند. آذر / آتش / آُتر / آَتر ايزدي است كه او را پسر اورمزد 
به شمار آورده اند و آتش روشن نشانه مرئي حضور اورمزد است. تقدس 
و  شكل  به  زمين  روي  اقوام  كليه  دارد.  كهن  ريشه  آتش  بودن  گرامي  و 
عنواني آتش را ستوده و گرامي داشته اند. پيشرفت هاي بشري نيز مرهون 
و  گاز  و  الكتريسيته  و  بخار  محرك  و  مولد  و  موجد  كه  است  عنصر  اين 
كشتي و راه آهن و كارخانه و كليه صنايع بوده و هست. امروز در روي 
زمين ملتي كه مواد سوختني چون نفت و زغال سنگ در خاك او فراوان 
باشد، ثروتمند و مورد توجه همه دنياست. آتش ظلمت شب را بر مي چيند، 
در سرماي سخت، گرماي رهايي بخش خود را نثار آدميان مي كند. كانون 

خانواده را گرمي مي بخشد و پخت غذا را تامين مي كند.
 ايرانيان جشن هاي متعددي در گرامي داشت آتش داشته اند كه مهم ترين 
و باشكوه ترين آنها جشن سده (دهم بهمن) است. «آذرگان» دومين آذر 
جشني است كه در روايات ذكر مي شود و طبق روايت بيروني در اواخر 
زمستان برگزار مي شده است. آذر جشن اولي مصادف با چهارم شهريور 
به نام شهريورگان در اوايل زمستان بوده است. ظاهرا از زماني كه روايت 
بيروني را شامل مي شده تا امروز يك جا به جايي تقويمي رخ داده است. 
چون امروزه آذرگان در فصل پاييز و تقريبا اوايل فصل سرما واقع شده 

است.
 بيروني در مورد اين جشن مي نويسد: رسم است كه در اين روز خود را 
با آتش گرم كنند، زيرا اين ماه آخرين ماه زمستان است و سرما در پايان 
فصل سخت تر و حادتر مي شود. اين جشن آتش است و به نام فرشته 
داده  فرمان  زردشت  و  است  شده  خوانده  چنين  ها  آتش  همه  بر  موكل 
است كه در اين روز به آتشكده ها بروند و در آن جا قرباني ها كنند و در 

كارهاي جهان به مشورت بپردازند...
كه  دانيم  مي  چون  است  زردشتيان  يزش  مراسم  قرباني  از  منظور  البته 

زردشت با قرباني خونين مخالف بود.
ميان  رابط  هندي  هاي  اسطوره  در  كه  است  اَگني  آتش،  ايزد  هندي  قرينه 
خدا و آدميان است. در ميان روميان و يونانيان هم آتش مقدس بوده است. 
هستيا Hestia خداي آتش يونان و وستا Vesta خداي آتش روميان بود. 
وستا معبدي داشت كه دوشيزگان خدمتگزار آن بايد در پاكدامني به سر 
مي بردند و نمي گذاشتند آتش مقدس كه پشتيبان دولت روم تصور مي 

شد، خاموش شود.
در برگزاري آيين هاي زردشتي آتش مركزيت دارد. در اين دين، سه گروه 
آتش مقدس آييني وجود دارد به نام هاي آتش بهرام، آتش آدِران و آتش 
دادگاه . آتش بهرام قداست خاصي دارد؛ براي اين كه با تشريفاتي طوالني 
و  كنند  مي  آوري  جمع  مختلف  منابع  از  را  آتش  شانزده  شود.  مي  آماده 

آنگاه 1128 بار آن را تطهير مي كنند، يعني هيزم را روي آتش مي گيرند؛ 
وقتي با گرماي آتش، اين هيزم شعله ور شد، يك مرحله تطهير انجام گرفته 
است. اين جريان يك سال به درازا مي كشد. تعداد آتش هاي بهرام محدود 
تهيه  آتش  نوع  چهار  از  آدران  آتش  دارد.  نياز  خاص  مراقبت  به  و  است 
دارد،  بهرام  آتش  از  كمتري  اهميت  كه  آن  با  هم  را  آتش  اين  و  شود  مي 
روحانيان پاسداري مي كنند. اما از آتش دادگاه حتي يك غير روحاني نيز 

مي تواند نگهداري كند.
عالوه بر آتش هاي آييني، تقسيم بندي ديگري از آتش در اوستا آمده است. 

بنابر يسناي 17، بند 11، در جهان پنج گونه آتش مينوي هست:
كه در برابر اورمزد مي سوزد (Barzisavah). آتش برزيسوه

جاي  جانوران  و  مردمان  تن  در  كه   (Vohufrayana) وهوفريانه  آتش    
دارد (به عبارتي: غريزه(

 آتش اوروازيشته (Urvazishta) كه در گياهان است.
در  آذرخش).  عبارتي:  (به  ابرهاست  در  كه   (Vazishta) وازيشته  آتش 
اسطوره تيشتر، ايزد باران، او به هنگام نبرد با ديواپوش (ديو خشكسالي)، 
ديو  كه  است  آتش  اين  شراره  از  و  كوبد  مي  آتش  همين  بر  را  خود  گرز 
مي  بر  خروشي  وحشت  از  ديواپوش،  همكار   ،Spanjarush سپنجروش 

آورد و هالك مي شود (نماد رعد و برق پيش از باران تند(
آتش سپنيشته (Spanishta) كه در كانون هاي خانوادگي جاي دارد.

به جز اين دو گونه تقسيم بندي، سه آتش يا آتشكده بزرگ اساطيري نيز 
وجود داشته كه عبارت بودند از: آذر َفَرْنَبغ (آتش موبدان)، آذر ُگْشَنْسْب 
(آتش ارتشتاران) و آذر ُبرزين مهر (آتش كشاورزان). اين سه آتشكده را 
سه قهرمان زميني، به ترتيب جمشيد در فارس، كيخسرو در آذربايجان و 
كي گشتاسب در خراسان تاسيس كردند. در دوره ساساني آتشكده هايي 
با اين نام ها وجود داشته است كه در روايت ها اصل آنها را از اين آتش 

هاي اساطيري دانسته اند. 
كه  است  شده  نقل  هايي  اسطوره  اوستا  در  آتش  مينوي  شخصيت  براي 
زيباترين آن، داستان ستيز اين ايزد با ضحاك (اژي دهاك) سه سر، شش 
جمشيد،  كه  هنگامي  ايزدي.  فّره  سر  بر  است  آيين  بد  پوزه  سه  و  چشم 
پادشاه آرماني اساطيري ايران مرتكب گناه شده و غرور بر او چيره مي 
شود، فّره ايزدي (نيروي آسماني كه در وجود او به وديعه نهاده شده بود) 
از او مي گريزد. اين فّره در سه نوبت و در سه بخش به شكل مرغي به 
پرواز در مي آيد. بخش اول را مهر دريافت مي كند كه بر همه سرزمين 
هاي اهورايي سلطه مي يابد. دومين بخش نصيب فريدون مي شود كه بر 
اژي دهاك پيروز مي شود. سومين بخش را گرشاسب دالور كه اژدهاي 
شاخدار و زيان بخشان ديگر را نابود مي كند، نصيب مي برد. پيش از آن 
كه فريدون بر فّره دست يابد، اژي دهاك (ضحاك) ويران گر براي دستيابي 
به فره ايزدي مي تازد و آتش سعي در نجات آن دارد. ستيزي ميان اين دو 
در مي گيرد و همچون دو پهلوان به رجزخواني با يكديگر مي پردازند. اژي 
دهاك تهديد مي كند كه هرگز نخواهد گذاشت آتش روي زمين بدرخشد و 
آتش تهديد مي كند كه اگر اژي دهاك بر فره دست يابد چنان بر پشت و 
دهان او آتش خواهد افروخت كه تاب راه رفتن نداشته باشد و آنچنان اژي 
دهاك را وحشت زده مي كند كه او دست پس مي كشد. به اين ترتيب، فّره 
نجات مي يابد و به درياي فراخكرد (درياي بي انتهاي كيهاني در اساطير 
ايران كه در كنار البرز است و يك سوم زمين را در بر مي گيرد) مي رود. 

تا سرانجام فريدون بر آن دست مي يابد.
هنگامي كه زردشت مي خواهد گشتاسب را به دين خود فراخواند، با بيست 
دربار  به  روشن  هميشه  آتش  و  سبز  هميشه  َسرو  و  اوستا  نسك  يك  و 

گشتاسب مي رود و معجزات خود را به او عرضه مي كند. سرانجام براي 
ثبات بخشيدن به ايمان گشتاسب كه هنوز ترديدي در خاطرش هست، بهمن 
و ارديبهشت امشاسپند و ايزد آتش خود را به او مي نمايند و ترديد را از 

انديشه او مي زدايند.
داشته  مهمي  نقش  نيز  زردشت  دين  اشاعه  در  آتش  ايزد  ترتيب،  اين  به 
است. در اساطير ايران، خداوند در شش نوبت پيش نمونه هاي شش پديده 
اصلي آفرينش را مي آفريند كه عبارتند از:  آسمان، آب، زمين، گياه، جانور 
و  هست  هم  هفتمي  آفريده  كه  داشته  وجود  نيز  اعتقاد  اين  اما  انسان.  و 
آن «آتش» است. هر چند وجود آتش پيدا و محسوس است اما چون «در 
همه چيز پراكنده است» (گزيده هاي زادسپرم)، بنابراين در شش آفرينش 
ديگر نيز ساري و جاري است. نه تنها تخم و بذر همه جانداران (گياهان و 
حيوانات) از آتش اشتقاق يافته بلكه آتش در رگ و ريشه زمين نيز وجود 
دارد. اگر ريشه گياهان در زمستان از سرما خشك نمي شود و آب چشمه 
هست.  نيز  آسمان  در  آتش  است.  سبب  اين  به  است  گرم  زمستان  در  ها 
زيرا برقي كه مي زند آتش است. خود خورشيد طبيعتي آتشين دارد كه مي 
تواند گرما و نور بدهد. اين آتش فروزان از روشنايي بي كرانه كه جايگاه 

اهورامزداست و در باال لبه آسمان قرار دارد، مي آيد (بند هشن(.
َمشيا  ناهو  (نمانا  مردمان  خانه  باشنده  را  آتش  نيايش»،  «آتش  دعاي  در 
َكنام) مي دانند. به آن آتش بايستي «هيزمي كه هست خشك و در روشنايي 

نگريسته شده» و بوي شايسته (بويده) و خوراك شايسته (فِتَوه) رساند.
آتش چشم دوخته است به دست هاي همه گذركنندگان. چه چيز مي آورد 
كاش  يكجانشين.  دوست  براي  كننده  گذر  دوست  دوست؟  براي  دوست 
از  َبرَسم  يا  شده،  بريده  اَشويي  راه  از  هيزم  بياورد  دوست  براي  دوست 
آتش  كند  آفرين  پس  او.  براي  از  انار  چوب  يا  شده  گسترده  اَشويي  راه 

اهورامزدا داده» (آتش نيايش، بند 14(.
طرف  سه  به  و  است  سوزد، چهارگوش  مي  آن  در  مقدس  آتش  كه  اتاقي 
(غرب، شمال و شرق) پنجره دارد تا غير روحانيان بتوانند آيين نيايش را 
دنبال كنند و پرستش خودشان را به جا آورند. مردم از ورودي غربي وارد 
مي شوند. در وسط آتشكده، روي يك ميز سنگي، ظرفي فلزي وجود دارد 
كه آتش در آن نگهداري مي شود (آتشگاه) و همچون شاهي مورد احترام 

قرار مي گيرد.
همچون ساير عناصر آفريده خداوند (آب و باد و خاك)، آتش نيز بايد به 
دور از ناپاكي ها باشد. از اين رو، زردشتيان هيچ گاه آتش را به كثافات 
نمي آاليند. جسد و الشه را در آتش نمي سوزاند و حتي مراقبند كه بخار 
نزد  كشيدن  قليان  و  سيگار  جهت  همين  به  نرسد.  آتش  به  نفس  و  دهان 

زردشتيان نارواست.
مي  جا  به  روزه  هر  زردشتيان  كه  گانه  پنج  نمازهاي  در  گذشته،  اين  از 

آورند، قبله آنان روشنايي و نور است به هر شكلي كه تجلي نمايد.
احترام گذاشتن به آتش و رو به سوي نور نماز خواندن باعث شده عده اي 
كه از فلسفه اين دين اطالع نداشتند، زردشتيان را «آتش پرست» بخوانند. 
خود كلمه آتش پرست يعني «كسي كه از آتش پرستاري و نگهداري مي 
كند» و اصال در مفهوم جايگزين كردن آتش با خداي يكتا نيست اما به غلط 
چنين مفهومي از آن استنباط شده است. حال آن كه مي دانيم خداي يگانه 
تجلي  آنان  اگر  و  شود  مي  خوانده  نام «اهورامزدا»  با  زردشتيان  نزد  در 

خداوند را در نور مي دانند.
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تحريم هاى ايران 2 ميليارد يورو 
به آلمان ضرر مي زند

تحريم  وضع  صورت  در  كردند،  اعالم  آلمان  دارائي  وزارت  كارشناسان 
هاي شديدتر عليه ايران دولت آلمان با دو ميليارد يورو زيان مالي مواجه 

خواهد شد.
به نقل از مجله آلماني اشپيگل اين در حالي است كه آلمان در همراهي با 
انگليس،فرانسه و آمريكا كه مراودات تجاري كمتري با ايران دارند خواهان 
اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران در شوراي امنيت هستند تا اين كشور 

را به تعليق فعاليت هاي هسته اي خود وادار كنند. 
آنگال مركل صدراعظم آلمان به امريكا قول داده است سطح روابط تجاري 

شركت هاي آلماني را با ايران كاهش دهد. 
بر اساس گزارش اشپيگل چنانچه بانك ملي ايران كه بيشتر مراودات تجاري 
دو كشور از طريق آن انجام مي شود در فهرست تحريمي اتحاديه اروپا 
قرار گيرد زياني 700 تا 800 ميليون يورويي(يك تا 2/1 ميليارد دالري) بر 
بودجه آلمان در سال آينده وارد مي آيد زيرا دولت موظف است زيان هاي 

وارده به شركت هاي آلماني به دليل تحريم ايران را جبران كند.
 كارشناسان وزارت دارائي آلمان پيش بيني كرده اند در ميان مدت اعمال 
تحريم هاي بيشتر عليه ايران دو ميليارد يورو براي برلين زيان به دنبال 
درون  در  ايران  تجاري  شركاي  بزرگترين  از  يكي  آلمان  باشد.  داشته 

اتحاديه اروپا است. 

ابراز تمايل توتال فرانسه براي 
حضور در ايران

است  مشتاق  شركت  اين  كرد  اعالم  فرانسه  توتال  شركت  مديرعامل 
پروژه هاي خود در ايران را پيگيري كند.

است  مايل  توتال  كرد:  تاكيد  دومارژري  كريستف  رويترز،  گزارش  به 
پروژه هاي خود در ايران را كه به دليل برخي اختالفات درخصوص قرارداد 
و همچنين درخواست دولت فرانسه از توتال براي عدم سرمايه گذاري در 

ايران به مشكالتي برخورده است، پيگيري كند. 
وي در خصوص برنامه هاي توتال در ايران كه بايد به نهايي سازي پروژه 
مي خواهد  فرانسوي  شركت  اين  كرد:  تاكيد  بپردازد،  ال.ان.جي  پارس 

به سرمايه گذاري هايي كه در ايران داشته است، ادامه دهد. 
براساس اين گزارش، تهران به توتال و شل هشدار داده است كه قراردادهاي 
اين صورت  درغير  و  كنند  نهايي  ايران  با   2008 ژوئن  تا  را  خود  گازي 

پروژه ها بدون حضور اين شركت ها به كار خود ادامه خواهد داد. 
دومارژري در اين خصوص گفت: وقتي كشوري مي گويد مي خواهد منابعش 
چيزي  نمي توانم  من  و  بود  خواهد  آن ها  انتخاب  اين  دهد،  توسعه  خود  را 
هرشرايطي  تحت  مايليم  ما  كه  مي گويم  تنها  من  بگويم؛  خصوص  اين  در 
سرمايه گذاري خود در ايران را ادامه دهيم. دولت فرانسه در ماه سپتامبر 
از شركت هاي اين كشور خواسته بود محدوديت هايي را در سرمايه گذاري 

در ايران اعمال كنند. 

كاالى كمياب
گزارشي از آينده كمبود آب بر روي كره خاكى

در سال 2050 پنج ميليارد و يك ميليون نفر از كمبود آب رنج خواهند برد .70 درصد از سياره ى خاكى ما پوشيده از آب است. با وجود اين در 
پنج  سال 2050  در  كه  مى شود  پيش بينى   “Geo-4” ،ملل سازمان  محيطى  زيست  گزارش 

ميليارد و يك ميليون نفر از كمبود آب رنج خواهند برد. 

يك  به  تنها  بشر  و  است  نوشيدن  قابل  شيرين  آب  زمين،  كره ى  آب  منابع  از  درصد   3 تنها   
براى  درصد  جهان، 70  در  موجود  شيرين  آب  از  دارد:  دسترسى  درصد  سه  اين  از  درصد 
استفاده  خانگى  مصارف  براى  آن  درصد  ده  تنها  و  صنايع  بخش  در  درصد  كشاورزى،20 

مى شود. 
پس جاى تعجب نيست كه هم اكنون بر اساس گزارش سازمان ملل، يك ميليارد و دو ميليون 
انسان از دسترسى به آب نوشيدنى، محرومند. در اين گزارش پيش بينى شده كه در سال 2050، 

پنج ميليارد و يك ميليون نفر از كمبود آب رنج خواهند برد.
در  است.  ليتر   50 تا   20 پاسخ  دارد؟  احتياج  آب  ليتر  چند  به  دست كم  روزانه  انسان  هر  اما 
گزارش هاى منتشر شده از سوى اداره ى فدرال محيط زيست آلمان آمده است، هر شهروند 
معمولى آلمانى روزانه 126 ليتر آب مصرف مى كند در آمريكا اين مقدار به بيش از 300 ليتر 

مى رسد! 
در به در به دنبال آب

 در كنار محدوديت  منابع آب شيرين، رشد جمعيت، آلودگى منابع آب شيرين و نابودى محيط 
زيست از عواملى هستند كه به بشر، محتاج هميشگى آب، خبر از آينده اى تيره مى دهند. اين 
آينده ى تيره بيش از پيش دامنگير ساكنان قاره ى آفريقا و آسيا خواهد بود، جايى كه از هم 

اكنون كمبود آب بيش از ساير قاره ها خودنمايى مى كند. 
 در كنار عوامل گوناگون، توزيع نابرابر منابع آب شيرين در بخش هاى گوناگون كره ى زمين 
و نبود تكنولوژى الزم براى بهره بردارى و مصرف مجدد آب در دو قاره آسيا و آفريقا، تأمين 

آب آشاميدنى را براى ساكنان اين دو قاره با مشكل مواجه كرده است. 
بيشتر  در  فرسا.  طاقت  كارى  با  است  برابر  آشاميدنى  آب  به  رسيدن  اغلب،  قاره  دو  اين  در 
كشورهاى آفريقايى، آب از چاله ها و بركه هايى به دست مى آيد كه آبشخور حيوانات نيز هستند. 
اين آب آشاميدنى، آلوده به ميكروب، ويروس و انگل هايى است كه سالمتى مصرف كنندگان 

را به خطر مى اندازند.
وضعيت كشور آلمان 

اگر چه آلمان از نظر منابع آب هنوز غنى است، اما طبق گزارش هاى مركز كارشناسى ”پيامدهاى 
تغييرات جوى و تطابق با آنان“ ريزش باران در تابستان كم و كمتر مى شود. از سوى ديگر 
افزايش دما كه تبخير بيشتر آب هاى سطحى را به دنبال دارد، سال به سال مسئله ى كمبود آب 

را براى ساكنان كشورهاى قاره ى سبز، از جمله آلمان جدى تر مى كند.
اقتصادى  و  سياسى  ساختارهاى  در  بايد  كه  انسان ها  در  تنها  نه  را  آب  بحران  سرچشمه ى 
جهانى جستجو كرد كه مسئوليت تقسيم و توزيع وكنترل آب را بر عهده گرفته اند. براى تضمين 

تأمين آب آشاميدنى در جهان از هم اكنون بايد به فكر چاره بود. 
 با بهره بردارى صحيح، تصحيح الگوى مصرف و با طرح ها و برنامه هاى كارآمد و تازه بايد از 

هم اكنون به جنگ با كمبود آب رفت، پيش از آن كه جنگ آينده، جنگ بر سر منابع آب باشد.
چند طرح  نو براى به دست آوردن آب شيرين

 رح هاى تازه براى به دست آوردن آب شيرين بايد به گونه اى باشند كه تأمين آب آشاميدنى 
مورد نياز انسان را تضمين كنند. اگر چه تا تأمين كامل آب مورد نياز ساكنان كره ى زمين، 
راه طوالنى در پيش است، اما در اين مسير گام هاى مثبتى برداشته شده است. از جمله طراحى 

وسايلى كه با آنان از آب شور آب آشاميدنى به دست مى آيد.
آب باران 

فيلترهاى  با  مى شود.  هدايت  خانه  درون  به  خانه  سقف  از  لوله اى  سيستم  يك  طريق   از  باران  آب 
پيش رفته آب باران به حدى پااليش مى شود كه براى استفاده در سيفون توالت ها، ماشين لباسشويى 

يا آبيارى باغچه، بدون افزودن مواد شيميايى، قابل استفاده باشد.
آب به دست آمده از اين راه هنوز براى مصارفى چون نوشيدن يا حمام كردن مناسب نيست چرا 
كه بدون كنترل هاى شيميايى، نمى توان تضمين كرد كه اين آب آلوده به باكترى نيست. اين روش در 
مناطق خشك با نزوالت جوى پايين راه حل مناسبى نيست اما در آلمان روش خوبى براى صرفه جويى 
در مصرف آب است. چرا كه به طور ميانگين يك سوم آبى كه روزانه در آلمان مصرف مى شود،براى 

استفاده در سيفون هاى دستشويى هاست.
رطوبت هوا

در مناطق خشك و كويرى با ريزش جوى ساليانه ى پايين، به راه حل ديگرى نياز است. اهالى يك 
روستا در شيلى از روش جالبى براى رسيدن به آب آشاميدنى استفاده مى كنند كه به آن ” شكار مه“ 

مى گويند. در اين روش مه در تورها و شبكه هاى ريز بافتى محاصره مى شود. 
مه به دام افتاده بر روى دانه هاى شبكه تقطير شده و قطره هاى توليد شده از طريق لوله ها به عنوان آب آشاميدنى به روستا مى رسند. دانشجويان دانشگاه 

هلسينكى درست با تكيه به همين روش دستگاهى اختراع كرده اند كه براى به دست آوردن آب در مناطق كويرى كمك بسيار بزرگى است.
آب شيرين 

 براى به دست آوردن آب شيرين از آب دريا دو راه وجود دارد: در تآسيسات نمك زداى حرارتى، آب دريا حرارت داده مى شود و از بخار آن آب تازه 
به دست مى آيد.در روش ديگر آب دريا با گذر از يك ديافراگم كه به گونه اى انتخابى مواد را از خود عبور مى دهد، نمك زدايى مى شود. 

مصرف باالى انرژى و انتشار گازهاى گلخانه اى از معايب اين روش هستند. براى رفع اين مشكل چاره اى انديشيده شده: ”نيروگاه هاى موجى“ از تراكم 
انرژى موج هاى دريا بهره گرفته و از اين راه انرژى توليد مى كنند. به اين ترتيب مشكل توليد و انتشار گاز  CO2 برطرف مى شود. 

ذخيره گر زندگى
يك مخترع بريتانيايى بطرى ساخته است كه با آن مى توان آب شيرين به دست آورد. اين اختراع كه ”Lifesaver“ نام دارد، با كمك يك فيلتر، كوچكترين 

مواد سمى و ويروس هاى موجود در آب را كه از 15 نانومتر بزرگ ترند، بدون استفاده از مواد شيميايى جدا مى كند. 
اين بطرى با آب آلوده پر شده و به وسيله ى پمپى كه با نيروى بازو كار مى كند، آب آلوده را فيلتر كرده و به آب آشاميدنى تبديل مى كند. اين روش 
هرچند كه راه حلى براى به دست آوردن آب در مقياس هاى بزرگ نيست اما در كشورهاى فقيرى كه هر روزه با آب آلوده سر و كار دارند، راه حل 

مناسب و نجات دهنده اى است. 
از سوى ديگر قيمت اين بطرى 325 يوروست، مبلغى كه براى ساكنان كشورهاى در حال توسعه و فقير به معناى ثروت است.
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قشم نخستين 
ژئوپارك ايران

قِشم نام جزيره اى است در خليج فارس و در استان هرمزگان ايران. جزيره قشم 
بزرگترين جزيره غير مستقل دنيا و بزرگتر از 22 كشور جهان است.

در سال 1385 اين شهرستان به سه بخش مركزى و بخش شهاب و بخش هرمز 
7 دهستان تقسيم شده بود.

شهر قشم در شرقى ترين نقطه جزيره واقع شده است و به رغم آنكه اين شهر 
نسبت به كل جزيره مركزيت هندسى ندارد، اما به علت موقعيت مهم استراتژيك 
آن (ديد گسترده به جنوب، شمال و شرق، ديد به تنگه هرمز، نزديكى به بندرعباس 
و...) از قديم واجد اهميت بوده و عمده ترين سكونتگاه جزيره محسوب مى شده 
است. انتخاب شهر قشم به عنوان پايگاه اصلى توسعه منطقه آزاد تجارى-صنعتى 
قشم نيز بر اهميت اين شهر افزوده است. اين جزيره از شمال به شهر بندرعباس، 
مركز بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال شرقى به جزيره ى 
هرمز، از شرق به جزيره ى الرك، از جنوب به جزيره ى هنگام و از جنوب غربى 

به جزاير تنب بزرگ و كوچك و بوموسى محدود مى شود.
عالوه بر جمعيت بومى و ساكن، جزيره قشم داراى جمعيت غير بومى و مهاجر 
بسيارى است كه به طور عمده در بخش هاى تجارت، بازرگانى، صنايع و معادن، 
ادارات و دواير دولتى و ارگان ها، بانك ها، تشكيالت سازمان منطقه آزاد قشم و 
ديگر بخش هاى خدماتى به فعاليت اشتغال دارند. ضمن آنكه شمار قابل توجهى 
گردشگر نيز ـ به ويژه در فصل هاى پاييز و زمستان و تعطيالت نوروزى ـ وارد 

جزيره مى شوند.
زبان اصلى مردم قشم، مانند تمام مردم ساكن بنادر و سواحل جنوب كشور و 
ديگر جزاير، فارسى و براى همه مردم و مسافرانى كه به جزيره مسافرت مى كنند 
قابل درك و فهم است. لهجه ى محلى و متداول مردم قشم در شهرها و روستاهاى 
آن تقريبًا يكسان است، با اين تفاوت كه اهالى شهر قشم به سبب رفت و آمد و 
دادوستد با مردم ميناب، بندرعباس، پل، خمير، كنگ، لنگه و ديگر بنادر مجاور، با 
لهجه اى نزديك به لهجه بندرعباسى، مينابى (بندرى)، پلى (بندر پل خمير) صحبت 

و  شيخ نشين ها  به  مسافرت  سبب  به  جزيره  اعماق  روستاى  ساكنان  و  مى كنند 
هندوستان به زبان عربى هندى نيز آشنايى دارند. 

نخستين ژئوپارك كشور در جزيره قشم
دشت ها، دره ها، سواحل و كوه هاى جزيره هم وضعيتى يگانه و كم نظير از نظر 
پوشش گياهى، حضور حيات وحش و وجود پديده هاى نادر زمين شناسى دارند. 
در اين بخش از جزيره عالوه بر گونه هاى گياهى و جانورى زيبا، كمياب و در 
خطر انقراض كه در سطح ملى و همچنين جهانى از ارزش بسيارى برخوردارند، 
تنهايى  به  هريك  كه  دارند  وجود  نيز  بى مانندى  و  نادر  زمين شناسى  پديده هاى 
جذابيت و زيبايى خاص دارند. مجسمه هاى طبيعى و نقش برجسته هاى پراكنده، 
ارتفاعات،  در  صفه ها  و  تخت  سطوح  شگفت آور،  كوه هاى  و  چين خوردگى ها 
به وجود  فرورفتگى هاى  و  برجستگى ها  فرسايش،  عوامل  از  حاصل  ستون هاى 
ارتفاعات،  پاى  در  فروافتاده  قطعه هاى  و  افكنه ها  مخروط  هوازدگى،  از  آمده 
پديد  باران  و  باد  تازيانه  به  طبيعت  هنرمند  دست  كه  هيكل هاى  و  كوهسرها 
آورده، تنديس هاى اعجاب آورى كه در شكل هاى مختلف همچون الك پشت، سگ، 
... همه و  مارمولك، اسب آبى و يا حتى چهره  آدمى در حالت خشم و فرياد و 
كم نظير  جاذبه هاى  از  و  هستند  قشم  مسحور كننده  طبيعت  از  بزرگى  بخش  همه 
طبيعت گردى اين جزيره به شمار مى روند. در سواحل جنوبى بخش غربى جزيره 
از بندر ماهيگيرى سلخ تا روستاى كانى ـ يعنى در فاصله سى كيلومتر از ساحل 
جزيره ـ روستا، مزرعه و هيچ نوع تمركز و تجمع انسانى وجود ندارد. در بخش 
غربى جزيره حضور انسان و فعاليت هاى دامدارى و كشاورزى از زمان هاى قديم 
بسيار ناچيز بوده است و در حال حاضر نيز قابل توجه نيست. در اين بخش از 

جزيره پديده هايى وجود دارند همچون:
جنگل هاى حرا ، گنبد نمك ، غارهاى نمك ، چشمه هاى آب معدنى ، تنگه چاهكو ، 
تنگ عالى ، بام قشم ، دره تنديس ها ،كالت كشتاران و ده ها تخته سنگ و صخره 

با شكل هاى عجيب و غريب.
خليج فارس با مساحت 225000 كيلومترمربع، عرض هاى متفاوت دارد. كمترين 
خليج  طول  است.  كيلومتر   300 آن  عرض  بيشترين  و  كيلومتر   180 آن  عرض 
خليج  آب هاى  عمق  است.  كيلومتر  هرمز 900  تنگه  تا  اروندرود  دهانه  از  فارس 
تا 30  حدود 10  غرب  در  و  متر  تا 80  بين 50  شرق  در  متوسط  به طور  فارس 
متر است. ژرف ترين نقطه خليج فارس گودالى است به عمق 93 متر كه در 15 
كيلومترى جنوب جزيره تنب بزرگ واقع شده است. خليج فارس از مراكز مهم 
صيد ماهى و مرواريد است و در كف آن توده هاى وسيع مرجانى ديده مى شود. 
خليج  زيرين  اليه هاى  در  جنوب،  سمت  به  زاگرس  نفت خيز  طبقات  ادامه  علت  به 
فارس منابع مهم نفت و گاز وجود دارد كه بخش بزرگى از آن به بهره بردارى 
رسيده است. به علت پهناى كم تنگه هرمز، جزر و مد خليج  فارس هميشه اندكى 

عقب تر از جزر و مد درياهاى آزاد صورت مى گيرد.
تنگه هرمز يكى از مهم ترين راه هاى آبى جهان است. اين تنگه، ارتباط 900 كيلومتر 
ميسر  عمان ـ  درياى  طريق  از  جهان ـ  آزاد  آب هاى  به  را  كشور  جنوب  آبى  راه 
مى سازد. تنگه هرمز نزديك به 55 كيلومتر عرض دارد و عميق ترين نقطه آن (در 

شمال جزيره مسندام) 182 متر است.

جاذبه هاى گردشگرى
ديدينى ها و جاذبه هاى گردشگرى جزيره قشم به سه گروه اصلى تقسيم مى 

شود: 
گروه يك – جاذبه هاى طبيعى غار نمكى ( نمكدان ) ، تنگه چاهكوه ، تنگ عالى ، 
دره ستاره ها ،دره تنديس ها ،كوهسرهاى ژئو پارك قشم ، برهوت كاسه سلخ 
گوناگون،  سواحل   ، دريايى  ى  ها  پشت  الك  تخمگذارى   ، حرا  دريايى  جنگل   ،
پرندگان قشم ( بيش از 100 گونه پرنده ساكن و مهاجر )، جزاير پيرامون ، چشمه 

هاى آب معدنى ، درخت انجير معابد ، نخلستان ها و....
گروه دو – جاذبه هاى فرهنگى- تاريخى غارهاى تاريخى خربس ، معمارى سنتى 
، بادگيرها و چاه هاى طال در الفت ، قلعه هاى تاريخى ( قشم ، الفت، الرك، هرمز 
) ، موسيقى بومى سنتى ، نمايش سنتى شوشى ، لباس هاى بومى سنتى زنان و 
مردان ، نگاره هاى حنا ، عروسى در قشم ، مراسم رمضان و محرم در قشم ، 
مسجدهاى با شكوه ، زيارتگاه ها ، فولكلور ( فرهنگ مردم ) قشم ، صنايع دستى 

و سوزندوزى هاى زنان قشم و...
گروه سه – جاذبه هاى تجارى مراكز خريد سنتى ( بازارهاى قشم و درگهان ) 
، مراكز خريد مدرن ( بازارهاى مدرن قشم و درگهان ) ، زرى دوزى ها و گليم 

هاى كار زنان قشم و...
- غار نمك: در فاصله 90 كيلومترى شهر قشم، در بخش انتهايى جنوب غربى 
جزيره ( تقريبا به موازات ساحل جنوبى ) كوه گنبدى شكل نمكدان قرار دارد به 

ارتفاع 237 متر از سطح دريا .
وجود رگه هاى سفيد نمك بر بدنه اين كوه از دور منظره اى جالب و ديدنى را 

نمايان مى سازد .
فاصله دهانه غارهاى نمك از جاده همجوار ساحل دريا حدود 2 كيلومتر است كه 

توصيه مى شود با پاى پياده پيموده شود.
درون غار به ويژه در اعماق آن ، تاريك است و براى مشاهده استاالكيت هاى 
بلورين نمك نياز به چراغ قوه پرنور است . سقف غارها را قنديل هاى مرمرين 
و بلورين در اشكال مختلف پوشش داده اند و منظره اى بديع به وجود آورده 
اند . جريان آب نمك در كف غار نيز از منظره هاى دلپذير غارهاى نمكى جزيره 
قشم است. رطوبت هواى جزيره و نفوذ آب در غارها سبب فروچكيدن آب نمك 
اشباع شده بر بدنه قنديل ها مى شود و شكل آن را پيوسته تغيير مى دهد يا قنديل 
هاى جديد مى سازد . بلنداى غارها از يك تا بيست متر متغيير است.از دل كوه 
نمكدان يك جريان آب زير زمينى دائمى مى جوشد و راه را به خارج مى گشايد 

كه پس از حل كردن نمك در مسير حركت خود به صورت چشمه نمك در دامنه 
كوه ظاهر مى شود و در گودال مقابل خود حوضچه اى طبيعى به رنگ سفيد به 

وجود مى آورد
منظره اين حوضچه از دور همچون برف زمستانى ديدنى است. اين چشمه در 
تمام طول سال جريان دارد. نمك هاى كوه نمكدان از بهترين نوع نمك سر سفره 
شناخته شده است. اين غار ، طوالنى ترين غار نمكى جهان ( به درازاى 6400 

متر ) است .
كوه ها و تنديس هاى قشم :

از  كه  دارد  وجود  بسيارى  انگيز  شگفت  و  ارتفاع  كم  هاى  كوه  قشم  جزيره  در 
تحوالت دورانى و فروكش آب و بيرون آمدن اين كوه ها از دل آب حكايت مى 
كند. سطح اين كوه ها را اليه هاى مرجانى ، اسفنجى و دو كفه اى ها پوشانده 
اند كه اين امر موجب حفاظت خاك هاى نرم شيست و مارن زير سطح مرجانى 

شده است 
در اثر فعل و انفعاالت طبيعى ، وزش باد ، طوفان هاى باران زا ، نمادها و تنديس 
هاى ديدنى و زيبايى در سراسر جزيره پديد آمده است كه جزيره قشم و جزاير 
اين  نمايد.  مى  انگيز  شگفت  و  متمايز  فارس  خليج  جزاير  ديگر  از  را  آن  اطراف 
مجسمه هاى طبيعى را در شكل هاى گوناگون و عجيب در سراسر جزيره مى 

توان مشاهده كرد.

جنگل دريايى حرا (HARRA) زيستگاه امن پرندگان مناطق گرمسيرى
 Avicennia) گونه حرا كه نام علمى آن به حكيم و فيلسوف ايرانى ابو على سينا
Marina ) نسبت داده مى شود ، درختانى در اندازه هاى 3 تا 6 متر با شاخ و 
برگ سبز روشن هستند. حرا درختى است آب شورزى كه هنگام مد آب دريا تا 
گلوگاه در آب فرو مى رود. با خاصيت تصفيه اى كه در پوست اين درخت وجود 
دارد، بخش شيرين آب دريا را جذب و نمك آن را دفع مى كند . درخت حرا در 

حقيقت يك كارخانه آب شيرين كن طبيعى و خدادادى است .
در تنگه خوران ، بين جزيره قشم و بخشى از استان هرمزگان ( فاصله بين شمال 
جزيره قشم و بندر خمير) جنگل دريايى حرا در گستره اى معادل 200 كيلومتر 
دليل  به  حرا  .جنگل  است  برخوردار  بااليى  زيستى  تنوع  از  كه  آمده  پديد  مربع 
مساعد بودن شرايط اكولوژى ، زيستگاهى امن براى پرندگان مهاجر از مناطق 
گرمسيرى است . پرندگانى همچون حواصيل بزرگ ، اگرت بزرگ ، اگرت ساحلى 

، حواصيل هندى ، كفچه نوك تيز ، سليم خاكسترى ، گيالنشاه ، كاكائى و ....
و  پوستان  سخت   ، تنان  نرم  براى  مناسبى  زيستگاه  حرا  مدى  و  جزر  ناحيه   •
و پرندگان وحشى  ماهيان  براى  غذايى مهمى  كه منبع  آورده است  پديد  ماهيان 
هستند . ارتباط ميان توليد اوليه بوم سازگان ( اكوسيسم ) حرا و توليد ماهيان 
ارزشمند و صدف در ديگر نواحى حاره به خوبى مشخص شده است . مرطوب 
حرا، محل مناسبى براى پرورش مرغان ماهى خوار دريايى و به طور مشخص 
ماهى خوار دريايى سفيد ( اگرات آلبا ) به وجود آورده و از ميان ديگر گونه ها، 
مرغ باران يا آبچليك ( كارادريده) در هنگام مهاجرت از ميان اين منطقه عبور مى 
كنند . اين سرزمين در زمستان زيستگاه مناسبى براى تغذيه آبچليك ها و پلوه 
ها است. تعداد قابل توجهى از گونه هاى پرندگان اروپا –آسيايى( حدود 43 گونه 

ماهى خوارند) كه به آفريقا مهاجرت مى كنند . 
انجير معابد ، يا درخت سبز يا درخت لول (LOOL يا لور) 

از رستنى هاى شگفت انگيز مناطق حاره ، مخصوصا جزاير خليج فارس ، درخت 
هاى  ريشه  با  بزرگ  تاجى  كه  است  معابد)  انجير  به  (معروف  لور  سبز  هميشه 
هوايى متعدد دارد. ميوه رسيده نارنجى رنگ اين درخت مطبوع و خوراكى است.

يكى از زيباترين اين درختان لور در تم سينتى( منطقه توريان) قرار دارد و در 
شده  واقع  پير  زيارت  نام  به  كهن  معمارى  طرح  با  ديدنى  اى  بقعه  آن  نزديكى 

است.
 : ( Xarbez يا خربس )غار خربز

به فاصله 12 كيلومترى قشم در كنار جاده جنوبى ، غارهاى خربز بر سينه كوهى 
مشرف به دريا و دشت ميانكاسه قرار دارد

خربز از غارهاى دريايى است كه بر اثر گرداب و تخليه ماسه ها از حفره سنگ 
ها به وجود آمده ، اما در دوره هاى پيش از اسالم مردمان با افزودن بر وسعت 
غار در بخش هاى تاالر ميانى و دهليزهاى انشعابى به احتمال زياد از آن براى 

پناهگاه و يا نيايشگاه استفاده كرده اند.
سد پى پشت:

كيلومترى   28 و  قشم  شهر  كيلومترى   37 در  و  پشت  پى  روستاى  نزديكى  در 
فرودگاه بين المللى قشم در شمال جزيره قرار دارد. در مدخل تنگه ، تاسيسات 

تقسيم آب اين سد تاريخى از دوره ساسانى به چشم مى خورد.
سد گوران:

در 78 كيلومترى شهر قشم و در كنار روستاى گوران در نزديكى جاده طبل- 
باسعيدو قرار دارد . سنگ بناى اوليه سد به دوران گوران يا( گبران يا زرتشتيان) 

و هخامنشيان مربوط مى شود.

ماهيگيرى تفريحى 
با توجه به تنوع و كثرت ماهى در خليج فارس كه حدود سيصد كيلومتر ساحل در 
جزيره قشم و همجوارى با سه جزيره داراى سواحل متعدد مرجانى ماهيگيرى 
برقرارى  و  قايق  در  يا  و  ساحل  از  توان  مى  است،  مهيا  سال  فصول  تمامى  در 
تورهاى مختلف ماهيگيرى با در مكان هاى مختلف براى صيد ماهى اقدام نمود. 
با وجود مناطق متعدد مرجانى در عمق هاى كم به شكار ماهى با تفنگ زير آبى 

نيز مى توان پرداخت.

گردآورى: فرشته كديور
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تهران چگونه پايتخت شد؟ 
حميد رضا حسينى  

در اواخر دهه 1340 خورشيدى وقتى تهران ، تند و نفس زنان خود را به كوهپايه هاى البرز مى رساند ، بساز و 
بفروش هايى كه تپه هاى قيطريه را مى خراشيدند...

تا به جايش خانه هاى وياليى و اعيانى بسازند، به سفال ها و ابزارهايى برخوردند كه پرده از راز تمدنى 3200 
ساله برمى داشت. تمدنى كه به نام همان محل تمدن قيطريه خوانده شد.

تا آن زمان شايد باورعمومى اين بود كه پيشينه باستانى تهران به همان حوالى رى محدود مى شود، اما اين 
كشف و كشف آثار ديگرى از هزاره هاى پيش از ميالد در تپه هاى عباس آباد، بوستان پنجم خيابان پاسداران و 
دروس نشان داد تمام آبادى هاى ناحيه تاريخى قصران كه اينك در معده پراشتهاى تهران هضم شده اند، دوره 
اى درخشان از استقرار اقوام كهن و خالقيت هاى فرهنگى را پشت سر گذارده اند .با اين حال در دوران اسالمى 
از ميان روستاهايى كه در قصران، پشت به البرز سترگ داده و از الر تا كن و سولقان و از دربند تا كوه بى بى 
شهربانو پراكنده بودند، تهران يكى از گمنام ترين ها بود و روستاهايى چون ونك و دوالب و مهران (ضرابخانه) 
به مراتب آبادتر و شهره تر و مهمتر بودند. در واقع نام اين روستاها و بسيارى ديگر از آبادى هاى قصران 
همچون طرشت، على آباد، فره زاد (فرح زاد) و طجرشت (تجريش) خيلى زودتر از نام تهران به منابع تاريخى راه 

يافت و تهران در آغاز سده هاى ميانى اسالمى شهرتى نداشت مگر به انارش كه به غايت نيكو بود.
حتى وقتى نام بزرگان تهران به ميان مى آمد نام يكى ديگر از روستاها و شهرهاى اطراف چاشنى اش مى شد تا 
به ذهن شنونده آشنا باشد. مانند ”محمد بن حماد رازى طهرانى“ (متوفى 261 هجرى قمرى) يا ”محمد بن احمد 

بن حماد بن سعيد انصارى ابوبشر دوالبى طهرانى“ (متوفى 224 هجرى قمرى). 
مغوالن  كه  گرفت  رونق  و  باليد  خود  به  وقتى  داشت،  وسعت  هكتار  دوره 27  اين  در  اند  زده  تخمين  كه  تهران 
بسيارى شهرهاى ايران را زير سم ستوران خويش كوفتند. از آن جمله رى باستانى بود كه در اوايل سده هفتم 
هجرى به تصرف سپاه مغول درآمد و براى هميشه شكوه ديرپاى خود را از كف نهاد. رى كه خراب شد، اهالى 
اش نيز آواره اين سو و آن سو شدند و گروهى به تهران آمدند كه از نزديك ترين روستاها به رى بود. دقيقا نمى 

دانيم آن زمان اين روستاى كوچك خوش آتيه چقدرعمر كرده بود و چرا بدين نام خوانده مى شد. 
/ زير زمين، قصبه شد

برخى تهران را تغيير شكل يافته ”تهرام“ به معناى منطقه گرمسير دانسته اند، در مقابل شميرام يا شميران كه 
منطقه سردسير است. 

پاره اى پژوهشگران ”ران“ را پسوندى به معناى دامنه گرفته اند و شميران و تهران را باالدست و پايين دست 
خوانده اند. 

عده اى بر اين باورند كه سراسر دشت پهناورى كه امروز تهران بزرگ خوانده مى شود در ميان كوههاى اطراف، 
گود به نظر مى رسيد و بدين سبب ”ته ران“ نام گرفت. برخى هم گفته اند كه چون اهل تهران هنگام حمله دشمن 

زير زمين پنهان مى شدند، اينجا به ”ته ران“ يعنى زيرزمين معروف شد.
البته جدا از اين كه تهران به معناى زيرزمين باشد يا نه، پناه بردن تهرانى ها به زير زمين چيزى است كه در 
نوشته هاى تاريخى از آن ياد شده است و خود بر نبود امنيت و بى پناهى اهالى داللت دارد. برخى نوشته ها اين 
موضوع را نيز يادآور شده اند كه تهرانى ها در عصيان عليه حاكمان و خوددارى از پرداخت ماليات يد طواليى 
داشته اند. (در نظر بياوريد كه فقط در صد سال گذشته تهران خاستگاه دو انقالب و چندين قيام و صدها مورد 
آشوب شهرى و تظاهرات خيابانى بوده است.) .به هر روى پس از حمله مغول، تهران اين فرصت تاريخى را پيدا 
كرد كه جاى رى را بگيرد و رفته رفته به سوى شهر شدن گام بردارد. حاال آن روستاى گمنامى كه نامش براى 
نخستين بار (به طور مستقل) در اوايل سده ششم هجرى به منابع تاريخى راه جسته بود، ذيل حكومت سلسله 
هاى محلى بادوسپانان، ايلكانان و جاليريان كه خود خراجگزار ايلخانان مغول و تيموريان بودند و نيز دو سلسله 

قراقويونلو و آق قويونلو گسترشى روزافزون را تجربه مى كرد و مساحتش به 106 هكتار رسيده بود.
/ قصبه، بلده شد

تا روى كارآمدن صفويان در سده دهم هجرى، تهران ديگر روستا نبود اما شهر نيز به شمار نمى آمد. چيزى 
بود ميان شهر و روستا و شايد حق با حمداهللا مستوفى مورخ سده هشتم هجرى باشد كه تهران اين دوره را 

”قصبه معتبر“ مى خواند. 
بهره زمامدارى فرزندان صفى الدين اردبيلى براى ايران كم نبود و تهران نيز از خوان امنيت و رفاهى كه آنها 

گستردند بى بهره نماند. رخت روستايى را درآورد و جامه شهرى به تن كرد. قصبه بود، بلده شد. نخستين بار، 
شاه تهماسب اول (930-984 هجرى قمرى) در 944 هجرى قمرى هنگام گذر از تهران اين قريه بزرگ با باغ و 
بوستان فراوانش را پسنديد و بارو و خندقى به دورش كشيد. اين بارو كه 114 برج به عدد سوره هاى قرآن و 
چهار دروازه رو به چهار سوى دنياى پيرامون داشت، از شمال به ميدان توپخانه و خيابان سپه، از جنوب به 
خيابان مولوى، از شرق به خيابان رى و از غرب به خيابان وحدت اسالمى (شاپور) محدود مى شد. هنوز هم اين 
منطقه از بافت تاريخى تهران به وسعت 440 هكتار را محدوده حصار شاه تهماسبى مى خوانند. قول معروف اين 
است كه شاه تهماسب مى خواست پايتخت را كه در قزوين بود به تهران بياورد، اما يك تابستان كه در تهران 
ماند و گرماى سوزان و آزاردهنده اش را ديد، پشيمان شد. در هر صورت تهران ( و پيشتر رى) درست در نقطه 
اتصال شاهراه شرق به غرب و شمال به جنوب ايران قرار گرفته بود و اكنون كه رى باستانى از ميان رفته بود، 

چه جايى بهتر از تهران مى توانست جايش را بگيرد؟

حصار شاه تهماسبى حدود 350 سال دوام آورد، اما وقتى در دوره ناصرى (1264-1313 هجرى قمرى) تهران 
با جمعيت رو به افزايشش در پوست خود نمى گنجيد، برج و باروى اوليه نيز بدست اهالى خراب شد. خاكش را 
مصالح خانه هايى كردند كه در جايش سر برآوردند. حاال از حصارى كه طولش 8500 متر بود، يك وجب هم 
باقى نمانده است، مثل خيلى چيزهاى ديگر كه مى توانست اوراق هويت تهران باشد و تهران همه را دور ريخت. 
پل يا كاروانسرا يا كاخى بنا مى  هرجا مى رسيد يك  دوره شاه عباس اول (996-1038 هجرى قمرى) كه  در 
نهاد، دربخش شمالى برج و باروى شاه تهماسبى، چهارباغ و چنارستانى ساخته شد كه بعدها دورش را ديوارى 
كشيدند و به صورت كاخ و مقر حكومتى درآوردند. اين همان كاخ گلستان معروف است كه محل استقرار شاهان 
قاجار بود وهسته اصلى اش در شمال ميدان ارگ همچنان پابرجاست. حقيقتا گلستانى است ميان آن همه دود 
و دم و شلوغى و ترافيك. در آنجا يك تعداد چنار قديمى هست كه احتماال يكى دوتايش از همان دوره صفوى 
باقى مانده است. در دوره قاجار اين چنارها در اشاره به چنارستان شاه عباس معروف به چنار عباسى بودند و 
ذهن خرافه گراى قجرها مى پنداشت كه جملگى بوسيله حضرت عباس بن على بن ابى طالب غرس شده اند! حاال 
حضرت عباس در سده اول هجرى چطور و براى چه به تهران آمده و چنار نشانده، اهللا اعلم. بگذريم، نوه شاه 
عباس كبير يعنى شاه عباس دوم (1052-1077 هجرى قمرى) به خالف پدربزرگش كه زمانى در تهران سخت 
بيمارشده و گفته بود لعنت به كسى كه به تهران بيايد و در آن توقف كند، به اين شهر تازه پا، عالقه زيادى داشت 
و خيلى اوقات را در تهران سپرى مى كرد. فرزند او شاه سليمان (1077-1105 هجرى قمرى) نيز كاخى در شهر 

بنا كرد كه نه اثرى از آن به جا مانده و نه حتى مى دانيم دقيقا كجا بوده.
/ پايتخت قاجاريه شد

پايان غم انگيز سلسله صفويه و هرج و مرج پس از آن براى تمام ايران مصيبت بار بود، مگر براى تهران كه در 
آن شلوغى ها فرصت يافت تا به سوى پايتختى گام بردارد. درست مانند روزهاى پس از حمله مغول كه با خرابى 
رى مجال خودنمايى پيدا كرد. البته در شورش افغانان غلجايى كه طومار سلسله صفويه را در هم پيچيدند، تهران 
از معدود شهرهايى بود كه به سختى مقاومت كرد و سخت هم آسيب ديد. در واقع همين مقاومت و نزديكى به 
شهرهاى شمالى كه گاه و بى گاه عرصه تاخت و تاز منازعان قدرت قرار مى گرفتند، اعتبار شهر را در قامت يك 
دژ نظامى دو چندان كرد و آن چنان شد كه از چشم هيچ حاكم و منازعى به دور نماند. اما هنوز ”تخت گاه شدن“ 
براى تهران زود بود، چرا كه پايتخت نادرشاه افشار (1148-1160هجرى قمرى) پشت زين اسبان سپاهش بود 
و پس آن نيز شيراز يك كريم خان زند (1163-1193هجرى قمرى) داشت كه همه همت خود را به پايش بريزد 
و شهرهاى ديگر را در سايه اش بگيرد. با اين حال كريم خان نمى توانست چشم از تهران برگيرد. اياالت شمالى 
جوالنگاه رقيبانش از طايفه قاجار بود و در همين شهر بود كه رايت پيروزى يا همان سر بريده محمد حسن خان 
قاجار را به حضورش آوردند. كريم خان در تهران يك دست ديوانخانه ساخت كه اكنون در محوطه كاخ گلستان 
باقى و به خلوت خانه كريم خانى معروف است. اما با هزار جور دخل و تصرف قاجارى. گفته اند او دو محله 
بزرگ عودالجان و چالميدان را نيز از تركيب محله هاى جديد بنا نهاد كه اكنون آخرين مرده ريگ بافت تاريخى 

تهران را به نمايش مى گذارند. 
خان كه مرد، قاجارها دوباره سربرآوردند و صد البته كه تهران دروازه ورودشان به مركز و جنوب ايران بود. 
چند بارى به فتح تهران كوشيدند و راه به جايى نبردند و سرانجام در سال 1200 هجرى قمرى شهر پس از چندى 
مقاومت گشوده شد. با اين وجود، تهرانيان از دم تيغ جان بدر بردند؛ شايد از آن رو كه اندكى پيش تر بيمارى وبا 
كارشان را ساخته بود. اينك اما، روز موعود فرا رسيده بود. روستاى گمنام از منزلگاه قصبه معتبر گذر كرده و 
به حصار تهماسبى فرود آمده بود و اينك منتظر بود تا به حجله خواجه تاجدار درآيد! روز يكشنبه 11 جمادى 
الثانى 1200 هجرى قمرى همزمان با عيد نوروز آغا محمد خان قاجار به همان چنارستان شاه عباسى و خلوت 
خانه كريم خانى رفت تا تاج سلطنت ايران را بر سر گذارد. او تاج به سرگذاشت و تهران نيز از پس سه قرن حيات 
شهرى، رخت پايتختى به تن كرد. آن روز شايد ”گرمسير پايين دست گودافتاده زيرزمينى“ شادمان بود كه در 
فرادست همه شهرهاى ايران نشسته است. اما آيا مى دانست كه اين فرادستى به بهاى همه داشته هايش تمام مى 
شود: چنارستان ها و انارستان هايش، كوچه باغ هايش، دشت هاى فراخش، چشم انداز رويايى البرزش، قريه 
هاى مصفاى پيرامونش و حتى خاطره هايش. بايد مى دانست ؟ اصفهان را ديده بود كه در لباس پايتختى، نصف 

جهان شد و شيراز را كه از عطر بهار نارنج مست شد ....
تهران اما در آن بهار مست افسون قدرت بود، از پيشانى نوشته اش چه خبر داشت؟ 

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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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
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«مسيح» و برادر دوقلويش جلوي دوربين 

هاليوود 
 

به گزارش خبرگزاري رويترز، فيلمى حادثه اي فانتزي كه لوكيشن آن كشور 
هند در عصر حاضر است، با نام «سيزدهمين حواري» به كارگرداني «روبرت 
سيگل» به زودي جلوي دوربين خواهد رفت، البته «ماريو استفان»، تهيه كننده 
اين فيلم، در هند بدنبال يافتن تهيه كننده اي مناسب براي اين فيلم است تا او را 

در اين پروژه همراهي نمايد. 
«استفان» در حاشيه سي و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم هند گفت: اين فيلم 
داستان سفر دو باستان شناس آلماني است كه در پي يافتن شواهدي مبني 
بر سفر حضرت مسيح به كشور هند هستند، اين دو برادر محقق كه خود نيز 
دو قلو هستند، در مي يابند كه حضرت مسيح برادر دو قلوي شيطان صفتي 
داشته كه روحش در زمان حال حلول يافته و رياست فرقه يك دروغين را به 

عهده گرفته است. 
اين پروژه 5 ميليون دالري،كه ساخت آن، به دليل مرگ تهيه كننده سابق خود 
و  هندي  بازيگر  زيادي  تعداد  هنرنمايي  با  بود،  افتاده  تعويق  به  سال  چندين 

تعدادي كمي نيز بازيگر هاليوودي جلوي دوربين خواهد رفت. 
جنجال  هيچ  بدون  فيلم  اين  كه  دارم  انتظار  گفت:  هند  جشنواره  در  «استفان» 
از  دورنمايي  تنها  فيلم  اين  در  زيرا  درآيد  نمايش  به  و  ساخته  اعتراضي  و 
حضرت مسيح ارائه داده شده و او شخصيت اصلي فيلم نيست، ما از همين 

ابتدا مشخص كرده ايم، اين فيلم تصويرگر يك افسانه است. 

كمپاني يونيورسال «راسل كرو» را جانشين 
«برد پيت» مي كند 

 

كمپاني يونيورسال در پي فسخ قرداد از سوي «برد پيت»، ضمن شكايت از 
اين بازيگر هاليوودي، در حال رايزني با «راسل كرو»ست تا در فيلم «موقعيت 
بازي» جايگزين او شود. به نقل از سايت سينمايي ورايتي، در حاليكه نتيجه 
جانبه  يك  فسخ  دليل  به  پيت»  «برد  عليه  يونيورسال  كمپاني  شكايت  دادگاه 
قرداد از سوي پيت، اين هفته مشخص مي شود، اين كمپاني از «راسل كرو» 

خواسته تا در اين فيلم جايگزين اين بازيگر هاليوودي شود. 
هفته ها پيش يونيورسال تاريخ شروع فيلمبرداري اين پروژه را «15 نوامبر» 
آن  تاريخ  پروژه،  اين  در  بازي  از  پيت»  «برد  امتناع  پي  در  ولي  كرده  اعالم 
در  بازي  از  پيش  كه  نكند  قبول  كرو»  صورتيكه «راسل  در  و  افتاد  تاخير  به 
فيلم «ناتينگهام» به كارگرداني «رايدلي اسكات»، در اين فيلم بازي كند، پروژه 

«موقعيت بازي» به شدت به خطر مي افتد. 
به گزارش ورايتي البته بازيگراني چون «جاني دپ» و «تام هنكس» نيز پس از 
بازي در فيلم هاي خود «شانترام» و «فرشته ها و شياطين» گزينه هاي مناسب 
به  يونيورسال  كمپاني  ولي  هستند  فيلم  اين  در  بازي  براي  دسترسي  در  و 
خاطر اينكه بازيگران اين فيلم «ادوارد نورتون»، «هلن ميرن»، «راشل مك آدام» 
و «جيسون بتمن» بايد اوايل سال آينده براي بازي در پروژه بعدي خود آماده 

باشند، عجله دارد. 

اسب برنز جشنواره فيلم استكهلم به 
«كريستين مونگيو» رسيد 

فيلم «4ماه و 3 هفته و 2 روز» به كارگرداني «كريستين مونگيو» برنده جايزه 

اسب برنز جشنواره فيلم استكهلم شد. سايت اسكرين ديلي، با نام بردن از اين 
از  دوره  اين  سال)  فيلم  (بهترين  برتر  جايزه  برنده  عنوان  به  رومانيايي  فيلم 

رقابت هاي استكهلم ديگر برندگان را به اين ترتيب اعالم كرده است: 
در بخش بهترين بازيگر نقش مرد: «جيسون پاتريك» براي فيلم «مرده» 

در بخش بهترين فيلم كوتاه: «فرعي ها» 
در بخش بهترين موسيقي: «اليور برنت» براي فيلم «پرسپوليس» 

در بخش بهترين فيلم سينمايي (اولين تجربه كارگرداني): فيلم «منطقه» 
در بخش فيلم قابل ستايش: «آنتون كوربيژن» براي فيلم «كنترل» 

در بخش بهترين فيلمنامه: «كارلوس ريگاداس» براي فيلم «نور خاموش» 
 The Diving» فيلم  براي  كامينسكي»  «جانوز  فيلمبرداري:  بهترين  بخش  در 

 «Bell And The Butterfly
در اين دوره از رقابت ها 170 فيلم از بيش از 40 كشور به نمايش درآمد. 

فيلم تازه ميرى 
در لبنان

براى  گفت:  پرستويى  پرويز 
فيلم  هاى  لوكيشن  بازديد 
جديد «مازيار ميرى» با عنوان 
اين  است  قرار  قانون»  «كتاب 
كارگردان  اين  همراه  به  هفته 
به لبنان سفر كنيم. به گزارش 
سينماى  رسانى  اطالع  پايگاه 
جديد  فيلم  افزود:  وى  ايران، 
ترين  جدى  ميرى»  «مازيار 
حضورم  كه  است  اى  پروژه 
در آن قطعى شده است. پيش از اين قرار بود فيلمبردارى اين فيلم در كشور 
روسيه يا اوكراين انجام شود ولى به علت شرايط سياسى اين كشورها، ويزا 
صادر نشد. بنا بر اين گزارش، كتاب قانون مضمونى اجتماعى دارد و فيلمنامه 
آن را محمد رحمانيان نوشته است. حسن كريمى مدير فيلمبردارى، امير اثباتى 
اول  دستيار  اسماعيلى  مانفرد  و  توليد  مدير  كيا  شريفى  سعيد  هنرى،  مدير 
كارگردان و برنامه ريز از جمله عواملى هستند كه حضورشان در اين پروژه 

قطعى شده است.
كيميايي «محاكمه در خيابان» 

را مي سازد
كيميايي فيلم «محاكمه در خيابان» را بر اساس 
بيست  عنوان  به  فرهادي»  از«اصغر  طرحي 
سازد.  مي  اش  سينمايي  بلند  فيلم  هفتمين  و 
كيميايي گفت ؛ فيلمنامه «واخورده ها» (وصيت 
مسموم) كه به شكل جدي قصد ساخت آن را 

داشتم، كار زيادي مي برد و فيلمنامه آن بايد كامًال بازنويسي شود. به همين 
خاطر تصميم گرفتم فعًال ساخت آن را معلق كنم و به فيلمنامه «محاكمه در 

خيابان» بپردازم.
 

شهر شهر فرنگه، بيا و تماشا كن  
تيپ  گر  تداعي  اغلب  اند،  رسيده  كهنسالي  سن  به  كه  پيشكسوتي  بازيگران 
صدا  خوش  پيرمرد  هستند.  خود  مندان  عالقه  ذهن  در  خاصي  شخصيت  و 
طنز  هاي  ديالوگ  بيان  در  وقت  هيچ  متفاوت  گويشي  با  كه  جوابي  حاضر  و 
گروهي از جوان ترها كم نمي آورد ناخودآگاه شخصيت تصويري مرتضي 
احمدي را در ذهن تداعي مي كند و صدايي متفاوت در حرفه دوبله كه يادآور 

است.  مكار  روباه  چون  هايي  شخصيت 
شخصيت روباه مكار در سريال پينوكيو 
با  بود  ژاپني  متوسط  سريال  يك  كه 
اما  گرفت،  دوباره  جان  احمدي  صداي 
به  تنها  صدايش  با  احمدي  هنرنمايي 
دوبله هاي به يادماندني ختم نمي شود. 
او يكي از پيشكسوتان حرفه پيش پرده 
به  بار  اولين  براي  او  هست.  هم  خواني 
سبك بيات تهران در پيش پرده ها آواز 
به  را  خواندن  شيوه  اين  احمدي  خواند. 
در  كشاند.  هم  تلويزيوني  هاي  سريال 
تيتراژ سريال حسن كچل و سريال «زير 
بازارچه» مرحوم ژيان هم از همين سبك 
سال  دو  شد.  استفاده  احمدي  صداي  و 
قلم  به  كتاب  يك  در  تهراني  شفاهي  فرهنگ  هاي  ترانه  از  يي  مجموعه  پيش 
احمدي منتشر شد. احمدي در حفظ و بيان گويش تهراني اصيل بسيار كوشا 
بوده و با وجود اينكه كار علمي و كارشناسي در اين مورد نداشته اما براي 
او  هاي  ترانه  به  توان  مي  ايراني  فولكلور  و  شفاهي  فرهنگ  هاي  نمونه  حفظ 
رجوع كرد. او يكي از هنرمندان باسابقه و پيشكسوت سينما و تئاتر ايران به 
شمار مي رود. آقاي ستون زاده «سريال آرايشگاه زيبا» از به يادماندني ترين 
نقش هاي اوست. بازي در فيلم هاي ستاره ها، سرحد، مينا و غنچه، تحفه هند، 
حاال چه شود، عروسي خون، كاله قرمزي و پسرخاله، بلندي هاي صفر، خانه 
خلوت و راه و بيراه در كارنامه او ثبت شده. در نخستين جشنواره فيلم كمدي 
گل آقا هم قرار است از مرتضي احمدي به عنوان پيشكسوت عرصه كمدي 
پرسپوليسي  ترين  دوآتيشه  احمدي  مرتضي  كه  بدانيد  نيست  شود.بد  تقدير 
دوآتيشه است. بسياري از شعارهاي تيم پرسپوليس حاصل زحمات احمدي 

در عرصه ورزش است.  

در پي درگذشت بازيگر «چراغي در مه» در حادثه 
رانندگي؛ اهالي سينما براي شفاي «اصغر شاهوردي» 
دست به دعا شدند خانه سينما از اهالي سينماي ايران 
خواست تا براي شفاي «اصغر شاهوردي» صدابردار 

باسابقه سينماي ايران دست به دعا شوند.  
«اصغر شاهوردي»(صدابردار فيلم هايي 
چون كيميا، پري،  ليال، پارك وي، نقاب، 
بماني و موج مرده)، چند شب پيش در 

مسير بازگشت گروه توليد فيلم «چراغي 
در مه»(پناه برخدا رضايي) از شمال كشور 

به سمت تهران، دچار حادثه رانندگي شد 
و به كما رفت. 

وي پس از بستري شدن در يكي 
از بيمارستان هاي قزوين، اينك در 

بيمارستان الله تهران بستري شده است. 
به جز شاهوردي، مهدي مددكار جانشين 

توليد، علي مهدوي دستيار فيلمبردار و 
بهروز جليلي بازيگر فيلم نيز دچار حادثه 

شده اند كه براساس آخرين خبر، مداواي پزشكان روي اين بازيگر به جايي 
نرسيد و وى به دليل شدت جراحات درگذشت. 

بهروز جليلي متولد 1349 و فارغ التحصيل كارگرداني از دانشگاه سوره بوده 
است. 

كنستانتين كوستاگاوراس 
 

فيلمساز سياسي رئيس داوران جشنواره برلين  
 
 

مي  طنين  سرتان  در  نظامي»  مارش «حكومت  بالفاصله  شنويد،  مي  كه  را  يوناني  كارگردان  اين  نام  گلفر؛  ساسان 
رسد.  مي  تان  مشام  به  انقالب  اول  روزهاي  عطر  و  افتيد  مي  فلسطين  و  يونان  و  اروگوئه  و  شيلي  ياد  به  اندازد، 
گاوراس نامي است كه با سينماي سياسي پيوند خورده. بي دليل نيست كه سياسي ترين جشنواره سينمايي جهان، 
جشنواره بين المللي فيلم برلين، او را براي رياست هيات داوران دوره پنجاه و هشتم كه از 18 تا 28 بهمن امسال 
پدر چپگرايش كه عضو نيروي مقاومت يونان در  برگزار مي شود، انتخاب كرده است. اين فيلمساز 75 ساله كه 
جنگ جهاني دوم بود، تمام زندگي و آثار او را تحت تاثير قرار داد، در دوران دبيرستان به فرانسه رفت و در سن 
دستياري  ها  سال  از  بعد  برود.  مدرسه سينمايي «ايدك»  به  تا  كرد  رها  را  دانشگاه  در  حقوق  تحصيل  سالگي   23
فيلمسازاني مانند ايو آلگره و رنه كلر در سال 1965 اولين فيلمش «قتل هاي داخل واگن تختخواب دار» را ساخت 
اما در واقع با سومين فيلمش «زد» كه به جنايات «حكومت سرهنگ ها» در يونان مربوط مي شد و در سال 1969 
به عنوان يك فيلمساز سياسي به شهرت رسيد. «اعتراف» (1970) درباره زندان هاي پشت ديوار آهنين، «حكومت 

نظامي» (1973) درباره مبارزات گروه هاي ضد امريكايي اروگوئه، «گمشده» (1982) در مورد كودتاي ژنرال پينوشه در شيلي، «هاناك» (1983) در 
مورد جنايات اسرائيل، «جعبه موسيقي» (1989) بر محور حضور جنايتكاران نازي در امريكا و «آمين» (2003) در مورد روابط نازي ها با واتيكان 
موجب شدند كه فيلم هاي كمتر سياسي او از قبيل «شهر ديوانه» (1997) چندان به چشم نيايند. گاوراس تقريبًا عليه همه گرايش هاي سياسي فيلم ساخته 
و خودش از اينكه به چوبي دوسر - بگوييم - طال تبديل شده كه دست راستي ها او را عامل كمونيسم بين الملل مي دانند و چپي ها به او برچسب 

مامور سازمان سيا مي زنند، گاليه دارد.  

تايپ فارسى و انگليسى
پذيرفته ميشود

077 5731 4898
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت 
خواندن، نوشتن و مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 
آموزش GCSE رايگان

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

تصاويري از پشت صحنه چهارمين اينديانا جونز به سايت هاي خبري راه يافت 

 جدال مرگبار بر سر جمجمه هاي دروغين 
 

دو ماه بعد از دستگيري سارقاني كه 
عكس هاي پشت صحنه «اينديانا جونز 
به  را  بلورين»  هاي  جمجمه  قلمرو  و 
اينترنتي  هاي  سايت  به  فروش  قصد 
شايعه پرداز ربوده بودند و بركناري 
كه  بدلكار  يك  هاي  صحنه  حذف  و 
سوگند سكوت را شكسته و جزئياتي 
از داستان را در گفت وگو افشا كرده 
پشت  از  هايي  عكس  باالخره  بود، 
خبرگزاري  توسط  فيلم  اين  صحنه 
هاي رسمي منتشر شد. چهارمين فيلم 
از مجموعه فيلم هاي اينديانا جونز به 
 18 كه  اسپيلبرگ  استيون  كارگرداني 
سال بعد از سومين قسمت آن «اينديانا 
جونز و آخرين جنگ صليبي» ساخته 
مي شود و بازيگر 65 ساله نقش اول 
در  بازي  براي  فورد،  هريسون  آن، 

صحنه هاي پرتحرك اكشن، خودش را 
به رژيم غذايي پر از پروتئين ماهي و سبزيجات و سه ساعت ورزش روزانه مقيد كرده است، طبق برنامه قرار است 
اول خرداد 1387 روي پرده برود. نگارش فيلمنامه اين فيلم از سال 1992 در دستور كار جرج لوكاس تهيه كننده و 
شركت پارامونت قرار گرفته بود و در اين مدت چندين نويسنده، از جب استوارت و جفري بوم تا ام. نايت شاماالن و 
فرانك دارابونت و استيون گاگهان براي آن فيلمنامه نوشتند تا آنكه سرانجام ديويد كوئپ نويسنده فيلمنامه «مونيخ» 
اسپيلبرگ متن نهايي را نوشت و فيلمبرداري از 28 خرداد امسال در نيومكزيكو شروع شد و بعد در دانشگاه ييل، 
هاوايي و كاليفرنيا ادامه يافت. شياالبوف، كيت بالنشت، جيم برادبنت، كارن آلن (در نقش ماريون راون وود كه در 
اولين قسمت مجموعه نيز حضور داشت) جان هارت و اندرو ديووف نقش هاي اصلي فيلم را برعهده دارند كه گفته 
مي شود ماجراي آن در سال 1957 مي گذرد و حول جمجمه هاي بلورين مرموزي دور مي زند كه دكتر جونز 
باستان شناس بر سر آنها با ماموران شوروي سابق درمي افتد. به احتمال زياد اين جمجمه ها يادآور ماجراي 
واقعي فردريك ميچل هجز كاشف و باستان شناس است كه در دهه 1920 مدعي كشف جمجمه هايي بلورين در 
شهرهاي اقوام مايا در هندوراس شد و در دهه 1940 آنها را به قيمتي گزاف در حراج ساتبي فروخت اما بعداً معلوم 
شد اين جمجمه هاي 5 كيلويي كه در چندين موزه از جمله اسميتسونين به نمايش گذاشته شدند، قالبي هستند و 
در اواخر قرن نوزدهم در آلمان ساخته شده اند. با اين حال، راز و رمز و جادو با نام «جمجمه هاي بلورين» همراه 
شد و هنوز هم عده يي گمان مي كنند اين اشيا خاصيت جادويي دور كردن مرگ، رازگشايي از آينده و باال بردن 
توانايي هاي روحي را دارند و حتي آنها را تراشه هاي سيليكوني ابر رايانه هاي دوران باستان دانسته اند. جادوي 

واقعي اين اشيا شش ماه ديگر در گيشه سينماهاي جهان خود را نشان خواهد داد. 

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

شوهري سختگير و خيام دوست 

 پوتين 
 

خارجي  و  داخلي  مسائل  در  كه  اندازه  همان  به  روسيه  جمهوري  رئيس  پوتين  والديمير 
و  همسر  به  كه  است  تودار  و  سختگير  شوهري  نيز  خانه  در  است،  جدي  فردي  كشورش 
دو دخترش به ندرت ابراز عالقه مي كند. از وقتي كه پوتين زمام امور روسيه را در دست 
گرفته مجبور است زياد كار كند و به همين علت همسرش لودميال كمتر او را مي بيند. اكثر 
مواقع پوتين ساعت 23 شب چراغ دفتر كارش را خاموش مي كند و راننده اش او را با يك 
مرسدس بنز ضدگلوله از كاخ رياست جمهوري به خانه اش در منطقه «نووا گاريوو» واقع 
در 40 كيلومتري مسكو مي رساند. در خانه عالوه بر لودميال، سگ شكاري پوتين و يك 
فنجان كفير كه نوعي نوشيدني سنتي روس ها مثل دوغ گازدار است، دقيقه به دقيقه انتظار 
او را مي كشند. لودميال فقط بر سر ميز شام مي تواند با پوتين صحبت و درددل كند چون 
شوهرش در طول روز حق تماس با دفتر كارش را به او نداده مگر تماس هاي فوري.اين 
وضعيتي است كه چندان براي خانواده پوتين خوشايند نيست شايد به همين علت است كه 
دو دختر آنها به نام هاي «كاتيا» و «ماشا» 21 و 23 ساله پيشتر از پدر اجازه گرفته اند كه 
به طور مستقل زندگي كنند. شايد اگر هر زني به جاي لودميال باشد فقط به اين نوشته كه 
عزيزم كفيرت آماده در يخچال است اكتفا مي كرد و بدون هيچ انتظاري براي آمدن همسر 
مي رفت كه بخوابد. اصًال گمان نكنيد در صحبت سر ميز شام آنها، پوتين از سياست حرفي 
مخفي  سرويس  افسر  او  باشد  چه  هر  است  ندادن  لو  و  نزدن  حرف  متخصص  او  بزند. 
شوروي سابق «كاگ ب» بوده كه سال ها فعاليت در آن سرويس به او آموخته از حرفه و 
سياست هايش يك كالم ولو به همسرش حرفي نزند. لودميال به ندرت به ياد مي آورد كه 
در سال هاي زندگي مشتركش با پوتين صداي قهقهه اش را شنيده باشد.والديمير پوتين اين 
رهبر جودوكار روسيه به هيچ وجه اهل بچه داري و كمك به همسر در امور خانه نيست. 
در خانواده پوتين نقش زن و شوهر مثل جوامع سنتي كامًال تعريف شده است. پوتين پول 
اصًال  جدي،  و  مقتدر  جمهور  رئيس  اين  پوتين  كند.  مي  اداره  را  خانه  لودميال  و  آورد  مي 
به آشپزي آشنا نيست و بسيار هم بدغذاست يعني اگر از غذايي خوشش نيايد آن غذا را 
براي هميشه كنار مي گذارد. پس واضح است كه زندگي با شخص اول روسيه چندان هم 
راحت نيست. اما آيا لودميال از پايان يافتن دوران رياست جمهوري همسرش در سال 2008 
خوشحال خواهد شد؟ لودميال با ايثار خاص زنانه يي مي گويد؛ «من خوشبختي او را مي 
خواهم.»والديمير پوتين از كودكي در مسابقات جودو شركت مي كرد اما به دليل كوتاهي 
قدش هيچ گاه در هيچ مسابقه يي برنده نشد. با اين حال در هجده سالگي كمربند مشكي 
جودو را دريافت كرد. وي روزانه حداقل هزار متر در استخر كاخ رياست جمهوري شنا 
مي كند و غير از آن تمرينات بدني سي دقيقه يي هم دارد. پوتين اسكي باز عالوه بر زبان 
انگليسي، به آلماني تسلط دارد و به خيام شاعر معروف ايراني عالقه مند است. همين عالقه 
موجب شده همسرش در روز تولد پوتين به وي مجموعه اشعار خيام به زبان روسي - 
فارسي هديه دهد و دفتر كاري او مزين به اين مجموعه شعري باارزش است. جرج بوش 
دوست صميمي اوست و اين صميميت به حدي است كه آن دو همديگر را به اسم كوچك 

صدا مي زنند. 

نگاهي به پيامدهاي گزارش آينده رئيس سياست خارجي اروپا 
از گفت وگو با ايران  

 

پروفسور گزارش 
مي دهد 

 
مهدي تاجيك

او  ها  خيلي  كه  تباري  اسپانيايي  ديپلمات  سوالنا  فرانسيسكو  خاوير 
را به عنوان چهره يي سياسي مي شناسند تا يك پروفسور فيزيكدان 
با  مذاكراتش  نتايج  از  است  قرار  كه  گزارشي  با  آينده  روز  چند  ظرف 
محافل  اخبار  صدر  در  كند،  ارائه  ايران  خارجي  سياست  كارگزاران 
ديپلماتيك قرار خواهد گرفت. او كه اكنون به تعبيري وزير امور خارجه 
اتحاديه اروپا محسوب مي شود و مورد اعتمادترين مرجع غرب براي 
تصميم گيري هاي آينده درباره ايران به شمار مي رود، اصرار دارد 
كه پيش از ارائه گزارشش به دولت هاي درگير در پرونده اتمي ايران، 
ديدار ديگري با مردان ديپلماسي هسته يي تهران داشته باشد. سوالنا 
روز دوشنبه وقتي براي سفر به بروكسل و حضور در جمع وزيران 
امور خارجه اتحاديه اروپا آماده مي شد از تيم هسته يي ايران خواست 
كه در برنامه كاري خود براي هفته آينده وقتي را براي مذاكره با وي 
شرايط  نشدن  مهيا  صورت  در  دارد  قصد  او  حال  اين  با  كنند.  خالي 
مذاكره با ايران، گزارشش را تا انتهاي هفته آينده به اعضاي گروه 1«5 
تحويل دهد. گزارش او حاوي بعد سياسي پرونده هسته يي ايران است 
و در فضاي پرتنش و غبار آلود سياسي كه ميان ايران و غرب حاكم 
است، پيش بيني ارائه يك گزارش بدبينانه درباره رفتار ايران از سوي 
سوالنا امري دور از ذهن نيست. سوالنا در گزارش خود به 1«5 پيش 
از هر چيز بايد به اين سوال پاسخ بدهد كه آيا ايراني ها حاضرند غني 
سازي اورانيوم را در ازاي پذيرش مشوق هاي سياسي و اقتصادي، 
نيروگاه  به  سوخت اتمي  ارسال  براي تضمين  تشكيل كنسرسيومي  يا 
هايشان تعليق كند يا نه. پاسخ اين سوال تا حد زيادي از پيش روشن 
است ولي براي غربي ها مهم است كه اين پاسخ را يك بار ديگر از زبان 
را  نكته  اين  خود  گزارش  در  سوالنا  كه  نيست  شكي  بشنوند.  سوالنا 
روشن مي سازد كه تهران تصميمي براي تعليق غني سازي اورانيوم 
پاسخي  اين  است.  بوده  نتيجه  بي  زمينه  اين  در  ها  وگو  گفت  و  ندارد 
است كه اياالت متحده قصد دارد با تمسك به آن، ساير اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد را براي تصويب سومين قطعنامه عليه ايران 
روي گزارش سوالنا حساب  دليل نيز واشنگتن  همين  به  و  مجاب كند 

ويژه يي باز كرده است. 

انتظار دو سوي آتالنتيك 

ايراني  با  مذاكرات  از  سوالنا  ارزيابي  منتظرند  واشنگتن  در  ها  خيلي 
فشارها  تشديد  براي  تالش  كار  به  دست  بالفاصله  تا  شود  منتشر  ها 
عليه تهران شوند. سرشناس ترين چهره امريكايي كه چشم اميدش به 
گزارش سوالناست، ديك چني مرد دست راست بوش است كه رسانه 
هاي غربي نقش وي را در جهت دهي سياست هاي امريكا در قبال ايران، 
ممتاز ارزيابي مي كنند. چني و همفكرانش به شكل آشكاري از گزارش 
بين  آژانس  با  ايران  هاي  همكاري  روند  از  البرادعي  محمد  پيش  هفته 
المللي انرژي اتمي آزرده خاطر شدند و اكنون اميدوارند گزارش سوالنا 
جنبه هاي مثبت گزارش البرادعي از همكاري هاي ايران را تحت الشعاع 
قرار دهد. اميد امريكايي ها به منفي بودن گزارش سوالنا درباره ايران، 
چيزي نيست كه آنان قصد پنهان كردنش را داشته باشند. اتفاقًا شان 
مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه اياالت متحده در روزي كه 
پيرامون گزارش البرادعي از ايران صحبت مي كرد، آشكارا انتظار كاخ 
سفيد از سوالنا را اعالم كرد و گفت كه واشنگتن از اين پس چشم اميد 
به گزارش رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا دوخته تا با گزارشش 
حركت  الملل  بين  جامعه  خواست  برخالف  همچنان  ايران  دهد  نشان 
مي كند. اين موضع امريكايي ها در رسانه هايشان نيز بازتاب داشت 
ناخرسندي  به  اشاره  با  نيز  تايمز  نيويورك  روزنامه  كه  يي  گونه  به 
با  سفيد  كاخ  هاي  مقام  «اكنون  نوشت؛  البرادعي  گزارش  از  واشنگتن 
نااميدي در انتظار گزارش سوالنا هستند و به همين دليل هم سخنگويان 
كه  كنند  تفهيم  سوالنا  به  اند  كرده  سعي  گذشته  جمعه  از  سفيد  كاخ 
صدراعظم،  يك  نيز  آتالنتيك  سوي  آن  در  هستند.  گزارشي  چه  منتظر 
يك نخست وزير و يك رئيس جمهور منتظر اعالم نظر سفير سياست 
خارجي اروپا هستند. نخست وزير بريتانيا اعالم كرده اگر سوالنا تاييد 
دنبال  به  دولتش  دربرنداشته،  خاصي  نتيجه  ايران  با  مذاكره  كه  كند 
تحريم بيشتر تهران از طريق شوراي امنيت و اتحاديه اروپا خواهد بود. 
در فرانسه نيز تصميم گيران اليزه موضع خود را تا حدودي مشخص 
كرده اند و وزير امور خارجه اين كشور در راستاي سياست چرخش به 
راست دولت ساركوزي، بار ديگر تعابيري را درباره ايران به كار برده 
كه ضرباهنگي مقابله جويانه دارد. برنار كوشنر كه دو ماه پيش اظهار 
نظرش مبني بر ضرورت آمادگي جهان براي برگزيدن بدترين حالت در 
مقابل ايران يعني «جنگ» جنجال جهاني زيادي به پا كرد، اين هفته بار 

ديگر ايران را بزرگ ترين تهديد جهاني ناميد تا وفاداري پاريس را به 
سياست هاي واشنگتن به نمايش بگذارد. در آلمان نيز آنگال مركل ظاهراً 
قصد دارد ماموريتي را براي متقاعد كردن چين و روسيه به تصويب 
قطعنامه يي تازه در شوراي امنيت عليه تهران به اجرا گذارد تا به اين 
داراي  اعضاي  جمع  در  حضور  براي  را  كشورش  هاي  توانايي  طريق 
بكشاند.  فرانسه  و  بريتانيا  امريكا،  رخ  به  امنيت  شوراي  در  وتو  حق 
گرچه متقاعد كردن روسيه و خصوصًا چين براي تصويب قطعنامه يي 
تازه در شرايط فعلي كار ساده يي به نظر نمي رسد اما مركل همچنان 
تاكيد مي كند كه براي تصميم گيري پيرامون پرونده هسته يي ايران، 
ديدار  در  او  كه  چند  هر  دارد  ارجحيت  متحد  ملل  سازمان  با  هماهنگي 
آخرش با رئيس جمهوري اياالت متحده به وي قول داده است كه خارج 
از چارچوب شوراي امنيت نيز شركت هاي آلماني را براي تجديد نظر 

در روابط تجاري خود با ايران متقاعد سازد. 

به دنبال نتيجه ملموس 

مي  حق  خود  به  اروپا  هاي  اقدام  كردن  رصد  با  ايراني  هاي  ديپلمات 
باشند.  بدبين  سوالنا  با  مذاكره  به  فعلي  شرايط  در  كم  دست  كه  دهند 
خصوصًا كه چند دور گفت وگوي اخير ايران با سوالنا نتيجه ملموسي 
هم به دنبال نداشته و تهران هم تمايل پيدا كرده كه پرونده هسته يي را 
تنها از دريچه تعامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي دنبال كند. شاهد 
مدعا اينكه محمود احمدي نژاد در هفته هاي اخير بارها اين نكته را پيش 
كشيده كه از نظر وي «پرونده هسته يي ايران بسته شده» و ترجمان اين 
گفته اين است كه تهران ديگر ضرورتي براي مذاكره سياسي پيرامون 
مشوق  و  پيشنهادها  تمام  تاكنون  ايران  كند.  نمي  احساس  پرونده  اين 
هاي غرب كه در ازاي آن مي بايد غني سازي اورانيوم را متوقف كند 
به دليل سياسي بودن رد كرده و عمًال نشان داده حتي به عنوان عملي 
تاكتيكي نيز حاضر به عقب نشيني از غني سازي نيست. بنابراين تعجب 
آور نيست كه تهران به پيشنهاد اخير سوالنا مبني بر تشكيل كنسرسيوم 
جهاني غني سازي اورانيوم براي تضمين سوخت هسته يي كشورهاي 
متقاضي نيز واكنشي سرد نشان داد و رئيس سياست خارجي اتحاديه 
پرونده  در  سياسي  گشايشي  پيشنهاد،  اين  با  داشت  قصد  كه  را  اروپا 
اگر  كه  است  مشخص  حال  اين  با  راند.  عقب  به  كند  ايجاد  ايران  اتمي 
سوالنا بخواهد گزارشي كامًال نااميد كننده از مذاكره با ايران به گروه 
1«5 ارائه كند، نه تنها مهم ترين دريچه گفت وگو ميان تهران و غرب 
به خطر خواهد افتاد بلكه اين امر مي تواند تهران را به تجديدنظر در 
از  تهران  كند.  ترغيب  نيز  اتمي  انرژي  المللي  بين  آژانس  با  همكاري 
تازه  يي  قطعنامه  تصويب  صورت  در  كه  داده  هشدار  نيز  اكنون  هم 
متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در  اش  يي  هسته  هاي  برنامه  عليه 
سوالنا  گزارش  چنانچه  و  كند  مي  نظر  تجديد  آژانس  با  روابطش  در 
گيرد،  قرار  امنيت  شوراي  در  تازه  قطعنامه  تصويب  براي  مستمسكي 
شايد از نگاه ايران ديگر جايي براي تداوم مذاكره با غرب باقي نماند. 
هم  از  غرب كامًال  و  ايران  هنوز  پيداست كه  امر  ظواهر  از  حال  اين  با 
نااميد نشده اند. سوالنا نمايندگان ديپلماسي ايران را براي دور تازه يي 
از گفت وگو ها دعوت كرده و ايران هم آمادگي خود را براي انجام اين 
ديدار اعالم كرده است. گرچه هيچ نشانه جدي وجود ندارد كه نوعي 
دلگرمي نسبت به ثمربخش بودن اين دور از گفت وگو ها ميان ايران و 
اروپا ايجاد كند، اما منطق ديپلماسي منطقي اميدوارانه است و در اوج 

نااميدي نيز هميشه دريچه هايي براي توافق بازمي ماند. 

سياست
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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

ويژگيهاى دنيا در سال 
! 2050

 

گروهى از بزرگترين كارشناسان شركتها و دانشگاهها در حوزه هاى فناورى ، نوآورى و استراتژيهاى تجارت 
به بررسى ويژگيهاى دنيا در سال 2050 پرداخته اند كه مى توان به تغييرات دنياى پزشكى، منابع انرژى و 

فناوريها اشاره كرد. ”انجمن فناوريها“ كه يك مركز مشاهده مفاهيم آينده است در برنامه اى با عنوان ”پيش بينى 
فناوريها“ (Foresight Technologies) كه با مشاركت بزرگترين كارشناسان شركتها و دانشگاهها در حوزه 

هاى فناورى، نوآورى و استراتژيهاى تجارى برگزار كرده، ليستى را منتشر كرده است كه به معرفى 12 فضايى 
مى پردازد كه تا سال 2050 از بيشترين پتانيسل در تكامل فناورى برخوردارند و اينكه اين فناوريها چه چيزى 

را و چگونه تغيير خواهند داد.
پزشكى 

تا سال 2050 پزشكى به خاطر نقشه بردارى از ژنوم انسان، شخصى خواهد شد. به طورى كه اين علم به سمت 
درمانهايى پيش مى رود كه براى هر شخص به طور مجزا و براساس ژنومى كه دارد، ارائه مى شود.

در حقيقت علم پزشكى روى ژنهاى خاص و بيماريهاى آينده متمركز مى شود. پيش بينى مى شود كه تهيه يك 
نقشه ژنتيكى در حدود هزار دالر هزينه داشته باشد.

همچنين پزشكى خانگى به خاطر عرضه كيتهايى كه پارامترهاى بيولوژيكى انسان (براى مثال كلسترول و 
گليسيمى) را تجزيه مى كنند، رواج خواهد يافت. به عالوه هريك از انسانها داراى يك ”من برتر مجازى“ مى 

شوند كه وزن، رژيم غذايى و پارامترهاى سالمتى ديگر آنها را كنترل مى كند.
منابع انرژى 

گسترش انرژى الكتريكى به خاطر عرضه ژنراتورهايى كه با افزايش تقاضاى انرژى فعال مى شوند، از مدلهاى 
فعلى كه تنها روى يك منطقه متمركز شده اند، فراتر خواهد رفت. 

سوختهاى زيستى مى توانند از طريق ايجاد گياهان اصالح ژنتيكى شده اى كه مى توانند انرژى زيادى توليد 
كنند، بدست بيايند. 

اين در حالى است كه آب همچنان به عنوان يك مشكل براى انسان باقى مى ماند. به طورى كه كمتر از دو درصد 
از منايع هيدريتى سياره زمين مى توانند از آب كامال تميز ساخته شوند و بيشتر آنها از ذوب يخ قطبها بدست 

مى آيند. آينده بسيار ساده است. در حقيقت آينده تنها نياز به يادگيرى صرفه جويى، حفظ تميزى و افزايش نمك 
زدايى آب درياها دارد. 

گازهاى اصلى براى مصارف خانگى يعنى متان و دى اكسيد كربن به سختى كنترل مى شوند و ميزان آنها به 
شدت منجر به ايجاد آلودگى خواهد شد. كارشناسان پيش بينى مى كنند كه تا سال 2050 كار كنترل اين گازها 
به اندازه كافى قابل قبول و موثر خواهد بود. كشاورزى برپايه مطالعات ژنتيكى توسعه خواهد يافت و بنابراين 

مى توان ژنومهاى خاصى را براى تاثيرگذارى بيشتر رشد سبزيجات شناسايى كرد و با استفاده از اين ژنومها، 
سبزيجات مختلف را براساس نوع مصارف خوراكى و يا توليد سوخت زيستى پيش از كشت دسته بندى كرد.

فناوريها 
رايانه ها نقش مركزى در زندگى تمام انسانها ايفا مى كنند و تمام دستگاهها از ماشينهاى لباسشويى تا زنگ در 
خانه ها با رايانه هاى شخصى، تلفنهاى همراه و تلويزيون كنترل مى شوند. در اين مورد پيش بينى مى شود كه 
تنها با 100 دالر بتوان براى خانه يك رايانه شخصى با تلفن همراه و اتصاالت بى سيم به اينترنت را خريدارى 

كرد.
نانو مواد كه بر پايه فناوريهاى نانو شكل گرفته اند، عملكرد خود را تغيير مى دهند و از غيرفعالى به فعال بودن 

تبديل مى شوند و در بسيارى از دستگاه ها مثل پمپها، موتورها و بخشهاى ديگر بكار مى روند.
امنيت گامهاى مهمى به جلو برخواهد داشت و براى مثال استفاده از دوربينهاى تصويرى خودمختار و مجهز به 

آلگوريتمهاى شناسايى رفنار انسان براى ارتقاى سطح امنيت زندگى رواج مى يابد.
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پرسش 
و پاسخ 
درباره 
سينوزيت

على حيدروند

/ سينوزيت مزمن چه عاليمى دارد؟ 
در سينوزيت مزمن شدت عاليم كم تر است و معموًال درد يا تب وجود ندارد. 

از عاليم سينوزيت مزمن، گرفتگى بينى و ترشحات مداوم از بينى و پشت 
گلو است . ممكن است كاهش حس چشايى و بويايى همراه با بوى بد دهان 
نيز وجود داشته باشد. سرفه هاى مزمن و تغييرات رفتارى در كودكان نيز 

گاهى از سينوزيت مزمن ناشى مى شود. 
/ آيا سينوزيت هميشه با سردرد همراه است؟ 

خير، در بسيارى از موارد سينوزيت مزمن، سردرد وجود ندارد و در 
بسيارى از سردردها نيز اثرى از سينوزيت ديده نمى شود. 

معموًال افراد هر نوع سر دردى را به سينوزيت نسبت مى دهند و چون براى 
خوب شدن آنچه كه به تصورشان سينوزيت است ، آنتى بيوتيك هاى زيادى 
مصرف مى كنند و نتيجه اى نمى گيرند، اين تفكر نادرست بر ايشان مستولى 

مى شود كه سينوزيت درمان شدنى نيست. 
در معاينه دقيق اين دسته از بيماران مشخص مى شود كه سردردشان با 

سينوزيت هيچ ارتباطى ندارد، يعنى در واقع آنان به سينوزيت دچار نيستند 
و مشكل شان از علل ديگرى ناشى مى شود . به طور كلى سردرد، عالمتى 

شايع براى بسيارى از اختالالت جسمى و عصبى است و در رسيدن به 
تشخيص سردرد بايد همه علل را در نظر گرفت. گاهى اوقات منشأ برخى 

از سردردها را بايد در بينى و سينوس جست و جو كرد، اما اين به مفهوم 
سينوزيت چركى نيست . 

براى نمونه ، بعضى افراد ( به علل مختلف ) دچار آلرژى بينى يا تورم مخاط 
بينى هستند و در مواقعى كه ورم بينى افزايش يابد، منافذ سينوس ها بسته 

شده و ممكن است ايجاد درد كند، بى آنكه هيچ عفونتى در كار باشد . برخى 
افراد به محض مواجهه با باد سرد يا هواى خشك، دچار سردرد مى شوند. 

در اين افراد ممكن است تورم پديدار شده در بينى ، به طور موقت و زودگذر 
موجب شود كه ساختمان هاى مختلف داخل بينى با هم تماس پيدا كنند و 

درد ايجاد شود. 
اين دردها نيز نشانه سينوزيت نيست. توصيه ساده براى كسانى كه به اين 

قبيل دردها دچار مى شوند، اين است كه موقع درد، به جاى قرص مسكن 
، تنها از بخور ساده استفاده كنند. ساده ترين روش انجام اين كار ، آن 

است كه يك ظرف آب جوش را پس از برداشتن از روى منبع حرارتى در 
مقابل خود قرار دهند، پارچه اى روى سر خود بكشند، آن گاه هواى اشباع 
از رطوبت را استنشاق كنند. اين عمل به باز شدن منافذ سينوس ها و روان 

شدن ترشحات كمك مى كند. 
/ آيا وجود ترشحات پشت گلو نشانه سينوزيت است؟ 

خير، در بيشتر افرادى كه تنها مشكل شان ترشحات پشت گلو است ، 
سينوزيت مطرح نيست. به طور كلى طى 24 ساعت ، پوشش سينوس ها و 
داخل بينى مقادير زيادى مايع ترشح مى كند. اين مايع هم رطوبت مجارى 

تنفسى را تامين مى كند و هم عمل تصفيه ذرات و مبارزه با ميكروب ها را 
عهده دار است. 

اين مايع به طور دايم در جريان است، حدود هر 15 دقيقه تعويض و پس از 
خروج از سينوس ها ، از سوراخ هاى پشتى بينى به فضاى پشت گلو وارد 

مى شود . 
سپس بى آنكه متوجه شويم ، به سوى معده جارى مى شود . اين جريان 
، پديده اى طبيعى است و گواه بيمارى خاصى نيست. ممكن است عوامل 

مختلفى سبب شود كه اين مايع بيش از حد غليظ و چسبناك شده و به 
راحتى اين مسير را طى نكند. در اين صورت ممكن است فرد آزرده و 

مجبور شود كه پى در پى آن را از گلويش خارج كند، يا به اصطالح گلويش 
را صاف كند. 

عواملى همچون خشكى و آلودگى هوا نيز مى توانند اين حالت را پديد آورند. 
گرچه ممكن است يكى از عاليم سينوزيت، ترشحات زياد و چركى پشت گلو 

باشد، بايد دقت داشت كه هر ترشحى را به حساب ترشح چركى نگذاشت . 
همان طور كه در مورد تاثيرات محيطى اشاره شد، ممكن است عوامل غير 

عفونى مانند آلرژى نيز موجب ازدياد اين ترشحات شوند. 
هر چند هم اين ترشحات غليظ باشند، رنگ سفيد يا شفاف آنها احتمال وجود 

عفونت باكتريايى را كم مى كند، حتى زرد يا تيره شدن رنگ ترشحات نيز 
مى تواند بدون وجود عفونت ديده شود. بنابراين بهتر است كه بيماران ، در 
صورت مشاهده ترشحات پشت گلو، پيش از استفاده غير ضرورى از آنتى 

بيوتيك هاى مختلف ، به پزشك متخصص مراجعه كنند، تا با معاينه دقيق 
داخل بينى و پشت گلو، علت اصلى آن مشخص شود. 

/ سينوزيت ممكن است چه عوارضى را در برداشته باشد؟ 
سينوزيت مى تواند سه دسته عارضه ايجاد كند: 

الف) عوارض محدود به خود سينوس ، كه مهم ترين آنها تجمع ترشحات 
در پشت منفذ بسته شده ى سينوس است. اين ترشحات به تدريج غليظ و 

چسبنده مى شود و ممكن است عفونت چركى نيز به آن اضافه گردد. 
با افزايش تدريجى ترشحات و خارج نشدن آن ، بر ساختمان هاى مجاور 

فشار وارد مى شود و عاليمى مانند جابه جايى چشم تظاهر مى نمايد . 
ب) عفونت به كاسه چشم گسترش مى يابد و موجب تورم پلك و در حاالت 
شديد، تجمع چرك در فضاى كاسه چشم مى شود. در اين حالت الزم است 

اقدامات درمانى فورى در جهت مهار عفونت سينوس صورت گيرد. 
پ) عوارض مغزى مانند مننژيت و آبسه هاى مغزى. 

/ ميزان شيوع سينوزيت مزمن چقدر است و آيا آمارى در اين مورد وجود 
دارد؟ 

سينوزيت مزمن بيمارى شايعى است . براى نمونه در سال 1995 شايع ترين 
بيمارى مزمن در آمريكا سينوزيت مزمن اعالم شده است و در دهه اخير 

نيز، ميزان آن افزايش يافته است . شايد اين افزايش تا اندازه اى مربوط به 
پيشرفت هاى اخير در زمينه تشخيص بهتر و دقت بيشتر پزشكان در كشف 

اين بيمارى باشد. 
/ سينوزيت چگونه تشخيص داده مى شود؟ 

- تشخيص سينوزيت حاد در بيشتر مواقع از روى عاليم بيمار و با معاينه 
ى دقيق وى ، بدون نياز به عكسبردارى امكان پذير است . 

- در سينوزيت مزمن، معاينه دقيق داخل بينى تا حد زيادى به تشخيص كمك 
مى كند . در صورتى كه پزشك به سينوزيت مزمن مشكوك باشد، دو روش 
تشخيصى كمكى ، اطالعات بيشترى را در اختيار قرار مى دهد . يكى از اين 

دو روش ، آندوسكوپى تشخيص بينى و سينوس و ديگريسى.تى.اسكن است 
. البته سى . تى . اسكن بايد زمانى انجام شود، كه عفونت بيمار مهار شده 

و بيمار در بهترين وضعيت ، از نظر درمان دارويى قرار داشته باشد؛ زيرا 
در صورتى كه سى .تى .اسكن به هنگام عفونت ويروسى يا سرماخوردگى 
انجام شود، تغييراتى را در سينوس ها نشان مى دهد كه كامال حاد بوده ، 

پس از مدت كوتاهى برطرف مى شود و نمى تواند مبناى تصميم گيرى براى 
اقدامات درمانى باشد. 
/ آندوسكوپ چيست؟ 

اين روزها از آندوسكوپى بينى و سينوس، بسيار صحبت مى شود. 
آندوسكوپ بينى ، لوله فلزى ظريف و باريكى است كه در داخل آن دستگاهى 

دقيق شامل عدسى ها و منشورهاى مختلف تعبيه شده است . يك طرف آن 
داخل بينى يا سينوس مى شود و طرف ديگر آن ، مقابل پزشك يا دستگاهى 
قرار مى گيرد كه مناظر مورد معاينه را روى صفحه نمايش نشان مى دهد. 

در حقيقت آندوسكوپ همچون تلسكوپ عمل مى كند و از ساختمان هاى 
داخل بينى و سينوس منظره و ديدى عالى به جراح مى دهد. در سال هاى 

اخير، استفاده از آندوسكوپ در عرصه تشخيص و درمان بيمارى هاى 
بينى و سينوس تحوالت چشمگيرى ايجاد كرده است . به كمك آندوسكوپ 
تشخيص بيمارى هاى سينوس دقيق تر شده است و علت اصلى سينوزيت 

مزمن در بسيارى از موارد روشن مى شود. 
/ هدف آندوسكوپى بينى و سينوس چيست؟ 

آندوسكوپى بينى و سينوس با دو هدف انجام مى شود . هدف اول تشخيص 

است كه در اين موارد آندوسكوپى تشخيصى بينى و سينوس با 
بى حسى ساده صورت مى گيرد و حتى در كودكان نيز قابل انجام 
است . هدف دوم ، درمان بيمارى هاى بينى و سينوس است . در اين 

موارد، عمل جراحى آندوسكوپى بينى و سينوس در اتاق عمل و تحت 
مراقبت هاى ويژه انجام مى گيرد. 

/ در آندوسكوپى تشخيص بينى و سينوس چه مواردى كشف مى شود؟ 
در حقيقت آندوسكوپى تشخيصى بينى و سينوس ، معاينه دقيق و تمام عيار 

وضعيت داخل بينى و سينوس هاست . به كمك آن مى توان به مسيرهاى 
مختلف داخل بينى وارد شد و عللى را كه موجب گرفتگى بينى يا سينوزيت 

شده است، تشخيص داد. در آندوسكوپى تشخيصى ، پزشك به كمك 
آندوسكوپ ابتدا كف بينى و آن گاه حفره بينى را بررسى مى كند. در اين 

ميان مشكالت زير شاخك پايين بينى كامًال قابل تشخيص خواهد 
بود. براى مثال در برخى موارد مشاهده شده است كه شاخك 
پايينى بينى در قسمت پشتى بسيار متورم است و راه تنفس را 

مى بندد. 
در هنگام آندوسكوپى بينى ، لوزه سوم را مى توان به طور دقيق 
و مستقيم مشاهده و ميزان بزرگى و نقش آن را در گرفتگى راه 

تنفس ارزيابى كرد. سپس از مسير باالتر در مجاورت شاخك 
ميانى، وضعيت سينوس هايى را كه دور دست ترند(مانند سينوس 
اسفنوئيد) مورد بررسى قرار داد. همچنين در هر قسمتى از مسير، 

وضعيت تيغه بينى از نظر وجود انحراف قابل ارزيابى و قضاوت است. 
برخى از انحراف هاى تيغه بينى در البه الى شاخك هاى بينى پنهان 

شده، تنها با آندوسكوپ قابل مشاهده است. 
/ سومين مسير آندوسكوپى ( و مهم ترين آن ) راهى است كه به سوى 

ساختمان هاى زير شاخك ميانى منتهى مى شود. اين قسمت كه به اختصار 
اُ- ام- سى(مجموعه ى گذرگاه هاى سينوسى) ناميده مى شود، مسؤول 
تخليه ترشحات اكثر سينوس هاست؛ يعنى سينوس هاى پيشانى، فكى و 

اتموئيد پيشين همه به يك ناحيه كليدى با نام اُ- ام- سى تخليه مى شوند . 
بنابراين هر اختاللى دراين ناحيه مهم كه زير شاخك ميانى قرار دارد، مى 

تواند به درگيرى منفرد يا همراه با هم اين سينوس ها منجر شود. 
در آندوسكوپى تشخيصى ، با ارزيابى دقيق ناحيه اُ- ام- سى مى توان 

بر مسند قضاوت نشست كه آيا در اين ناحيه ضايعه اى غير قابل برگشت 
وجود دارد يا خير؟ براى مثال، وجود ترشحات چركى نشانه سينوزيت 

است و به احتمال زياد به درمان طبى پاسخ مى دهد، اما وجود پوليپ هاى 
وسيع در ناحيه زير شاخك ميانى حكايت از آن دارد كه بايد از جراحى 

آندوسكوپى بينى مدد جست. 
/ آيا در درمان سينوزيت مزمن، جراحى بينى و سينوس با استفاده از 

آندوسكوپ بر روش هاى ديگر ارجحيتى دارد؟ 
پاسخ اين سوال در كيفيت و چگونگى دسترسى به سينوس ، در اين روش ها 
نهفته است . در جراحى هاى متداول ، معموًال سينوس فكى از راه هاى غير از 
مجراى اصلى سينوس، باز مى شود. امروزه ثابت شده است كه جهت حركت 

مايعات ترشح شده داخل سينوس، هميشه به سوى مجراى خروجى اصلى 
است و حتى اگر سوراخى بزرگ در محلى غير از سوراخ اصلى ايجاد كنيم 

، باز هم ترشحات تمايل دارند، از همان سوراخ اصلى مسدود شده خارج 
شوند. 

اين موضوع اهميت باز كردن مجراى اصلى خروج ترشحات سينوس را 
نشان مى دهد . در جراحى از طريق آندوسكوپ ، اين امكان وجود دارد كه 

با داخل كردن آندوسكوپ به درون بينى ، مجراى خروجى سينوس ها را از 
همان راه اصلى باز كنيم. حتما مشكالت اين عمل براى بيمار، كم تر از عمل 

هايى است كه در آنها از روش هاى برش هاى زير لب و برداشتن استخوان 
سينوس استفاده مى شود. با اين نوع عمل هاى جراحى مى توان عملكرد 
سينوس را به حالت طبيعى برگرداند. از اين رو به نام جراحى عملكردى 

آندوسكوپى هم معروف اند. 
/ آيا جراحى بينى و سينوس با استفاده از آندوسكوپ، عوارضى هم دارد؟ 
اين روش جراحى به تجربه ، مهارت و دقت زياد جراح نياز دارد. مشكالت 
زير ، عمل جراحى بينى و سينوس با استفاده از آندوسكوپ را به يكى از 

دشوارترين عمل هاى جراحى بدل ساخته است: 
الف) در ساختمان عناصر تشريحى داخل بينى و سينوس ها، پيچيدگى و 
ظرافت خاصى نهفته است . عناصر حياتى و مهمى چون عصب بينايى و 

سرخرگ اصلى تغذيه كننده مغز ، درست در ديواره سينوس ها جاى گرفته 
اند. 

ب) جراح مجبور است آندوسكوپ را در يك دست نگاه دارد و تنها با يك 
دست امكان كار دارد. 

پ) كوچك ترين خونريزى مانع ديد از طريق آندوسكوپ مى شود. 
ت) از آنجا كه محدوده ديد آندوسكوپ باريك است ، امكان آسيب عناصر 

تشريحى نزديك به هم و عوارض ناگوار وجود دارد. با وجود تمام دشوارى 
هاى اين روش، بيمارى كه توسط جراحى خبره تحت عمل جراحى قرار 

گيرد، تا حد زيادى مى تواند مطمئن باشد كه پس از عمل با مشكالت مواجه 
نخواهد شد و عوارض ناشى از عمل جراحى نيز بسيار اندك خواهد بود. 

/ اساس ديدگاه جديد در زمينه درمان سينوزيت مزمن چيست؟ 
بيشتر بيمارى هاى سينوس با برقرارى مجدد ارتباط سينوس با فضاى بينى 
( ورود هوا و خروج ترشحات) برطرف مى شود. رفع عامل گرفتگى ، موجب 

بهبود كارايى سينوس و درمان سينوزيت مى شود. در روشهاى نوين ، 
هدف اصلى رفع علت گرفتگى است، نه تغييراتى كه خود زاييده گرفتگى اند. 

/ بين درمان سينوزيت و آسم چه ارتباطى وجود دارد؟ 
در كسانى كه هم به آسم دچارند و هم به سينوزيت ، درمان سينوزيت بهبود 
قابل مالحظه آسم و كاهش نياز به استفاده از داروهاى ضد آسم را به همراه 

خواهد داشت.   
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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؟

نگاهي به عملكرد مغز در هنگام مصيبت 
 

فراموشي بحران با سركوب حافظه 
 

ترجمه؛ افسانه بهرامي

محققان  جديد  هاي  بررسي 
مغز  كه  است  كرده  مشخص 
و  تلخ  خاطرات  تواند  مي 
به  كند.  فراموش  را  شيرين 
رغم آنكه بررسي هاي گذشته 
بيانگر آن بودند كه صرف نظر 
فراموش  از  تر  آسان  كردن 
تحقيقات  طبق  اما  است،  كردن 
كردن  فراموش  حتي  جديد 
امكان  رواني  روحي -  مسائل 
دانشگاه  محققان  است.  پذير 
براي  پروژه  اين  در  كلرادو 
مشاهده چگونگي عملكرد مغز 
 40 قالب  در  موضوع   16 از 
كردند  استفاده  تصوير  جفت 
احساسات  محرك  شديداً  كه 

بودند.

تصوير  جفت  از  تصوير  يك 
مي  نشان  افراد  به  را  موجود 
خواستند  مي  آنها  از  و  دادند 
را  تصوير  تمايل،  صورت  در 
فراموش  يا  سپرده  خاطر  به 
از  استفاده  با  همزمان  كنند. 

اسكن، آن نواحي مغز كه هنگام 
فراموش كردن يا به خاطر آوردن فعال مي شوند بررسي مي شد. ارزيابي ها نشان داد افرادي كه تصاوير را حفظ 
مي كردند نسبت به افرادي كه تصاوير را فراموش مي كردند، در يادآوري خاطرات موفق تر بودند. «جان گابريل» 
متخصص اعصاب MIT كه در اين طرح همكاري داشت، مي گويد؛ «با كشف اين موضوع قدم بزرگي به سمت جلو 
برداشته شده است. هم اكنون مشخص شده است كه مغز مي تواند در بحران هاي شديد روحي، حافظه را سركوب 

كند.»

در سال 2004 گروهي از محققان به سرپرستي «ميكائيل آندرسون» سرپرست آزمايشگاه كنترل حافظه در دپارتمان 
روانشناسي دانشگاه اورگون، نخستين بار نشان دادند مغز به مكانيسم هايي براي سركوب حافظه مجهز است. وي 
توضيح داد؛ «اين آزمايش پيش از هر چيز نشان مي دهد مغز همين مكانيسم ها را در رويدادهاي تلخ روحي به كار 

مي برد.» 

آيا روزنه اميدي براي حافظه هاي ماندگار وجود دارد

اين يافته ها مي تواند يك نقطه اميد براي افرادي باشد كه به آشفتگي هاي روحي ناشي از آسيب و تروما يا خاطرات 
تلخ زندگي مبتال مي شوند. به گفته «گابريل» با كمك اسكن مغز هم پزشك مي تواند با سرعت عالئم بهبود جسماني، 
بحران هاي بيمار و نتايج يك درمان خاص را در فردي با آشفتگي مغزي بررسي كند و هم مي توان فعال شدن بخش 

هايي از مغز كه اجازه فراموش كردن حافظه هاي ناخواسته را صادر مي كند، مشاهده كرد.

چگونه فراموش مي كنيم

مرحله براي فراموش كردن اقدام مي  دهد مغز طي دو  نتيجه پژوهش هاي حاصل از اسكن هاي مغزي نشان مي 
كند. 

نخست همان بخشي از مغز كه مسوول يادآوري احساسات است كار مسدود كردن خاطره را انجام مي دهد.

از آنجا كه خاطره با حاالت روحي فرد در ارتباط است، غيرمحتمل است كه حافظه واقعًا چيزي را فراموش كند. در 
اكثريت موارد، مغز از يادآوري خاطرات جلوگيري مي كند. هنوز درباره اين موضوع كه مغز خاطرات را مسدود مي 
كند يا خاطرات ديگري را جانشين مي كند، بحث هايي وجود دارد. چگونگي برخورد مغز با اين دو مقوله تا اندازه يي، 
نتيجه برخوردهاي متفاوتي است كه شما با همسايه پرسروصدا مي كنيد. بلوك كردن مغز مثل فشار مداوم كليد در 
خانه همسايه با عصبانيت است. اما جانشيني خاطره، مانند گذاشتن يك موسيقي با صداي بلند در خانه خودتان است 
تا سروصداي همسايه را نشويد. «آنتوني واگنر» سرپرست آزمايشگاه حافظه استنفورد، در دانشگاه استنفورد در 
اين مورد مي گويد؛ «نتايج بررسي ها نشان مي دهد مغز با تمركز و متوقف كردن يك خاطره خاص، عمل فراموش 

كردن را انجام مي دهد.»

هنگام يادآوري يا فراموش كردن خاطره، نواحي مختلفي از مغز فعال مي شود. اما در هر دو مورد زير يعني فراموش 
كردن با يادآوري خاطراتي ديگر و تالش در به يادآوري همين خاطرات نواحي مشتركي از مغز فعال مي شود.

احتمال درمان در آينده يي دور

در حالي كه محققان بر روي نتايج اين پروژه متفق القول هستند، اما همه آنها احساس مي كنند اين نتايج به اين زودي 
ها كاربرد باليني پيدا نمي كند. «گابريل» دراين باره مي گويد؛ «ممكن است اين موضوع چشم انداز خوبي در پنج سال 
آينده داشته باشد.» در حال حاضر با اين سوال روبه رو هستيم، آيا نتايج اين پژوهش قابل استفاده بر روي افرادي با 
حافظه هاي آسيب ديده است؟ برخي محققان تصور مي كنند كنترل بيش از اندازه فراموشي، مي تواند دليل رنج برخي 

افراد از آشفتگي هاي ناشي از استرس تروما باشد، در حالي كه ديگران با اين موضوع روبه رو نيستند. 

دستيابى دانشمندان به نگرشى نوين براى درمان آلزايمر
محققان دانشگاه MIT نشان داده اند تركيبى متشكل از سه ماده 
كه به صورت طبيعى در خون وجود دارند رشد ارتباطات جديد 
مغزى را تسريع بخشيده و عملكرد شناختى را در موشها تقويت 
كرده و از اين رو مى توان به استفاده از آن در درمان آلزايمر 

اميدوار بود.
دانشگاه MIT اعالم كرد : اين تكنيك درمانى هم اكنون در قالب 
آزمايش  آلزايمر  به  مبتال  بيماران  روى  بر  آزمايشگاهى  طرحى 
درخصوص  موثر  تكنيكى  به  دستيابى  دهنده  نويد  و  شود  مى 

مقابله با ساير بيماريهاى مغزى و جراحات مربوط به آن است.
از  بخشى  است،   3 امگا  چرب  اسيد  نوعى  شامل  كه  تركيب  اين 

نگرشى جديد دانشمندان درخصوص حمله كردن به آلزايمر محسوب مى شود. اين نگرش بر اصالح از دست 
دادن سيناپسها يا ارتباطات بين نورونى متمركز است كه بيان كننده ويژگيهاى بيمارى است.

طى 30 سال گذشته محققان تالش كرده اند انبوه پروتئينهايى را كه به غلط تا شده اند مورد حمله قرار دهند. 
اين پروتئينها در مغز بيماران آلزايمرى وجود دارند اما مشكل اين است كه اين نگرش تاكنون ثمر بخش نبوده 

است.
اكنون دانشمندان اميدوار هستند تا با نگرش جديد تهاجمى كه نسبت به آلزايمر و ساير بيماريهاى مخرب مغزى 

پيدا كرده اند به شيوه اى موثر براى مقابله با آنها دست يابند. 
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گفتگو با خانم شيدا فيروزى هنرپيشه تاتر و در حال حاضر 
مدير جشنواره بازار مشترك موسسات ايرانى

به  محدود  دارم  شما  از  كه  دورادورى  شناخت  با  فيروزى  خانم 
هنرپيشگى  كار  بودن  اندركار  دست  و  تاتر  رشته   در  تحصيالتان 
تاتر است.اين سوال براى من مطرح است كه چطور شما سر از بازار 
اقتصاد درآورديد؟ و ممكنه توضيحى در اين باره براى خوانندگان 

ما بفرمائيد.
با سالم به تمامى خوانندگان گرامى. ابتدا بايد يادآور شوم كه تاتر 
براى من زندگى است و جدايى من از حرفه ام به منزله بيرون افتادن 

ماهى از آب است. 
در رابطه همكارى من با پروژه موسسه ماركت آرا من همچنان مدير 
هنرى و شوگرل جشنواره هستم كه چندان دور از حرفه ام نيست. 
مضافا اينكه تصميم دارم تاتر كمدى هم به برنامه جشنواره اضافه 

كنم.
من هنوز اين پروژه بازار مشترك را توجيه نشده ام. ممكنه لطفا اين 

پروژه بازار مشترك را بگونه اى شفاف براى ما توضيح بدهيد.
بازار مشترك موسسات ايرانى يك طرح هم بستگى تبليغاتى است بين 
موسسات ايرانى به منظور جلب ايرانيان بيشتر به ماركت ايرانى لندن 
و در بخش دوم اين پروژه آشنا ساختى شهروندان ميزبان با غذاى 
سوم  بخش  در  و  ايران  سنتى  موسيقى  ايرانى،  غذايى  مواد  ايرانى، 

پروژه هنر و تمدن ايران برنامه ريزى شد.
آيا اين طرح بطور جمعى كليه موسسات ايرانى را در بر مى گيرد و ديگر اينكه هزينه تبليغات را موسسات با چه 

تناسبى مى پردازند؟
طرح به اين صورت است كه ما يكصد موسسه از اصناف مختلف را عضو مى كنيم  كه در حال حاضر نمايندگان 
موسسه مشغول قرارداد بستن با موسسات مختلف هستند و استقبال مديران موسسات از اين طرح بسيار رضايت 

بخش بوده.
Tapesh- و اما در مورد هزينه تبليغات كليه هزينه تبليغات دو هفته نامه خبرى و دو مجله تبليغاتى و برنامه تلويزيونى

Uk  چاپ پوستر و اوراق تبليغاتى و غيره كال از طرف موسسه مجرى يعنى ماركت آرا پرداخت مى شود.
است  ممكن  نشد.  روشن  مشترك  بازار  موسسات  مشتريان  براى  طرح  اين  جذابيت  و  فايده  ما  گفتمان  مسير  در 

توضيحى هم در اين باره از شما بشنويم.
مشتريان در موقع خريد از موسسات عضو بازار مشترك در مقابل هر 5 پوند خريد يك كوپن دريافت مى كنند و اين 
كوپن ها را پس از جمع آورى به صندوق پستى موسسه مى فرستند و بليط ورود به جشنواره و شركت در مراسم 

قرعه كشى جوائز بازار مشترك را دريافت مى كنند.
با تشكر از پاسخگويى شما به سواالت مطرح شده. به اميد ديدار در جشنواره بازار مشترك.

پيروى از مد انتخاب يا اجبار؟
در فرهنگ عامه، ”تغيير“ تنها عنصر هميشه حاضر بوده و هست. بنابر يك تحقيق ، آنچه كه در انتخاب نام كودك، نوع حيوان خانگى، پوشاك، لوازم منزل، خودرو و ترانه در فهرست ”داغ“ قرار دارد، 

نتيجه رفتار مقلدين اتفاقى است.
مد روز هرچه باشد، شلوار دمپا گشاد يا چسبان، باالخره تغيير ميكند. پس اگر از مد روز چندان خوشتان نمى آيد نگران نباشيد، اين مد در زمانى بسيار كوتاه به چيزى كامال متفاوت 

تبديل خواهد شد.
اين تحقيق نشان ميدهد كه مدهاى مختلف به طور شگفت آورى طبق روالى منظم و قابل پيش بينى مى آيند و ميروند و اين روال تغيير توسط عده بسيار اندكى از افراد خالق تغذيه 

شده و به ميليونها نفرى ميرسد كه همه، از يكديگر تقليد ميكنند.

مقلدين
گروه تحقيق به بررسى فهرست 200 ترانه برتر مجله بيلبورد از سال 1950 تا 1980 پرداختند. سرعت تغيير و جايگزينى ترانه ها در دوره هاى مشخص زمان، تقريبا 

يكنواخت است و در طول 30 سال، هر ماه 6 درصد آنها تغيير كرده اند.
چنين روند يكنواختى در مورد انتخاب نام كودك يا حتى انتخاب نوع نژاد سگ خانگى صدق ميكند و نشان ميدهد كه هر ”بازار“ براى تغيير يافتن و متحول شدن بايد زمان 

مشخصى را طى كند.
دانشمندان براى دست يافتن به الگوى دستگاه مد سازى، يك سيستم شبيه سازى كامپيوترى تقليد تصادفى به وجود آوردند كه در آن صدها هزار موجود به تقليد از يكديگر 
ميپرداختند و تنها %2 يا كمتر از اين عده، در مقام خالقه بودند. اين مدل شبيه سازى شده توانست نظم و تغييرات دائمى و منظمى را پيش بينى كند كه با دنياى واقعى شباهت فراوانى 

داشت.
به اين ترتيب الكس بنتلى (Alex Bentley) سرپرست اين تحقيق، متوجه شده است كه هر چيز-بنا به بزرگ و كوچكى فهرست انتخابها- با چه سرعتى وارد دنياى مد شده و از آن خارج 
ميشود، براى مثال يك فهرست بهترين 100 تا از يك مورد، سريعتر از يك فهرست 40 تايى تغيير ميكند. با اين حال، تعداد مخاطبين تاثيرى برسرعت تغيير ندارد. به نظر دانشمندان ، در 
عين اينكه تعداد جمعيت بيشتر برابر با ايده هاى جديد بيشترى است، اما به همان نسبت رقابت براى رسيدن به باالترين مقام به همان نسبت شديد شده و اين دو فاكتور يكديگر را تعديل 

ميكنند. 

مد سازان
تعجبى ندارد كه بيشتر مدسازان خالق، افراد جامعه هستند و بنابر اين تحقيق، هرچه تعداد اين افراد خالق در جامعه بيشتر باشد، سرعت تحول مد در اين بخش خاص بيشتر خواهد بود. 

به گفته بنتلى:“ مدسازان افراد جالب و جذابى هستند كه مدهاى جديد را به جهان تزريق ميكنند.“ 
اما يافتن مشتريانى كه بتوانند موجب تقليد ديگران شوند همواره نتيجه مشابهى نداشته است و عمال پيش بينى اينكه يك شخص بخصوص تا چه حد ميتواند بر مد تاثير بگذارد، همواره 

موفقيت آميز نيست. 
اما حتى با نتيجه غيرقابل پيش بينى هم، مزاياى جهان مدى كه تحت تسلط ”تغيير“ باشد اين است كه در واقع كاالى اصلى همان تغيير است و اگر بخواهيد كاالى خود را بفروشيد، عنصر. 

اصلى آن بايد تغيير باشد
به گفته بنتلى:“ مدونا (Madonna) بهترين مثال براى اثبات اين گفته است. او هر سال تصوير ظاهرى خود را به كلى تغيير داده و با توجه به حضور بى وقفه و مثال زدنى اش در فهرست 

بهترينهاى فرهنگ پاپ، متوجه ميشويم كه واقعا كاالى اصلى و آنچه مدار حركت فرهنگ پاپ است، تغيير است و بس.“ 
تقليد تصادفى موجب اتخاذ تصميم هايى غير منطقى ميشود كه در مورد پوشاك و موسيقى ضررى ندارد اما اگر در بخشهاى ديگر زندگى وارد شود زيان آور خواهد بود.

بنتلى اضافه ميكند:“ پيروى مداوم از اعتقادات و عقايد روز ميتواند در بسيارى از موارد استراتژى بى حاصلى باشد. زيرا اين عقايد فاقد پايه و اساسى منطقى بوده و پايه اى مستحكم براى بنا كردن 
هر چيز با اهميتى به شمار نمى آيند.“ ”تصور كنيد دانشمندان و سياستمداران هم پيرو مد ميشدند، ما دوست نداريم آنها از مد پيروى كنند، زيرا با انتظار داريم آنها افرادى با تفكر مستقل باشند. 
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�نجمن حمايت �� تو�� جويا� (معلولين) �ير�نى �� سا� 2004 �� 
غر+ لند� فعاليت خو� �� %غا� كر�� # �� �ين مد" كوشيد� �ست به 

�غم �مكانا" محد#� به مر�جعا� نيا�مند كمك كند.
فريد �نصا�6 ��فولى بنيانگذ�� # مدير �نجمن حمايت �� تو�� جويا� 
�ير�نى �� گفتگو با كيها� گفت: �� �بتد�6 كا� با مشكال" فر�#�نى 
�نجاA �ين مهم �� تقريبا  �#بر# بو�يم # �شو��يها به حد6 بو� كه 
غيرممكن نشا� مى ��� به طو�6 كه بخو� حتى �جا�� نمى ���يم 
تبليغا" گستر�� �6 بر�6 معرفى �ين �نجمن �نجاA �هيم. #لى من # 
همكا��� �ندكم سعى كر�يم مشكال" �� �� سر ��� بر���يم # خوشبختانه 
تو�نستيم �نجمن �� به عنو�� يك تشكيال" خيريه به ثبت برسانيم. 
بعد �� مطالعه # تحقيق # تماسها6 پى �� پى با مر�كز مختلف �ير�نى # 
فا�سى �با� �يجا� چنين موسسه �6 بسيا� ال�A مى نمو� تا %نكه �#�خر 
ما�R سا� 2005 شر#P به تبليغا" گستر�� �� بين �ير�نيا� # فا�سى 
�بانا� نمو�يم. جامعه �ير�نى يا بهتر بگوئيم �قليت �ير�نى مقيم بريتانيا 
�نجمن ها ـ كانونها ـ موسسا" # بنگاهها6 مختلف به ��� �ند�خته �ند. 
تنها بخشى كه چه �� �ير�� # چه �� خا�V �� �ير�� كمتر مو�� توجه 

قر�� گرفته �ند تو�� جويا� # خانو��� %نا� هستند.
طبق %ما� سا�ما� ملل حد�قل 10 ��صد �فر�� هر كشو� # جامعه �6 

����6 كاستيها6 جسمانى # �#حى هستند. با توجه به 
شما� بز�گى �� �ير�نى ها �� بريتانيا هز���� نفر �� هموطنا� 
ما مستقيم # غيرمستقيم با مشكالتى �� �ين �ست �#بر# 
هستند بنابر�ين بايد �فر��6 �ست �� باال مى ��ند # به يا�6 
 ��ين عزيز�� مى پر��ختند. كه �ين مسئوليت نصيب ما شد

# �� �ين خدمت گذ��6 بسيا� خوشحاليم.
هد\ �نجمن كه نخستين �نجمن حمايت �� تو�� جويا�  
�ير�نى # فا�سى �با� مى باشد، �يجا� �ندگى بهتر بر�6 
�فر��6 �ست كه معلو� #بيما� باشند يا �� �فر�� بيما� # 
تو�� جو  مر�قبت مى كنند. عال#� بر �ين هد\ عالقمنديم 
بر�6 جامعه �ير�نى # فا�سى �با� توضيح �هيم كه نقص 
عضو به معنا6 ناتو�نى نيست # بسيا�6 �� �نسانها كه �� 
ظاهر هيچگونه كاستى جسمى # �#حى ند��ند �� �مينه �6 
 6�#� A��� يا �مينه ها6 مختلف ناتو�� هستند. به خاطر
�خترخانمى به �نجمن تلفن كر� # گفت ما��A مر� با 
صندلى چرخد�� به خريد مى بر�. سن من 14 سا� �ست 
 Aمعموال #قتى �#ستى �� كنا� ما مى گذ�� حا� مر� �� ما��
مى پرسد. �� صو�تى كه عالقه ���A حا� مر� �� خو�A جويا 
شو�. ��ست �ست كه بر صندلى چرخد�� نشسته �A �ما 

مى تو�نم صحبت كنم.
��ست بر �ين ��d �ست كه ما بر�6 نشريه ما� ناA تو�نا 
�� �نتخا+ كر�� �يم. نخستين شما�� نشريه تو�نا با عكس 
�خترخانم 10 ساله �ير�نى تزئين شد� �ست كه با #جو� 
كاستيها6 جسمانى موفق به بر�� برند� جايز� مهمى 
شد� �ست. # �#6 جلد شما�� 2 تو�نا مزين به عكس 
فوتباليستها6 معلو� �فغانى �ست كه به برنامه مين �#بى 

�� %� كشو� مربوf مى شو�. 
�� %#�يل سا� 2005 تا به �مر#� 565 نفر بر�6 يا�6 
# مشا#�� با �نجمن ما تماR گرفته �ند. �گر هر مر�جعه 
كنند� به طو� متوسط 4 با� به منظو� �فع مشكال" # 
نيا�ها6 خويش # برخو����6 �� حمايت # ��هنمائى با 
�نجمن تماR بگير�  �نجمن 2260 با� پاسخگو # ��هنما6 

مر�جعه كنندگا� بو�� �ست. �نصا�6 مى گويد:
فعاليتها6 ما به صو�" ��#طلبانه �نجاA مى گير� كه ما 
%� �� �� كنا� كا� # مشغله �#��نه خو� �نجاA مى �هيم # 
�� %نجايى كه �� خو�ست # نيا� كمك �� سو6 مر�A �يا� 
�ست # �� %نجا كه هد\ ما پاسخ شايسته به �ين ��خو�ستها 
 Aست �� نظر ���يم فر�6 �� جهت يا�6 �ساند� �ستخد��
كنيم كه متاسفانه كمبو� مالى تا بحا� چنين �مكانى �� 

به ما ند��� �ست.
�نجمن  كه  مى شو�  ���ئه  شكل  �ين  به  ما  خدما" 
�طالعا" # ��هنمائى خو� �� �� مو�� �مكانا" �فاهى # 
حقوقىـ  كا�ـ  تحصيال"ـ  مسافر"ـ  تفريحـ  تعطيال" 
ـ تر�نسپو�" # كا�گاهها6 %مو�شى به طو� ��يگا� �� 

خدمت هموطنا� قر�� مى �هد.

�ما �#شها6 ما چگونه �ست.
��سا�   # مربوطه   "����� به  نيا�مند��  ��هنمائى   #  Pجا�� ـ   1  
نامه يا پر#ند� بر�6 ��خو�ستها6 كمك هزينه ـ مسافر" ـ مسكن 
كر��  پر  يا   # �ير�نيا�  كامل  %شنائى   Aعد علت  به  تر�نسپو�".   #
مد��d به تو�� خو�ها� # خانو��� %نا� يا�6 �ساند� # �� %نا� حمايت 
مى كنيم # خوشبختانه بيش �� 50 ��صد �� �ين مر�جعا� به �خذ 
حقوn شهر#ند6 خويش نائل %مد� �ند. ترجمه # حضو� �� ���گاهها6 
تجديدنظر (Appeal Court) # همر�هى تو�� جويا�  به بيما�ستا� 
�� �يگر �قد�ما" �نجمن محسو+ مى شو�. مترجما� �نجمن بيش �� 

60 با� هموطنا� �� �� بيما�ستانها # ���گاهها همر�هى كر�� �ند.
 �2ـ  �طالP �سانىـ  مشا#��ـ  ��هنمائى # برگذ��6 جلسا" به #يژ
كا�گاهها6 %مو�p خو�شناسى # �#�نشناسى كا�بر�6 به منظو� 
كمك به كليه �ير�نيا� # فا�سى �بانا� عزيز بر�6 غلبه بر مشكال" 
�#حى # �يجا� �#�بط نيكو6 �نسانى # با�يافت �ندگى �� �قد�ما" # 

خدما" �يگر �نجمن �ست.
سر#يس �طالP �سانى # مشا#�� �نجمن 2 �#� �� هفته فعا� �ست. 
�� ضمن به �نبا� پيد� كر�� مكانى �� لند� هستيم تا بتو�نيم حد�قل 
سه �#� �� هفته به تو�� جويا�  �ير�نى # فا�سى �با� كمك كنيم 

#لى تا كنو� موفق به يافتن محلى 
قا��  كه  هموطنانى   �� نشد� �يم. 
يا�6  ما  به  مو��  �ين   �� هستند 

�سانند �ستمد�� مى طلبيم. 
برخى �� نيا�مند�� به كمك ما به 
خاطر كاستيها6 جسمانى يا �#حى 
به #يژ� سالمند�� قا�� به مر�جعه به 
�فتر �نجمن نيستند، ما به منظو� 
يا�6 �سانى به منا�� %نها مر�جعه 
مى كنيم. �نجمن تو�نسته �ست با 
همكا�6 �عضا # �#ستا� # كمك 
�نگليسى     معتبـر  موسسه  مالى 
 �Awards for All   �# شما�
نامه تو�نا �� منتشر كند.  �� فصل 
به  ��يگا�  صو�"  به  نشريه  �ين 
�نجمن  �#ستد����   # �عضاء  خانه 
��سا� مى شو� # �� �ماكن �ير�نى 

مثل جامعه �ير�نيا� # فر#شگاهها6 �ير�نى به صو�" ��يگا� پخش 
مى شو�. به طو� خالصه �نجمن �� �#��� كوتا� حيا" 
 nحقو �� �خو� با �مكانا" بسيا� محد#� تالp نمو�
شهر#ند6 تو�� جويا� # بيما��� �ير�نى # خانو��� %نا� 
�نجمن حمايت  كنيم  �ضافه  نمايد.  # حمايت   Pفا�
همكا�6  بر   �عال#  (IDSA) �ير�نى  جويا�  تو��   ��
نز�يك با سا�مانها6 �ير مو�� حمايت معنو6 %نا� 
ـ  لند�  غر+   �� �ير�نيا�  جامعه  �ست.  گرفته  قر�� 
فد��سيو� معلولين لند� ـ مركز مشا#�� # حمايت 
�� تو�� جويا�  �� منطقه �يچموند، خدما" ��#طلبانه 
بر�6 تو�� جويا�  #�قع �� لند� # منطقه �يچموند 
ـ مركز ��هنمائى # �طالP �سانى به تو�� جويا�  �� 
منطقه �يچموندـ  مركز حمايت �� معلولين �قليت ها 
�� منطقه كنزينگتو�ـ  مركز �فا� �جتماعى �يچموند 
ـ شو��6 پناهندگا� ـ مركز كمك به پناهجويا� ـ 

موسسه صليب سرs لند�.
 ��� �بتد�6 فعاليت، جامعه �ير�نيا� ما �� يا�6 كر�
موسسه  �ين  ��هنمايى ها6   # كمكها   ��  ���� جا   #
قد���نى  كالنتر6   �كا# %قا6  شخص   ��  tبخصو
كنيم. �نجمن �� نظر مالى توسط برخى �� نيكوكا��� 
موظف   �� خو�  من   # �ست.   �شد حمايت  �ير�نى 
مى ��نم كه �� طر\ �نجمن �� تمامى �نسانها6 #�ال 
 ،��ساند يا�6  ما  به  �ين مد"   �� كه  نيكوكا�6   #
�حيم   Vحا %قا6   # �حمد  چا6  موسسه   �#يژ به 
�فشا� كه هميشه �نجمن �� مو�� لطف قر�� ���� �ند 
مالى  كمكها6   �� نمايم. همچنين  تشكر صميمانه 
نگليسى � معتبر  نها6  سا�ما معنو6  حمايت   #

 (Awards for All) # (Trust for London)
قد���نى مى نمائيم.

هيا" �مناء �نجمن حمايت �� معلولين �ير�نى �ميد#�� 
 # ��ير�نيا� خيرخو� �ست با كمك # هميا�6 كليه 
نيكوكا� بتو�ند �� %يند� گامها6 مفيدتر # مثبت تر6 
 Vجهت كمك به هموطنا� بيما� # معلو� مقيم خا�
هموطنا�   # �#ستا�   �� ما  بر����.  �ير��  ��خل   #
مى خو�هيم، هركس �� حد تو�� خويش �� �ين �مر 

�نسانى به ما يا�6 �ساند.
گوp ���� به بعضى �� مشكال" # مصائب مر�جعه 
قر��  تاثير  تحت   ��  �شنوند چنا�  گاهى  كنندگا� 
مى �هد كه به جز عشق # عالقه به هميا�6 # كمك 
�سانى به %نا� نير#6 �يگر6 ما �� �� �ين مسير به 
حركت #� نمى ���� # همين عشق # عالقه پايد�� ما 
�� هر �#� مصمم تر مى نمايد. با هميا�6 # پشتگرمى 
شما �نسانها6 شريف ما خو�هيم تو�نست به تو�� جويا�  
# خانو��� %نا� كه �مر#� نيا�مند كمك هستند يا�6 

�سانيم.
ما �� �� �ين ��� تنها نگذ��يد.

�نجمن حمايت �� معلولين �ير�نى 
	 بريتانيا
(عضو جامعه خيريه �نگلستا�)

Iranian Disability Support Association

فريد �نصا	# مدير �جر�ئى �نجمن

Iranian Disability Support Association

Iranian Disability Support Association

ساختما� مركز مشا&	' & حمايت �� معلولين �ير�نى
Iranian Disability Support Association 

(IDSA)
Standing order mandate
To: (name and address of your bank)
………….................................…............................………
……............................…….........................………………
.............................................................................................
Please pay the BARCLAYS
P.O.BOX No, 193
8/12 CHURCH STREET
WALTON-ON-THAMES 
SURREY     KT12 2YW      UK
Sort Code 20 90 56 for the credit of Iranian Disability 
Support Association Account Number 90260878 
the sum of (in words) ……….….….….….................Pounds 
(£ ……………) 
On the…………… day of ………. 2006   
and thereafter every month until further notice and debit my 
account accordingly.
Name of account to be debited: ……………………………
.....................................................................………………
Account Number: ……........….......Sort Code: .....................
Signed: ……………....... Date: ………………

When completed please return to IDSA and we will forward 
it to your bank:
IDSA 
4 Waldegrave Road    Teddington   TW11 8HT       UK

How to contact us?
The telephone line is open 
Monday to Saturday 
between 10 am and 7 pm.

At other times callers can 
leave a message on our
Mobile: 07932819687
or
Telephone: 02088316080

We can also be contacted by
Fax: 02088316079
E-mail:
IranianDSA@AOL.COM
www.iraniandsa.co.uk

Address:
IDSA
The Disability Support 
and Advice Centre
4 Waldegrave Road
Teddington TW11 8HT
UK

�نجمن 	� يا	# 	سانيد ما به 
كمك ها# شما نيا�منديم
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شاه ماهي موسيقي
شاه ماهي موسيقي ايران بي شك كسي جز گوگوش نيست كسي كه به خاطر سكوت بيست و دو ساله اش مورد 
توجه همگان بويژه هنرمندان و نويسندگان بوده و عالوه بر نوشتن كتابهايي در مورد او و زندگيش و ساختن 
فيلم ، بسياري از ترانه هاي او نيز بازسازي شده و توسط خوانندگان زيادي مجددا اجرا شده است. مثل ابي ، 
مارتيك ، هاتف ، نوش آفرين ، شهرزاد سپاهانلو و... حتي « گنايا كوبي » خواننده سوئدي نيز ترانه « صداي پا 
» را به فارسي اجرا كرده است و شهبال شب پره براي « گروه سيلوت » ترانه اي با نام « پلي به گذشته ها » در 
مورد گوگوش ساخته است . همه اين توجهات مرهون شناختي است كه در طول سالهاي سكوت ، ديگران نسبت 

او  كارهاي  و  گوگوش  پيدا كرده اندبه 
آتشين  ملقب به گوگوش در 18 بهمن 1329 در خيابان سرچشمه تهران از پدر و فائقه 

مادر آذربايجاني كه از مهاجران آذربايجان شوروي سابق بودند متولد 
شد. نام فائقه را بر وزن  نام مادرش فائزه براي اوانتخاب كردند. در 
سن دو سالگي پدر و مادرش از هم جدا شدند. گوگوش يك برادر تني 
كوچكتر داشت كه در سن 24 سالگي براثر رماتيسم قلبي درگذشت و 
سه برادر ناتني ازپدرش و يك برادر و يك خواهر ناتني از مادرش كه 
بعد از جدايي با يك مرد كليمي ازدواج كرده بود دارد. درهمسايگي 
آنها يك خانواده ارمني زندگي مي كردند كه او را از كودكي با نام 
گوگوش صدا مي زدند و با اينكه گوگوش معموال اسم مرد ارمني 
است اما اين اسم براي هميشه ماندگار شد و بعدها كه او كار 
هنري را شروع كرد همين اسم را روي خودش گذاشت. پدر 
او صابرآتشين دركار نمايش بود و در آن سالها در سقاخانه 
ها برنامه اجرا مي كرد در سالهاي كودكي گوگوش همراه 
پدرش به محل كار او مي رفت و تا سه سالگي همكار پدرش 
در عمليات آكروباتيك روي صحنه بود و در سه سالگي 
با شيرين زباني و استعداد زياد نشان داد كه چگونه مي 
تواند كارآوازه خوانان و رقصندگان حرفه اي را تقليد 
كند وكم كم در برنامه هاي پدرش نقش اصلي را پيدا 
كرد و دو برابر پدرش دستمزد مي گرفت. گوگوش از 
خاطرات دوران كودكى اش مى گويد: وقتى پدرم متوجه 
شد كه من ترانه خواننده ها را يك بار كه مى خونم دفعه دوم مى 
تونم بخونم اين استعداد را در من ديد كه مى تونم صداى خواننده ها را تقليد 
كنم. اين ترانه را از خانم پوران كه اون زمان به اسم بانو ناشناس مى خوند اجرا مى كردم. 
يك ترانه از خانم دلكش اجرامى كردم به نام رعنا جان، يك ترانه از خانم مرضيه مى خوندم  يكى از 
مصطفى پايان مى خوندم...كوچكتر از اون بودم كه احساس بكنم كه روى صحنه دارم  برنامه اجرا مى كنم  يا 
جلو جمعيت هستم. فقط پدرم گولم مى زد كه برات عروسك مى خرم اگه برى بخونى. به همين دليل صحنه برام 
وقتى بزرگتر شدم عادى شد. روى صحنه احساس مى كردم تو خونمونم و جمعيت احساس امنيت به من مى 

داد. هر چى تعداد جمعيت بيشتر مى شد حس مى كردم  كار بهترى مى كنم.
 گوگوش در سن 8 سالگي كارخوانندگي را در برنامه هاي صبح جمعه راديو ايران شروع كرد پس از آن در 
سنين نوجواني شروع به اجراي برنامه دركاباره هاي بزرگ تهران كرد. اولين كاري كه به طور مستقل اجرا كرد 
ترانه قصه وفا ساخته پرويزمقصدي بود. در اين باره خودش مى گويد: هيچ وقت فكر نمى كردم كه در دوران 
تين ايجرى گوگوشى خواهم شد كه فردا مردم ازش تصويرى دارن اما اينو مى دونستم  كه روى صحنه كارمو 
بلدم. اين رو مطمئن بودم و نمونش رو اون موقع توى ايرونى نمى ديدم. تنها كسى را كه مى تونستم با خودم 
مقايسه بكنم با اون ذهن كودكانه ام مايكل جكسون بود كه از من كوچكتر بود و اولين سفرى كه به آمريكا داشتم 

صفحاتشو تهيه كردم و جالب بود برام كه بچه اى مثل خودم از كودكى كار موسيقى مى كنه و كارشو بلده .
دراوخر دهه 50 همراه با گسترش استفاده از تلويزيون و برنامه هاي موسيقي و رقص ، اين دستگاه ارتباطي 
مشهورترين  به  توانست  طريق  اين  از  او  و  آورد  بوجود  گوگوش  هاي  هنرنمايي  براي  جديدي  فضاي  جديد 
خواننده آن دوران تبديل شود. دامنه شهرت گوگوش و محبوبيت او خيلي سريع از مرزهاي ايران فراتر رفت و 
دركشورهاي فارسي زبان ديگر مثل افغانستان و تاجيكستان محبوبيت زيادي پيدا كرد. براي خيلي از عالقمندان 
و مردم در اين كشورها گوگوش يكي از برجسته ترين سمبل هاي هنرايراني و هنرمندي بود كه راه را براي 
شناسايي ديگران بازكرد. در دوران پربار اما كوتاه فعاليت هاي حرفه اي گوگوش درعرصه موسيقي پاپ در 
ايران او با ترانه سرايان و آهنگسازان متعددي همكاري كرده است كه اكثرآنها شايد بهترين آثارخود را به زبان 

گوگوش و با كمك خالقيت و توانايي هاي ويژه او توانستند به آهنگ هاي به يادماندني تبديل كنند. 
واروژان ، پرويزمقصدي ، جهانبخش پازوكي ، حسن شمائي زاده ، شهريارقنبري و ايرج جنتي عطائي، اردالن 

سرافراز هر يك دوره اي كوتاه يا بلند اما بسيار موفق از همكاري با گوگوش را تجربه كرده اند. 
از يادگارهاي گوگوش براي دختران ايراني شلوار پسرانه و موي كوتاه پسرانه معروف به موي گوگوشي بود. 
اما با وقوع انقالب تحولى در زندگى او بوجود آمد. گوگوش بعد از انقالب ازصحنه هنر دور شد و با وجود همه 
فشارها و شايعات ازايران خارج نشد و حتي يكبار نيز كه براي ديدن فرزندش كامبيزقرباني از ايران خارج شده 
بود مجددا به ايران بازگشت .گوگوش مى گويد: برحسب اتفاق من جزو كسانى بودم كه وقتى انقالب شد خارج 
از ايران بودم و بخصوص در آمريكا بودم. اون زمون يعنى سال 1979 تعداد ايرانيانى كه در آمريكا بودند اين 
قدر نبود. خيلى كم بود و من هم براى دو هفته اومده بودم و وقتى اين اتفاق افتاد مجبور به موندن توى امريكا 
شدم. براى شش ماه، ولى تو اين شش ماه اين قدر سختى كشيدم كه به محض اين كه تونستم به ايران برگشتم 
و وقتى به من گفتند اگر برى ايران اين اتفاق و اون اتفاق ميفته، ديگه برام مهم نبود. در واقع هر اتفاقى را براى 
خودم با آغوش باز مى پذيرفتم. به اين شدت حالم بد بود و حال خوشى نداشتم و وقتى هم  كه تصميم گرفتم 
برگردم، ديگه هيچ چيزى نمى تونست راى منو عوض كنه حتى اگه اعدام مى شدم...در واقع پس از اين كه از 
زندان رها شدم  تحمل كردم و با وجود اينكه  در ايران ممنوع الخروج بودم دلم مى خواست كه با پاسپورت از 
ايران خارج بشم. در عين حال فكر مى كردم كه چه كارى ديگه براى انجام دادن دارم؟! ولى وقتى شوق مردم رو 
توى خيابون مى ديدم از طرفى اين احساس بهم دست مى داد كه من تصميم شخصى نمى تونم بگيرم . وضعيت 
من يك وضعيت شخصى و خصوصى نيست. گوگوش متعلق به پهنه ى هنره و دنياى موسيقى و جوابگو به 
مردم. صداشو دوست دارن، برنامه هاشو دوست دارن. اما از طرفى هم اون دوران به من يك افسردگى داده 
بود(انگزايتى). اين افسردگى باعث شده بود كه به طور كلى از كار كردن مايوس بشم. از پرداختن به موسيقى و 
تمرين مايوس بشم. اصال قدرت كار نداشتم. اما اين اواخر قبل از اومدن بايد انصافا بگم كه مسعود كيميائى خيلى 
تشويقم مى كرد كه كار بكنم تو خونه. اما انگيزه ى كار كردن نداشتم. چون اگه مى خواستم يه ترانه بسازم، نه 
آهنگساز داشتم، نه تنظيم كننده نه يه شعر . گيريم كه همه ى اين ها پيدا مى شد، اجازه ى طبع نداشتم كه به من 
وقت استوديو بدن. در نتيجه ديگه ول كرده بودم. اما وقتى در سال 1379 به من پيشنهاد شد كه براى اجراى 
كنسرت به خارج از ايران بيام، در واقع بيشتر به خاطر ديدن پسرم و نوه ام اين كار را قبول كردم ولى وقتى در 

كوران اجراى كنسرت قرار گرفتم ديگه اون سيل منو برد 
و تا جائى برد كه الساعه در خدمت شما هستم .

سرانجام او بعد از22 سال سكوت ، اولين كنسرت خود را 
در تورنتوي كانادا به روي صحنه برد و با آلبوم زرتشت 
شعري از نصرت فرزانه و آهنگي از خود گوگوش وگيتار 

بابك اميني به عالم هنر بازگشت. 
هاي  ترانه  به  توان  مي  گوگوش  ماندگار  هاي  ترانه  از 
مخلوق ، پل ، باور كن ، كوير ، پيش كش ، فاصله ، غريب 

آشنا ، خوابم يا بيدارم و.... اشاره نمود.

عالم  به  را  جديدى  هاى  آلبوم  گوگوش  امروز  به  تا 
و  كنسرت  توانسته  و  است  نموده  عرضه  موسيقى 
صحنه  به  مختلف  شهرهاى  در  را  گوناگونى  اجراهاى  
ببرد. به زودى ايشان به مناسبت سال نو ميالدى به لندن 
مى آيند و كنسرت با شكوهى را به اجرا خواهند گذاشت.

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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هيوم در نفي باورهاي ضدعلمي قرون وسطي و گرايش عميق 
روح  و  ماده  انكار  در  ولي  بود.  مثبت  كامًال  علم  و  تجربه  به 
آدمي و رد رابطه علت و معلولي در ميان پديده هاي گيتي و 
و  افراطي  سخت  مادي،  جهان  شناخت  در  عقل  توانايي  انكار 
منفي بود. كانت به پيروي از هيوم كه سخت دلبسته شك او 
كه  را  هيومي  تصور  اين  نيز  و  پذيرفت  را  گرايي  تجربه  شد، 
رسيد (مي  معلول  و  علت  مطلق  رابطه  به  توان  تجربه نمي  با 
گويد رابطه مطلق، زيرا نزد كانت تجربه رياضي استثنايي بر 
اين «قاعده» است و او)، اگرچه به وجود رابطه علت و معلولي 
پيشيني  و  عقلي  صورت  يك  همچون  را  آن  ولي  كرد،  اذعان 

(پيش از تجربه) جلوه داد.  

 اسطوره كالغ  
  

كالغ در شكل گيري افسانه ها و اسطوره هاي بوميان امريكا 
نقش عمده يي دارد و حتي در حركات و موتيف هاي رقص 
قبيله يي نيز نفوذ كرده است ناشي از وفور و كثرت اين پرنده 
در امريكاي شمالي است. همين درخت چنار روبه روي خانه 
اين  در  است،  كالغ  ها  ده  هنرنمايي  صحنه  روز  طول  در  من 
كتاب من نمونه هاي ديگري آورده ام از تاثير و نقش طبيعت 
راه  و  خراميدن  مثال  براي  هنرمند.  نگاه  نوع  در  جغرافيا  و 
رفتن طنازانه زن را در ادب فارسي ما به رفتار كبك و آهو 
ادبيات  و  سانسكريت  شعر  در  كه  حالي  در  كنيم.  مي  تشبيه 
پرنده  يا  شود،  مي  تشبيه  فيل  رفتن  راه  به  رفتار  همين  هند 
استفاده  بسيار  آن  از  نيل  هاي  كرانه  بدوي  شاعران  كه  يي 
مي كرده اند مرغابي بوده است. چيني ها نسبت به ما رابطه 
تنگاتنگ و نزديك تري با جغرافياي كشورشان دارند. هيچ باد 
و نسيمي نيست كه در شعر چيني بوزد و جهت جغرافيايي آن 
«شمال، جنوب، شرق يا غرب» مشخص نشود. شما به ندرت 
اتفاق مي افتد كه پنج صفحه شعر كالسيك چيني بخوانيد و با 
كلمه رودخانه برخورد نكنيد. در مقابل آن به خاطر جغرافياي 
صحرايي و خشكمان ما جوي آب را داريم كه آينه گذر عمر 
است و طراوت بخش چمني كه دمي فارغ بال بر آن بنشيني و 

غم دنيا از ياد ببري.  

به بهانه هشتادسالگي لشك كوالكوفسكي 

 فيلسوف طناز 

خسرو ناقد

به  بسيار  شباهتي   (Leszek Kolakowski) كوالكوفسكي  لشك  فكري  حيات  و  زندگي 
سرنوشت آن بخش بزرگ از روشنفكران جهان در قرن بيستم دارد كه در آغاز با شور 
و هيجاني توصيف ناپذير، مجذوب و مسحور ايدئولوژي هاي اتوپيايي و آرمانگرايانه 
شدند و در جست وجوي ناكجاآباد، چنانكه كارل پوپر مي گويد، «سرمست از روياي 
عالمي زيبا»، سر از برهوتي درآوردند كه تنها جمود فكري و ويراني فرهنگي و از هم 

پاشيدگي اجتماعي در پيش چشمانشان ظاهر شد.

تا  كوشيدند  ميالدي  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در  كه  اروپايي  معاصر  انديشمندان  ميان  در 
با آرا و افكار خود بر تفكر فلسفي و حيات اجتماعي مغرب زمين تأثيرگذارند، نام لشك 

كوالكوفسكي از جايگاهي خاص برخوردار است.

از  دسته  آن  شمار  در  سياسي،  انديشه  و  فلسفي  بينش  گستره  در  كوالكوفسكي 
در  كه  تحوالتي  و  تغيير  فرآيند  در  فعال  طور  به  كه  دارد  قرار  اروپايي  انديشمندان 
داشته  كارساز  و  مهم  نقشي  آمد،  وجود  به  كمونيستي  نظام  و  ماركسيسم  ايدئولوژي 
است؛ به ويژه در جنبش هاي اصالح طلبانه و اعتراضي كه پس از جنگ جهاني دوم در 
اروپاي شرقي آغاز شد و سرانجام پس از گذشت نزديك به نيم قرن، به فروپاشي نظام 
كمونيستي در اين كشورها انجاميد و دگرگوني هاي بنياديني را در جهان پديد آورد كه 
دامنه تأثيرات و تبعات گوناگون آن هم اكنون از مرزهاي جغرافيايي و سياسي سرزمين 

هاي اروپايي نيز فراتر رفته است.

كوالكوفسكي در سال 1927 ميالدي در شهر «رادوم» در مركز لهستان كنوني متولد شد. 
دوازده ساله بود كه كشورش را نيروهاي ارتش هيتلري و ارتش سرخ استالين از دو سو 
مورد تهاجم قرار دادند و بين خود تقسيم كردند. پدرش را پليس مخفي هيتلر (گشتاپو) 

دستگير كرد و به قتل رساند.

حزب  عضويت  به  نداشت  بيش  سال  بيست  كه  زماني  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس  او 
كمونيست لهستان درآمد و در دانشگاه «لوچ» به تحصيل در رشته هاي فلسفه و روزنامه 
نگاري پرداخت. بديهي است كه در دوران اوج استالينيسم، تحصيل فلسفه در واقع به 
معناي فراگيري «علم ماركسيسم» و ضديت با انديشه ليبراليسم بود و روزنامه نگاري 
نيز جز آموزش و آماده سازي دانشجويان جوان براي تهييج و تحريك توده ها مفهومي 

نمي توانست داشته باشد.

مسيحي،  الهيات  در  جانبه  همه  و  گسترده  مطالعات  با  بود  مصمم  جوان  كوالكوفسكي 
عيسوي،  كليساي  در  ديني  طلبي  اصالح  نهضت  و  وسطي  قرون  فلسفه  كليسا،  تاريخ 
خود را آماده مبارزه با «نماد ارتجاع» سازد. او از اين طريق، افزون بر تأمل و تعمق در 
داكن  توماس  چون  كساني  افكار  و  آثار  و  شخصيت  با  ناگزير  مسيحيان،  مقدس  كتاب 

(آكوئيناس)، اراسموس رتردامي، مارتين لوتر و باروخ اسپينوزا نيز آشنا شد.

تدريس  به  ميالدي،  تا 1968  هاي 1953  سال  بين  دانشگاهي،  تحصيالت  پايان  از  پس 
در رشته فلسفه تاريخ در دانشگاه ورشو مشغول شد. كوالكوفسكي تا اواخر دهه 50 
ميالدي يكي از نظريه پردازان و مدافعان سرسخت ماركسيسم و در زمره روشنفكران 
سال 1961  تا  بتوان  شايد  را  او  بود.  شرقي  اروپاي  كشورهاي  در  حاكم  نظام  طرفدار 
ميالدي فيلسوفي ماركسيست مشرب ناميد كه جزم انديشي نهفته در ايدئولوژي به ظاهر 

مترقي ماركسيسم از چشم او پنهان مانده بود.

كوالكوفسكي كه از سال ها پيش تحت تاثير سخنراني نيكيتا خروشچف در كنگره بيستم 
وسوسه  از  را  خود  توانست  تنها  نه  رفته  رفته  داشت،  قرار  روسيه  كمونيست  حزب 
گوناگون  هاي  زمينه  در  دار  دامنه  تحقيقات  و  مطالعات  به  بلكه  برهاند،  توتاليتاريسم 
دست زد و در اولين قدم با استفاده از بورس تحصيلي، به مدت يك سال در هلند به 
بررسي همه جانبه افكار و آثار باروخ اسپينوزا پرداخت و از آن زمان بود كه در محافل 

دانشگاهي به «شاگرد اسپينوزا» معروف شد.

در سال 1966 ميالدي به جرم دفاع از آزادي بيان و انتقاد علني از كمونيسم از حزب 
اخراج شد و پس از چندي در پي سياست «كمونيستي كردن دانشگاه ها» كه بر اساس 
آن منتقدان و معترضان نظام، از كار بركنار و «پاكسازي» مي شدند، او نيز از تدريس 
در دانشگاه محروم شد و كرسي درس فلسفه تاريخ از او گرفته شد. با تشديد فشارهاي 
رواني و افزايش تضييقات عليه او سرانجام در سال 1968 ميالدي به ناچار لهستان را 
ترك كرد و به كانادا رفت و در دانشگاه مك گيل مونترال به تدريس مشغول شد. او در 
چهار دهه گذشته در دانشگاه هاي مختلف كانادا و امريكاي شمالي و اروپا و از آن جمله 
دانشگاه بركلي در كاليفرنيا، ييل در كانكتيكت، آكسفورد در انگلستان و دانشگاه شيكاگو 

به تحقيق و تدريس اشتغال داشته است.

اصلي  هاي  «جريان  كتاب  و  است  ماركسيسم  بنام  تحليلگران  از  يكي  كوالكوفسكي 
از  يكي  كرد،  منتشر  جلد  سه  در  كه  ماركسيسم»  تباهي  و  توسعه  تكوين،  ماركسيسم؛ 
جامع ترين و معتبرترين تحقيقات در اين زمينه به شمار مي آيد. شايد بتوان گفت كه او 
در آغاز تفكر فلسفي خود، روح انتقادي را از ماركسيسم به عاريت گرفت؛ از آنجا كه 
«ماركس جوان» بيش از همه در مركز توجه و عالقه كوالكوفسكي جوان قرار داشت، او 
پاسخ پرسش هاي خود را درباره انسان و درباره معنا و مقصود زندگي، در اين محدوده 

تنگ جست وجو مي كرد.

اما كوالكوفسكي با نگارش كتاب «جريان هاي اصلي ماركسيسم؛ تكوين، توسعه و تباهي 
ماركسيسم»، با «پدرمعنوي خود» ماركس وداع كرد، پدري كه به رغم شناخت و درك 

بسياري از پديده ها، عشق را كم داشت؛ عشق به حقيقت و دليري در اعتراف به خطا.

و  الئيك  روشنفكران  ميان  در  ويژه  به  و  بيستم  قرن  طول  تمام  در  تقريبًا  كه  دانيم  مي 
غيرمذهبي، اين تصور ريشه دوانده بود كه آزادي و عدالت اجتماعي و همبستگي، ارزش 
هايي منبعث از ايدئولوژي ماركسيسم اند. شايد علت اين برداشت را بتوان چنين خالصه 
كرد؛ در نوشته هاي اوليه ماركس، اين انسان بود كه مي توانست و مي بايست جهان 

را تغيير دهد و تاريخ را بسازد و فقط مهره يي در ماشين عظيم تاريخ نبود كه خواهي 
نخواهي مسير حركتش بر طبق قانون از پيش تعيين شده بود. «ماركس جوان» طرفدار 
زندگي، نه تنها در تضاد ديالكتيكي ابطال ناپذيري با «ماركس پير» طرفدار تاريخ قرار 
داشت، بلكه در تقابل با سوسياليسمي نيز بود كه در روسيه شوروي و ديگر كشورهاي 

بلوك شرق كاربرد داشت.

با اين همه بايد در نقد ماركسيسم جانب اعتدال را رعايت كرد و براي مثال به اين نكته 
اشاره كرد كه تصور ماركس از كمونيسم به هيچ عنوان گوالك و اردوگاه هاي سيبري 
را تداعي نمي كند. هرچند كه ميان نظريه هاي ماركس و سوسياليسم لنيني- استاليني 
پيوندي وجود دارد كه چندان اتفاقي نيست. اما جريان هاي سوسياليستي نيز در ميانه 
ايده  دست كم  ما  و  توتاليتري نداشتند  داريم كه جهت گيري  ميالدي سراغ  نوزده  قرن 
و نهادهاي «دولت رفاه» را مديون آنهاييم. متاسفانه مفهوم «سوسياليسم» را ماركس و 

بعدها لنين و استالين به انحصار خود درآوردند.

از  بيش  كه  سوسياليسمي  از  كوالكوفسكي  تحليل  گمان  بي  ماركسيسم،  نقد  كنار  در 
هفتاد سال در اتحاد جماهير شوروي و ديگر كشورهاي كمونيستي، واقعًا موجود بود و 
مقدرات ملت هاي اين سرزمين ها را در دست داشت، از اهميتي بسيار برخوردار است.

كوالكوفسكي را نمي توان در چارچوب مكتب فلسفي خاصي گنجاند؛ او نه ماركسيست 
است و نه ضد ماركسيست، نه ايده آليست است و نه مادي گرا، نه وجودگراست و نه 
ساختگرا. مخالفان نظريه هاي او مي كوشند تا وي را چندگرا و التقاطي و پراكنده گزين 
معرفي كنند اما چنين نيست. در ميان صد مقاله از متفكران مختلف درباره موضوعي 

واحد، به آساني مي توان نوشته او را بازشناخت.

وي در كنار انتقاد از كليساي كاتوليك، از پيگيرترين منتقدان ليبراليسم است و «بي خدايي 
ظاهري» و عدم اعتماد به زندگي و گسترش نيست انگاري (نيهيليسم) را در جوامع غربي، 

بزرگ ترين خطر براي فرهنگ و تمدن مغرب زمين مي داند.
به باور او، قرن بيستم با پيشرفت سريع در علوم طبيعي جديد و گسترش ايدئولوژي ها 
و مكتب هاي فلسفي منكر خدا آغاز شد و با وقوع دو جنگ جهاني و ديگر فجايع عظيم 
ادامه يافت و اكنون در آغاز قرن بيست و يكم، جهان با بحران خرد انساني و جست وجو 

براي يافتن معناي واقعي زندگي، روبه رو است.
كوالكوفسكي در آثارش كوشيده است تا تاريخ تفكر فلسفي را از ديدگاه هاي مختلف 
نظاره و بررسي كند؛ و پشتيبان او در اين راه مطالعات و تحقيقات گسترده يي است كه 
در زمينه هاي گوناگون انجام داده است؛ فلسفه يوناني، فلسفه قرون وسطي، دين پژوهي، 
الهيات مسيحي، عرفان، اسطوره شناسي، عصر روشنگري، مباحث فلسفي معاصر چون 
اومانيسم، ماركسيسم، سكوالريسم و مدرنيسم و همچنين نقد و بررسي آثار و افكار 
انديشمنداني چون اراسموس رتردامي، باروخ اسپينوزا، بلز پاسكال، ايمانوئل كانت، كارل 

ماركس، ادموند هوسرل و هانري برگسون. 
شفافيت انديشه و روشني نظرات او، آثارش را از پيچيدگي هاي متداول در متون فلسفي 
بركنار داشته است؛ گرچه روش استداللي و سبك نوشته هاي او، و نيز طنز گزنده و 
تعريض و كنايه هاي نيشدارش، چنان است كه خواننده ناآشنا با آثار او در نگاه اول 
سبك  كه  گفت  بتوان  شايد  است.  شده  گويي  نقيضه  دچار  نويسنده  كه  كند  مي  تصور 

نوشته هاي او يادآور آثار اخالق گرايان فرانسوي است.
كوالكوفسكي خود را عارف نمي داند، ولي معتقد است كه تجربه عرفاني، به رغم آنكه 
در همه حال پديده يي پيراموني بوده است، بر تاريخ اديان بزرگ تاثيري پايدار و دامنه 
و  انگيز  حيرت  تشابهاتي  كه  كند  مي  اشاره  نيز  مهم  نكته  اين  به  او  است.  داشته  دار 
مي  گوناگون  هاي  فرهنگ  و  ها  سرزمين  عارفان  و  عرفاني  مكاتب  ميان  باورنكردني 
توان نشان داد؛ مثًال ميان مايستر اكارت آلماني و شانكاراي هندي. كوالكوفسكي عرفان 
را يكي از صور مهم ولي كم پيداي دينداري مي داند و معتقد است كه پيروان اين نوع 
دينداري به خوبي مي توانند بدون قيود جزم انديشانه، زندگي دنيوي و حيات معنوي 

خود را سامان دهند و رابطه يي مستقيم با خداي خود برقرار كنند.
كوالكوفسكي در عصري كه فلسفه، خشك و بي حاصل و علم زده شده است، بازگشت 
كه  است  انديشمندي  او  كند.  مي  توصيه  را  فلسفي  زبان  منشاء  و  فلسفه  سرچشمه  به 
را  اميدواري  و  يأس  بدون  را  بصيرت  تعصب،  بدون  را  تهور  گذشت،  بدون  را  نيكويي 
بدون چشم بستن بر روي واقعيت ها مي خواهد. او استادي است سرزنده و بانشاط و 

شوخ كه شاگردي و دانش آموزي را منزل هميشگي خود مي داند. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

سرقت از نويسنده، سرقت از نوشتار 

 هيچ ضمانتي 

وجود ندارد  
 

آذر جبارزاده

شايد شما هم اين حكايت را شنيده باشيد كه «روزي فردي جماعتي را به گرد خويش 
جمع كرده بود و شعر مي خواند. سنايي در حال عبور از اين محل ديد كه آن فرد اشعار 
او را مي خواند. از وي پرسيد؛ اين اشعار از كيست؟ گفت؛ از سنايي. سنايي گفت؛ او را مي 
شناسي؟ آن مرد گفت؛ سنايي منم. سنايي گفت؛ شعردزد ديده بوديم اما شاعردزد نه». 

اين حكايت احتماًال يكي از اولين سرقت هاي ادبي تاريخ ادبيات ايران باشد. 
در  چه  و  مطبوعات  عرصه  در  چه  نويسندگي -  حرفه  هاي  آسيب  از  يكي  ادبي  سرقت 
عرصه ادبيات - است كه متاسفانه در جامعه ما در شكل هاي متفاوت رواج روزافزوني 
گرفته است. اين پديده، هم در زمينه تاليف و هم در زمينه ترجمه وجود دارد كه در ذيل 
به آن اشاره خواهد شد. البته امروزه با پيچيدگي رفتارهاي اجتماعي شيوه اين كار تغيير 
كرده است و به آن صورت واضح و شفاف كه در قرن سنايي - عارف و شاعر قرن 
هفتم- ديده مي شود صورت نمي گيرد بلكه شگرد هاي امروزي سرقت ادبي از روشي 
و  ظريف  مقايسه  با  و  است  شده  تبديل  زيرساختي  و  غيرمستقيم  روشي  به  مستقيم 
موشكافانه هر دو متن مي توان به سرقتي كه صورت گرفته پي برد. اين نوع سرقت كه 
امروزه بيشتر صورت مي گيرد مضمون دزدي است. به اين صورت كه فردي با مطالعه 
دقيق يك اثر، موارد بكر يا نكات مورد توجه كه از حيث نوآفريني تا به حال پژوهشي 
روي آن انجام نگرفته است را انتخاب كرده و بعد با تحقيقات اندك و بي مايه و اضافه 
كردن فقط چند خط از كتاب هاي تحقيقي يا مقاالت پژوهشي متني را نوشته و به نام خود 
چاپ مي كند كه البته فاقد ارزش علمي است. نكته قابل بحث در اين جا است كه اين نوع 
سرقت ادبي به راحتي قابل دفاع نبوده و متن مادر مورد ظلم قرار مي گيرد. اين سارقين 

آثار معنوي در دفاع از نوشته خود چند دليل بيان مي دارند كه عبارت است از؛
-1 نوشته آنها در مقايسه با متن مادر فقط تشابه موضوعي است و اصًال متن نوشته 
شده در مقايسه با متن مادر فقط تبادر يك موضوع مشابه به دو نفر است. حال اينكه 
اين گونه متن ها هميشه با فاصله زماني مورد توجهي نوشته مي شود. يعني دقيقًا بعد از 
متن مادر و تبادر در اين گونه موارد جايي از اعراب ندارد. همچنين در اين گونه نوشته 
ها، به راحتي مي توان نشانه هاي متن مادر را پيدا كرد. چرا كه متن نوشته شده فاقد 
خالقيت فردي و سبك شخصي است. در اين گونه نوشته شواهد آثار اوليه (متن مادر)

زدوده شده و برخي از مضامين استفاده مي شوند كه البته فقط قالب متن متفاوت بوده 
و ساختار كلي هر دو نوشته يكي است. 

-2 توجيه ديگري كه اين- به ظاهر- نويسندگان مي آوردند اين است كه نوشته ها به 
دليل همه گير شدن يك موضوع اجتماعي در بطن جامعه است كه ممكن است افراد، موارد 
متعدد و در عين حال متشابهي را بنويسند، در مقابل اين توجيه، مي توان پاسخ داد كه 
هر چند كه ممكن است در جامعه يك مساله يا معضل مورد توجه بسياري قرار گيرد و 
افراد نظرهاي مختلف ارائه دهند اما زاويه ذهني هر انسان با ديگري فرق داشته و در 
نتيجه با يك پديده ثابت، متون متفاوت نوشته مي شود. در مقايسه چند متن متشابه به 
راحتي نكات اشتراك و اختالف مضمون را مي توان ديد چرا كه يك موضوع با مضامين 
متفاوت از يك جهت (موضوع) مشابه بوده و از چند جهت (نوع قلم نويسنده، تحقيقاتي كه 
انجام شده، زاويه ديد، راه حل هاي ارائه شده، راهكارهاي بيان شده، برداشت و نتيجه 
گيري نهايي مطلب) متمايز است و اينكه متن مادر از جهات مختلف مفصل تر از متن دوم 
است و زواياي بيشتري را مورد توجه قرار داده است. با اندكي دقت متوجه مي شويم كه 
اكثر متون سرقت شده فاقد نتيجه گيري منطقي و اصول مند است چرا كه از لحاظ علمي 
و روانشناسي ثابت شده كه متون تحقيقاتي در ذهن فرد پژوهشگر پيش مقدمه هايي را 

ايجاد مي كند كه فرد در مراحل پايان از لحاظ ذهني قادر به نتيجه گيري خواهد بود. 

علت سرقت ادبي از سه ديدگاه مورد توجه است؛ 

فردي

بدون  و  آماده  كارهاي  طالب  بيشتر  رويگردانند،  فراوان  كوشش  و  تالش  از  كه  افرادي 
زحمت هستند. دوست دارند در مدت زمان كوتاهي مشهور شوند و يا به شدت عالقه مند 
هستند كه(نام نويسنده يا مترجم داشته باشند و خود را پژوهشگر و نويسنده جا بزنند) 
در نتيجه دست به سرقت ادبي يا مضمون دزدي مي زنند. حسن نراقي در كتاب خود به 
نكته جالبي اشاره مي كند؛ «وقتي نتوانستيم در كارهايمان به راحتي موفق شويم - فرقي 
نمي كند كه اين موفقيت درسي باشد، اجتماعي باشد، اقتصادي باشد يا خانوادگي در هر 
چه باشد- حسادت مي كنيم» و در واقع نتيجه اين حسادت آسيب هايي از نوع سرقت 

ادبي است. 

اجتماعي

در خلق يك اثر توسط نويسنده يا هر حرفه ديگر بحث خالقيت مطرح است. به اين صورت 
كه هر فردي كه اثري را مي آفريند از خالقيت برخوردار است. يعني ذهن اين افراد از 
ويژگي هايي برخوردار است كه در ويژگي افراد با سطح هوشي باالتر از معمولي يافت 
مي شود. البته اين تعريف مختص جوامعي است كه خالقيت را امري فردي مي دانند و 
محيط  فردي،  هاي  قابليت  خانوادگي،  تربيت  استعداد،  هوش،  ژنتيك،  به  مختص  را  آن 
هاي مساعد تربيت، نسل و كشورهايي كه خالقيت در همه افراد آن ديده مي شود، مي 
ارزش  فاقد  علوم انساني  و  پيشرفته محسوب نمي شوند  كه  اين گونه جوامع  در  دانند. 
اجتماعي و سيستم حمايتي است اين تعاريف پررنگ تر است و راه پيشرفت افراد نيز 
در  اينكه  حال  شود.  مي  سنجيده  فردي  محدوده  در  خالقيت  و  اجتماعي  تا  است  فردي 
تعاريف جامعه شناسي- روانشناسي جوامع پيشرفته اين گونه خط كشي ها مردود شده 
و تعريف جديدي را ارائه داده اند مبني بر اينكه، خالقيت فرآيندي اجتماعي است كه فرد 
با قرارگيري در محيط اجتماع داراي شناخت و آگاهي مي شود كه مي تواند با يادگيري 
و پياده سازي علوم فراگرفته شده به درجه يي از خالقيت برسد. در واقع در اين رويكرد 
جديد خالقيت را بيشتر از جنبه پرورش نيروهاي بالقوه افراد مورد توجه قرار مي دهند 
و آن را از دايره بسته الهام، آفرينش و استعداد ذاتي بيرون آورده و دست هر انساني 
را كه خواهان و عالقه مند سازندگي است باز مي گذارند. سرقت ادبي بيشتر در جوامعي 
با تعريف فردي يافت مي شود. چرا كه فرد در اثر بن مايه هاي ثابت آموزشي و كليشه 

دانسته،  خالقيت  فاقد  را  خود  يي 
داند  مي  آن  از  تر  كوتاه  را  زمان 
صرف  تحقيق  و  مطالعه  براي  كه 
سرقت  به  دست  نتيجه  در  كند 
ادبي مي زند. همچنين سرقت ادبي 
شود  مي  ديده  جوامعي  در  بيشتر 
نمي  محسوب  شغل  نويسندگي  كه 
شود و در نتيجه ارزشمند نبوده و 
بدون حمايت رها مي شود. اين امر 
موارد آسيب زا را باز مي گذارد و 
آثار  از  تواند  نمي  ديگر  خالق  فرد 

خود دفاع كند. 

قانوني 

خوانيم؛  مي  مطبوعات  قانون  در 
سرقت ادبي عبارت است از نسبت 
قابل  بخش  يا  تمام  عمدي  دادن 
هاي  نوشته  و  آثار  از  توجهي 
به  ولو  غير  يا  خود  به  ديگران 

چنين  وجود  با  اما  ترجمه.  صورت 
قانوني هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد. تنها قانوني كه مي تواند از يك اثر ادبي حمايت 
كند قانون پيمان «برن» است و سرقت ادبي بيشتر مختص جوامعي است كه مطابق با 
پيمان برن (copy right) عمل نمي كنند. نداشتن حق عضويت در چنين قانوني سبب مي 
شود تا هيچ فرد حقيقي يا حقوقي قادر نباشد فعاليت يا اثر خود را ثبت كند، در نتيجه 
هرگز فرصت دفاع را نيز نخواهد داشت. حتي اگر فردي بتواند ثابت كند كه نوشته اش 
مورد سرقت واقع شده است و ادعاي تملك كند هيچ منبعي نمي تواند حقي براي وي قايل 

شود در نتيجه اين پديده زشت همچنان ادامه خواهد داشت. 
يك نظريه؛ با وجود چنين آسيب هايي، افرادي حق استفاده از آثار ادبي را از زمره حقوقي 
مي دانند كه همه جوامع در استفاده از آن سهيم هستند و هرگز نمي توان دور آثار ادبي 
يا هنري سيم خاردار كشيد و مانع استفاده افراد شد. اين گونه از افراد پر بيراه هم نمي 
گويند و اعتقاد دارند كه نبايد افراد را از نعمت استفاده از آثار ادبي كه در ميان تمامي 
افراد محبوبيت دارد محروم كرد همچنين حقوق مولف را مانند اختراعات يا اكتشافات 
دانشمندان مي دانند كه بايد فرمول هاي اختراع يا اكتشاف شده خود را در اختيار همگان 
قرار دهند. حال اينكه اين نكته را ناديده گرفته اند كه همان فرمول يا قانون كشف شده نيز 
توسط سازمان ها ثبت مي شود و هرگاه كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد با اجازه 
كتبي از دانشمند صاحب فرمول باشد و به بياني ديگر يك فرمول طبق موارد مصرف از 
دانشمند خريداري شده و سپس توسط يك سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد و اينكه 
هيچ گاه حق استفاده از قوانين علمي ثبت شده به يك فرد حقيقي سپرده نمي شود بلكه 
به افراد حقوقي داده مي شود. درحالي كه آثار ادبي با نوع فرمول هاي علوم پايه متفاوت 
است. گاهي فردي يك اثر را بدون اينكه حاصل تالش او باشد به نام خود چاپ مي كند و 
از نتايج انتشار آن نيز بهره مند مي شود در صورتي كه امكانات و ابزار مورد استفاده از 
فرمول هاي شيمي به محيط هاي خاصي نيازمند است كه هرگز توسط يك فرد قابل مهيا 

نيست و به راحتي هم نمي توان يك فرمول را به دست آورد. 

نوعي سرقت ديگر در زمينه ترجمه است كه فردي فقط با تغيير چند كلمه در متن بعدي 
ادعاي ترجمه ديگري مي كند در حالي كه افراد اهل فن به راحتي متوجه مي شوند كه فقط 
جاي چند كلمه تغيير كرده است. چرا كه ترجمه نيز در دايره آثار ادبي همانند آفرينش 
هاي ادبي داراي سبك شخصي است كه در هر فرد منحصر به فرد بوده و با تمام زواياي 

نزديك و واژگان مشابه به راحتي از هم تفكيك مي شود. 

سرقت ادبي در محيط هاي الكترونيك 

كپي سي دي هاي كتب علمي
با گسترش روزافزون استفاده از كامپيوتر و آسان تر شدن مطالعه، برخي از افراد براي 
ابتكاري زده اند كه راه مطالعه و رجوع به  در دسترس قرار دادن علوم روز دست به 
منابع را آسان تر كرده است. وجود سي دي كه توسط افرادي علم دوست توليد شده 
است يكي از اين راه ها محسوب مي شود. اما عدم وجود متولي قانوني سبب شده است 
تا زحمت اين افراد به راحتي تكثير شده و به صورت غيرمنصفانه يي در دسترس همگان 

قرار گيرد. 

كپي كردن از فضاهاي اينترنت 

امروزه عالوه بر آسيب هايي كه در باال اشاره شد فعاليت هايي در محيط هاي علمي، 
و  مدون  قانون  وجود  عدم  دليل  به  باز  كه  دهد  مي  روي  نيز  اينترنت  فضاي  پژوهشي 
همچنين نبود تكنولوژي سرقت هايي صورت مي گيرد. در كشورهايي كه به نحوي قانون 
صفحات  روي  الكترونيكي  برنامه  نوعي  دارد  وجود  پژوهشي  و  علمي  آثار  از  حمايت 
سايت  وب  صفحات  كردن   paste و   copyاز ابزار  اين  كه  شود  مي  نصب  الكترونيكي 
ها يا وبالگ هاي شخصي جلوگيري به عمل مي آورد. اين يكي از برنامه هاي حفاظتي 
شغلي  امنيت  و  انحصار  نوعي  آمدن  وجود  به  موجب  كه  است  اينترنتي  هاي  محيط  در 
در زمينه استفاده از آثار ادبي و علمي مي شود. حال اينكه متاسفانه در ايران به دليل 
عدم وجود چنين فضاهايي نوعي عدم امنيت نسبت به ارسال مطالب وجود دارد. چنان 
كه شما هم اگر به وب سايت ها يا وبالگ هاي شخصي مراجعه كرده باشيد متوجه مي 
شويد كه بعضي از مطالب در اغلب سايت ها يافت مي شود بدون اينكه نامي از آفريننده 
آن ديده شود. گسترش روز افزون وب سايت هاي علمي - ادبي و شخصي در فضاي 
جهاني امري خوشايند و مايه مباهات است اما متاسفانه عدم رسميت چنين فضاهايي در 
فرهنگ ما سبب شده تا اين آسيب فرهنگي دامنگير كاربران اينترنتي نيز شود. حال اينكه 
در شركت هايي با تكنولوژي باال مورد استفاده قرار مي  وجود يك نرم افزار كه اخيراً 
گيرد بسيار مورد نياز است. اين نرم افزار نه تنها در محيط هاي الكترونيكي مفيد بوده 
بلكه از جلوگيري سرقت هاي ادبي خارج از اين محيط نيز بسيار سودمند است. اين نرم 
افزار به اين صورت عمل مي كند كه با دقت فراوان كلمه هاي كپي شده از يك متن را 
به خوبي روشن مي كند. حتي اگر از يك متن دوهزار خطي فردي دو خط را كپي كرده 
باشد اين نرم افزار به آساني نشان خواهد داد. حتي اگر فردي دو خط را كپي كرده و 
جاي فعل و فاعل را نيز تغيير داده باشد باز اين نرم افزار اين كپي را روشن خواهد كرد. 
نامي  خواهند  مي  تالش  بدون  كه  افرادي  براي  را  راه  ديگر  هايي  افزار  نرم  چنين  آمدن 
صاحب  زحمت  با  كه  كند  مي  كساني  مختص  را  نام  و  كرد  خواهد  سخت  باشند  داشته 

موقعيتي شده اند. 

مارگارت اتوود و پل استر در پراگ  
 

نويسندگان  جشنواره 
حضور  با   2008 سال 
پل  اتوود،  مارگارت 
استر و ديگر نويسندگان 
برگزار  پراگ  شهر  در 
اين  شد.  خواهد 
عنوان  با  كه  جشنواره 
فراموشي»  و  «خنده 
هجدهمين  گرفته،  لقب 
جشنواره  دوره 
از  و  است  نويسندگان 
با  ژوئن  پنجم  تا  اول 
از  نويسندگاني  حضور 
در  مختلف  كشورهاي 

نويسندگان  شود.  مي  برگزار  چك  جمهوري  پايتخت  پراگ 
دوران  وقايع  و   1968 سال  مورد  در  جشنواره  اين  در 
حاكميت كمونيسم در اين كشور و ساير ممالك كمونيستي 
نويسنده  اتوود  مارگارت  كرد.  خواهند  وگو  گفت  و  بحث 
دهه 1960  در  خود  تجربيات  مورد  در  هم  كانادايي  مطرح 
نويسنده  استر  پل  كرد.  خواهد  صحبت  دانشگاه  محيط  در 
امريكايي، پتر كرال نويسنده فرانسوي چكي و النا شوارتز 
نويسنده روسي از ديگر مهمانان اين جشنواره هستند. اين 
درگذشت  سالگرد  چهلمين  مناسبت  به  امسال  جشنواره 
اعضاي جنبش بهار پراگ به «بهار پراگ» نيز موسوم شده 
است. توضيح اينكه چكسلواكي و شهر پراگ كه مدتي زير 
سيطره كمونيسم درآمده بود، در سال 1968 مورد هجوم 
قواي كمونيسم واقع شد و اعضاي گروه اصالح طلب «بهار 

پراگ» نيز در اثر اين حمالت قلع و قمع شدند.  

«سياهاب» با ترجمه مهدي غبرايي  
 كتاب «سياهاب» نوشته 
با  اوتس  كرول  جويس 
غبرايي  مهدي  ترجمه 
توسط  آينده  هفته 
راهي  افق  انتشارات 
شود.  مي  نشر  بازار 
اوتس  كرول  جويس 
را  دهنده  تكان  داستاني 
اسطوره  صورت  به  كه 
درآمده  امريكايي  يي 
خود  روي  پيش  است 
آن  از  و  گذارد  مي 
بهت  و  پرقدرت  رماني 
قدرت  درباره  برانگيز 
او  آفريند.  مي  سياسي 

روايتي  با  را  خواننده  دارد،  نام  سياهاب»   » كه  اثر  اين  در 
ماهرانه به دنياي گذشته و حال و نيز ذهنيت قهرمان خود 
ساله  شش  و  بيست  و  خوب»  دختر   » كليهر  ًكلي  برد.  مي 
آرمان گرايي است كه در جشن چهارم جوالي به سناتوري 
برمي خورد و از جان و دل شيفته مرد مسن و قهرمان مي 
شود. ًكلي مظهر روياهاي رمانتيك و شكننده زنان سرزنده 
و دليري است كه جذب قدرت مردان حكومتگر مي شوند. آن 
دو در اتومبيلي پيش مي روند كه هر لحظه آرزو مي كنيم 
به مقصد نرسد؛ جشني كه رنگ كابوسي فراواقعي به خود 
گرفته است..... نيويورك تايمز اين كتاب را اثري تاثيرگذار، 

بي پروا و جسور در عرصه ادبيات خوانده است.  

يادداشت هاي يك سرباز  
علي شيعه علي پس از انتشار جلد اول از مجموعه داستان 
يك  هاي  «يادداشت  عنوان  با  سلينجر  دي  جي  كوتاه  هاي 
را  راجرز  پل  نوشته  تروريسم»  با  «جنگي  كتاب  سرباز»، 
ترجمه مي كند. «يادداشت هاي شخصي يك سرباز» عنوان 
جلد اول از مجموعه دوجلدي است دربرگيرنده 21 داستان 
كه در فاصله سال هاي 1940 تا 1948 به نگارش درآمده 
از  كوتاه  داستان   10 دربرگيرنده  كتاب  اين  اول  جلد  اند. 
كوتاه  داستان  مجموعه  اين  است.  امريكايي  نويسنده  اين 
سلينجر كه برگرفته از نشريات امريكايي همچون نيويوركر 
شيعه  است.  رسيده  چاپ  به  سبزان  نشر  توسط  است،  و... 
دارد  ترجمه  دست  در  هم  را  مجموعه  اين  دوم  جلد  علي 
و  رسيده  پايان  به  آن  داستان  چند  ترجمه  كار  تاكنون  كه 
حداكثر تا فروردين سال آينده منتشر خواهد شد. همچنين 
كتاب «جنگي با تروريسم» تاليف پل راجرز - روزنامه نگار 
منتقد سياست هاي كاخ سفيد - دربرگيرنده مجموعه مقاالت 

اوست.  
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از ضحاك 
تا آناهيتا  
تورج بخشايش

تا همين يك قرن پيش، پيروزي يا شكست يك سپاه بستگي به  راه  پيدا كردن 
به قلعه ها داشت.

قلعه ها انواع مختلفى داشتند؛ قلعه هايي كه روي بلندى ساخته مى شدند و  برج 
و حصار و بارو داشتند؛ قلعه هايي كه جايشان در دشت ها بود و گذشته از 
دشمن  تا  مى كردند  آب شان  از  پر  جنگ  هنگام  كه  داشتند  هم  خندقي  حصار، 

زمين گير شود و بشود از باالى باروها از آنها دفاع  كرد.
قلعه هاي تودرتويي هم بودند كه روي هم قلعه اى بزرگ تر را تشكيل مي دادند. 
به اين قلعه هاي بزرگ «كهندژ» مي گفتند و نام قلعه هاي كوچكتر هم «نارين» 

قلعه بود.
بد نيست بدانيد

 واژه «نارين» شايد به معنى «كوچك بودن» است و شايد هم از رنگ و شكل 
خورشيد گرفته شده باشد.

دژها  ديوار  داشت.  قرار  معبدها  و  دولتى  ساختمان هاى  و  كاخ ها  كهندژ  در   
معموال از خشت و گل ساخته مى شد و بعضي وقت ها پهناي آن به قدري زياد 

مي شد كه چند نفر  سوار بر اسب در كنار هم از روى آن مى گذشتند.
 قلعه ناصرى در ايرانشهر است و تاريخ آن به دوران قاجار  باز مي گردد.

كه  كوهسارى  فراز  بر  و  خراسانك  ايستگاه  كيلومترى   3 در  ضحاك  قلعه   
مى گذرد،  آن  از  ميانه  به  مراغه  راه آهن  كيلومترى   2 طويل  و  مستقيم  تونل 

قرار گرفته است.
مادها  دوران  به  مربوط  را  ضحاك  قلعه  بناى  باستان شناسان  از  عده اى   
اسالمى  دوره  در  و  شده  استفاده  هم  بعدى  دوره هاي  همه  در  كه  مى دانند 

وسيع تر شده است.
جاده  شمال  در  و  شده  ساخته  عباسيان  حكومت  دوران  در  قلعه  ميمون   

كمربندى شهرستان قزوين و شرق  امامزاده حسين قرار گرفته است.
پايگاه  است.  شهر   اين  تاريخى  بناى  مهم ترين  قلعه ،  نارنج  يا  قلعه  نارين   
پژوهشى ميبد، طبق آخرين كاوش ها قدمت نارين قلعه را تا قبل از هزاره سوم 

پيش از ميالد تخمين زده است.
  

ضحاك
 اين تصويرى نمادين از ضحاك است كه بر روى يك اثر باستانى پيدا شده 
بد  شخصيت هاي  از  يكى  كه   - ماردوش  ضحاك  اسطوره ها،  بنابر  است. 
كه   - آهنگر  كاوه  و  مي كرده  زندگي  ضحاك  قلعه  در   - هست  هم  شاهنامه 

فردوسى  شاهنامه  قهرمانان  از 
است - از يكى از محله هاى قديم 
«خروجستان»  نام  با  هشترود 
از  را  او  و  مى كند  قيام  او  عليه 

تخت پايين مى كشد.
آژى  اصل  در  كه  ضحاك 
و  دروغ  معنى  به  بوده،  دهاك 
لقبى  معموال  كه  است  فريب 
خاص  ديوى  يا  اهريمن  براى 
مى گويند  افسانه ها  است.  بوده 
ضحاك به آناهيتا پيشنهاد صد 
هزار   10 و  نر  گاو  هزار  اسب، 
را  زمين  بتواند  تا  كرد  گوسفند 

از جمعيت خالى كند ولى آناهيتا نپذيرفت.
 قلعه ناصري   

 داستان اين قلعه شنيدني است. شاهزاده فيروزميرزا فرمانفرما در سال 1264 
هجرى قمرى - وقتي كه حاكم كرمان بود- اين قلعه را ساخت تا مركز حكومت 
بلوچستان را از بمپور به ايرانشهر منتقل كند.  اما پس از مدت كمى قواى بلوچ 
و حكام محلى، سربازان قاجار را از اين قلعه بيرون كردند و خودشان در آن 

مستقر شدند و از آن عليه خود قاجاريان استفاده كردند. 
 – بودند  بلوچ  دو  هر  كه   - دوست محمدخان  و  بهرام خان  قلعه  اين  كمك  با 

مدت ها بر بلوچستان حكومت كردند بدون آنكه دولت مركزى قاجار بر آنها 
قواى  شمسى  هجرى   1307 سال  در  نهايت  در  اما  باشد.  داشته  تسلطى 
رضاخان قلعه را گرفتند. در سال هاى اوليه انقالب اين قلعه به شدت تخريب 
را  قلعه  حصار  فرهنگى  ميراث  اخيرا   اما   شد  ويران  آن  داخل  بناهاى  و 

بازسازى كرده است.
  آناهيتا

ايران  مذهبى  آيين هاى  در  كه  الهه اي  آناهيتا؛  از  نمادين  مجسمه اى  تصوير   
باستان جايگاه بااليي دارد. در آيين ايران باستان اين الهه با صفات نيرومندى، 
زيبايى و خردمندى به صورت الهه عشق و بارورى درمى آيد؛ چون چشمه 

حيات از وجود او مى جوشد.
بلندترين  در  آناهيتا  كه  داشته  وجود  اعتقاد  اين  و  بوده  محبوب  الهه اى  او 
طبقه آسمان زندگي مي كند. به همين خاطر اكثر معابد و قلعه ها را بر بلندى ها 
مي ساختند تا از آلودگى ها و دسترس دشمنان در امان باشد. به نظر مى رسد 

قلعه ضحاك هم نمونه اى از معابد آناهيتا باشد.
قلعه ضحاك

 اين  چهار طاقى بخشي  از بناي قلعه ضحاك است. جالب است كه از اين چهار 
طاقى فقط استفاده آييني نمي شده و كاربرد نظامى هم داشته است. سربازى 
ساسانى را تصور كنيد كه باالي چهار طاقى مشغول كشيك است تا به موقع، 
نزديك شدن دشمن را اطالع دهد. در قلعه ضحاك بقاياى به جامانده از دوران 

مادها هم پيدا  شده است. 
اين بنا تا دوره اسماعيليه كاربرد داشته و بسيار آباد بوده است. اين چهارطاقي 
تنها بناى به جامانده از دژ عظيم ضحاك است. بنابر افسانه ها، اين بنا محل 

سكونت ضحاك ماردوش بوده و به افتخار آناهيتا - ايزد بانوى عشق 
و بارورى و آبهاى روان ايران باستان - ساخته شده است.

  نارين قلعه
 بعضى ها نارين قلعه را همان دژ سفيد شاهنامه مى دانند. اين قلعه باالى 

يك تپه و مسلط به اطراف ساخته شده و اطراف آن را هم خندق كنده اند. 
كيومرث  زمان  در  قلعه  كه  دارد  آن  از  حكايت  هم  افسانه اى  روايت  يك 

ساخته شده و اولين آدم ها از راه آب و دريا به آن پا گذاشته اند. 
مهبد  مى دانند.  مهبد-  ساسانى-  سپهبد  ساخته  را  آن  هم  بعضي ها 
ميبد  قلعه  نارين  نزديكى هاى  در  بود.  انوشيروان  و  قباد  سرداران  از 
از  بيش  كه  آمده  به دست  عيالمى  دوران  از  نقش دار  و  رنگى  سفال هاى 
4000 سال قدمت دارند و به خاطر همين قدمت زياد ساختمان قلعه به 

زيگورات يا معابد عيالمي شبيه است.
 مردم مى گويند اين قلعه را ديوها ساخته اند و همه گنج حضرت سليمان 
در  است،  شده  ساخته  گل  و  خشت  از  كامال  كه  قلعه  اين  از  اينجاست. 
دوره هاى مختلف تاريخى به عنوان ارگ حكومتى يا دژ نظامى استفاده 
مي شده. اوج اقتدار اين قلعه در پيش از اسالم، مربوط به دوره ساسانيان 

و پس از آن مربوط به دوره آل مظفر است.
پيچ هاى  مى دانند.  يزد  آباداني  شروع  سرآغاز  را  كهندژ  اين  بعضي 
تودر توى قلعه، كشمكش ها و جنگ هاي زيادي را به خود ديده است. قلعه، 
احتمال  آن  طبقه   5 شكل  به  توجه  با  بعضى  ولي  بوده  نظامى  قلعه  يك 

مى دهند كه زيگورات بوده و از آن به عنوان معبد استفاده مى كرده اند.
 ميمون قلعه

 در اين قلعه هيچ اثري از ميمون نيست. درباره اسم اين قلعه مي گويند 
در دوره بنى عباس، هارون الرشيد - كه بعد از برادرش به خالفت رسيد 
- در راه سفر به خراسان وارد قزوين  شد و دستور داد مسجدى در آن 
شهر بسازند و ديواري هم به دور شهر بكشند. بعد از آن، مبارك ترك 
- كه يكى از غالمان آزاد شده توسط مامون يا معتصم بود - در آنجا 
قلعه اى ساخت و اين قلعه به مبارك قلعه مشهور شد و چون مبارك و 

ميمون مترادف هستند، در طول زمان به ميمون قلعه تغيير پيدا كرده.
اين قلعه 2 طبقه است و بررسي هاي باستان شناسي نشان مي دهد كه از 
طبقه پاييني - كه زير زمين است - به عنوان زندان استفاده مى شده است. 

تصور زندانى شدن در چنين مكانى هم انسان را به وحشت مى اندازد. 

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



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

30 Nov 2007  -  1386 جمعه 9  آذر  
سال اول -  شماره بيست ودوم

موسيقى

One2One Tutors
 آموزش خصوصى در منزل شما در رده هاى

GCSE، AS، A LEVEL
و كالس  هاى آمادگى و پيش دانشگاهى

MATH، ICT، PHYSICS، IELTS، ESL, ART

020 7582 6694 - 079 8480 1680

بيات و يك سال دورى از نت ها
يك سال از درگذشت خالق نواى شورانگيز موسيقى مجموعه« واليت 

عشق »مى گذرد.
بابك بيات در چنين روزى ملودى رفتن را تصنيف كرد. اين آهنگساز 
سال ها به سرودن موسيقى تنهايى عادت داشت و هر چه تصنيف كرد 
حسى نوستالژيك را با خود به همراه مى آورد. بيات، 23 خرداد سال 
در  كه  نداشت  بيشتر  سال  گشود. 19  جهان  به  چشم  تهران  در   1325
اهللا  نصرت  و  بان  باغچه  ثمين  بان،  باغچه  جبار  نظر  زير  تهران  اپراى 
زابلى به يادگيرى موسيقى پرداخت. او سال ها براى ترانه هاى مختلفى 

ملودى ساخت و بعدها وارد ساخت موسيقى فيلم شد.
او كار خود را بعد از انقالب با اثرى از بهرام بيضايى مجدد آغاز كرد و 
براى اكثر فيلم هاى اين فيلمساز موسيقى ساخت.فيلم هاى نقطه ضعف، 
كشتى آنجليكا، عروس، پرده آخر، شايد وقتى ديگر، مسافران، 
دست هاى آلوده، مرسدس، قرمز و ... آثارى به شمار مى آيند 
كه نواى ملودى هاى بيات را بر آن شنيده ايم. او براى حدود 
نيز  تلويزيون  عرصه  در  نوشته.  موسيقى  سينمايى  فيلم   90
مجموعه هاى واليت عشق و افسانه سلطان و شبان موسيقى او 
را ماندگار كرد. بيات در سال 69 جايزه سيمرغ بلورين موسيقى 
را براى فيلم عروس دريافت كرد. بابك بيات پس از يك دوره 

بيمارى، 5 آذر 85 دارفانى را وداع گفت.

گروه بزرگان موسيقي سنتي تشكيل مي شود 
 

با  مي گويد  سنتور،  نوازنده  و  آهنگساز  مشكاتيان»،  «پرويز 
داده  انجام  گفت گوهايي  عليزاده»  «حسين  و  شجريان»  «محمدرضا 
دهند.  تشكيل  را  سنتي  موسيقي  بزرگان  از  متشكل  گروهي  تا  است 
بزرگان  انفرادي  كنسرتهاي  بخش  پاپان  من  كنسرت  گفت:  وي 
شجريان  چون  بزرگاني  با  صبحت  طي  كه  چرا  است  موسيقي 
موسيقي  بزرگان  از  متشكل  گروهي  ديگران  و  ،عليزاده 
كنيم.  برگزار  را  كنسرتهايي  هم  با  كه  شد  خواهد  تشكيل 
مشكاتيان در اين باره افزود: در اين زمينه صحبت هايي صورت گرفته و 
استاد شجريان حرفي ندارند و اعالم آمادگي كرد ه اند ،استاد عليزاده كه پا 
را فراتر گذاشتند و گفته اند كه اگر اين گروه تشكيل شود من در آن دايره  
زنگي هم خواهم زد! من هم كه از ابتدا حرفي نداشتم و مودت و دوستي و 
مهر اين بزرگان را هميشه به دل داشتم و هيچ زمان هم نگفتم كه جدا بوديم. 

مشكاتيان در خاتمه احتمال تشكيل اين گروه را تا پايان امسال منتفي 
اعالم كرد. 

Billy Sheehan مروري بر زندگي حرفه اي

 Guitar Center در 27 ژانويه سال 1999 اثر انگشت و امضاى شيهان روى سيمان در
نگاه داشته شد و اين افتخارى است كه به آن دسته از هنرمندانى كه سهم مهمى در ساخت 
و پرورش سبك Rock and Roll داشته اند نسبت داده مى شد. بيلى در ژاپن 14 بار متوالى 
برنده جايزه بى سابقه براى بهترين بيسيست از مجله Player Magazine (بزرگترين مجله 
 Heavy بهترين مجله) Burrn! Magazines موسيقى در ژاپن) و 5 بار پى در پى از مجله
Metal در ژاپن) شد.Billy Sheehan بيلى شيهان طريقه نواختن گيتار بيس را تغيير داده 
وى  فكر  طرز  صعود  باعث  ها  همان  و  شد  زده  فكرش  در  جرقه هايى   80 دهه  در  است. 
گرديدند. هنگامى كه David Lee Roth گروه Eddie Van Halen را در سال 1985 ترك 
گفت، بيلى شيهان به گروه وى ( David Lee Roth ) ملحق شد. او قبل از اينكه به روى عقايد 
و كارهاى شخصى خود كار كند، به كمك Van Halen اقدام به ضبط دو آلبوم نمود. گروه 
Mr.Big در سال 1989 شكل گرفت. آنها شماره يك بيل بورد در اياالت متحده و 14 كشور 
 Atlantic با همكارى Lean Into It از آلبوم To Be With You ديگر به وسيله آهنگ
Records شدند. شيهان با توسعه روش تجارى خودش در نواختن بيس و اجراى بيش از 

4000 كنسرت در همه قاره ها بجز قاره آفريقا و قطب جنوب درخشيد. 
راك  سبك  بيس  نوازنده  بهترين  عنوان  به   Guitar Player مجله  در  بار   5 شيهان  بيلى 
-Jimi Hendrix، Paul Mc برگزيده شد و اين افتخارى بود كه در كنار بزرگانى همچون

 Readers بدست آورد. او همچنين برنده Eddie Van Halen و Cartney، Geddy Lee
Poll در آلمان، ژاپن، كره، ايتاليا و خيلى از كشورهاى ديگر شد. 

هاى  كنسرت  اجراى  به  شروع  ژاپن  ازاكاى  شهر  در   Mr.Big گروه  با  سال 2000  در  او 
زنده كرد و سپس مدتى طوالنى شروع به كار به روى آلبوم شخصى خود نمود. باالخره 
آلبوم سولوى شيهان با نام Compression در 25 آوريل 2001 روانه بازار شد. در اين 
 ،Baritone (1) شيهان اشعار را نوشت، خواند و گيتار باريتون (Compression) آلبوم
بيس و درام را روى همه آهنگها بجز دو آهنگ اجرا كرد و نواخت. درام يكى از آن دو را 
Terry Bozzio به عهده گرفت و گيتاريست افسانه اى Steve Vai استيو واى سولوى آهنگ 
Chameleon را نواخت كه اين اولين همكارى استيو واى و بيلى شيهان از زمانى بود كه او 

در گروه David Lee Roth بيس مى زد. 

شد.  كامل   Dennis Chambers درامر  تركيب  با   Niacin نام  با   Mr.Big آلبوم  پنجمين 
ديگر ضبط هاى جديد بيلى شامل ششمين آلبوم Mr.Big است كه قرار بود در پائيز سال 
 Bass يك آلبوم بدون خواننده با دخالتهاى دقيق و بيشتر Niacin 2001 عرضه شود. آلبوم

مى باشد كه لبه بريده شده جنبش و تحرك موسيقى جديد است. 

(1) باريتون به صدائى مابين بم و زير گفته مى شود و گيتار باريتون از انواع 12 و 6 سيم 
برخوردار است.

هنر شنيدن موسيقى
گوش دادن به موسيقى به معناى تسليم شدن به آن نيست، بلكه به معناى درگير شدن با فرمها و مفاهيم درونى آن و درهم آميختن اين مفاهيم با آنچه 

در ذهن داريم... 

پرسش درباره ساختار موسيقايى مانند توناليته يا بخشهاى هارمونيك ترانه معموال با سكوت و نگاهى تهى و بى احساس روبرو خواهد شد. 
از  بسيارى  ميشود.  تلقى  ضرورى  غير  و  تجملى  جنبه  يك  هنر،  آن  در  كه  است  آموزشى  و  تربيتى  سيستم  نتيجه  درواقع  موسيقى  ضد  بيمارى  اين 
خوانندگان اين مطلب از پيامدهاى ناگوار اين شيوه آگاهند و من بيش از اين به بررسى مشكل نمى پردازم، بلكه قصد دارم به راه حل آن و يافتن پاسخ 

اين پرسشها كه موسيقى چيست و چگونه بايد به آن گوش دهيم و چگونه ميتوان ”كيفيت شنيدن“ را تعريف كرد، فكر كنم. 
ظاهرا عموم مردم نميدانند كه ”هنر، در معناى كامل آن، نميتواند به سرعت درك شود و براى حواس آموزش نديده و غير حساس امرى بديهى و آشكار 
به شمار نمى آيد“. هنر، در واقع نوعى چيدمان جديد از مناسبتها و مفاهيمى است كه حواس انسان را به نوعى كامال متفاوت از زندگى روزمره تحت تاثير 

قرار ميدهد و تجربه اى تازه در اختيار او ميگذارد. 
يك عكاس، يك واقعه معمولى را به شكلى غير معمول ضبط ميكند و با در قاب قرار دادن لحظه اى از زندگى روزمره، به اجزائ نامربوطى كه ميبيند، 

ارتباطى ميبخشد كه براى چشم بى تجربه قابل ديدن نبوده است. 
نامتعارف بودن، يكى از موارد مشخصه هنر است، اين جنبه ايست كه موجب گسترده شدن روند عادى تفكر ميشود و اين گسترش و دست يافتن به 
ديدگاههاى تازه است كه منبع اصلى لذت بردن از هنر به شمار مى آيد. آنچه موجب تحريك سريع و دور از ظرافت حواس و احساسات شود، بدون اينكه 

در آن تفكر يا توجهى به كار رفته باشد يا چنين انتظارى از مخاطب وجود داشته باشد، قطعا هنر نخواهد بود. 
موضوع گفتگوى ما، هنر موسيقى است و آنچه موسيقى را از هنرهاى ديگر متمايز ميكند اين است كه موسيقى، انتزاعى ترين شكل هنر به شمار ميرود 
و چيزى به جز خودش را بيان نميكند. موسيقى بدون ساختار باطنى و درونگرايانه اش هيچ است و دسته بندى كردن آن كارى است كه به ناچار انجام 

شده است و در تعريف ذات موسيقى بى تاثير بوده است. 
براى بيشتر موسيقى دانان، موسيقى داراى جنبه هاى قابل دركى است كه در هنرهاى تجسمى هم كاربرد دارند، مانند شكل، رنگ، بافت، بعد و حجم . 

موسيقى ميتواند بدون هيچ تحريك خارجى، ديده/شنيده و لمس شود. 
بيشتر رهبران اركستر ميتوانند به نتها نگاه كنند و در ذهن خود يك اجراى ايده آل را با در نظر گرفتن تمام اين مشخصات، مجسم كنند، بدون اينكه نگران 

شكل ظاهرى سازها باشند. موسيقى، حتا در انتزاعى ترين شكل خود ميتواند تداعى كننده رنگ و فرم باشد. 
من در اولين سال كالج با كمال تعجب متوجه شدم كه در تمام رسيتالها و كنسرتها، رديف اول و دوم صندليها به ترتيب توسط استادان دانشكده رياضى 

و فيزيك اشغال ميشد. 
از همان زمان و طى تحقيقات بعدى متوجه شدم كه رياضى دانان و فيزيك دانان، به خصوص آنهايى كه با بخش تئورى آن سر و كار دارند، درك، عشق 

و احترام بى اندازه اى نسبت به موسيقى دارند بسيارى از آنان موسيقى دان هم هستند. 
كسانى كه به اين موضوع عالقه دارند به خوبى ميدانند كه اينشتين ويولون مينواخت و تا جايى كه ميدانيم نوازنده خوبى هم بود. چرا كه علوم رياضى و 
فيزيك وهنر موسيقى تا حد بسيارى متكى به تفكر انتزاعى هستند و داشتن درك صحيح و يا دست داشتن در يكى از آنها، تاثير بسيار مثبتى در توانايى 

يادگيرى ديگرى دارد و اگر شخصى در هر سه آنها مهارت داشته باشد كه ديگر خوشبخت ترين دانشمند به شمار مى رود. 
خوب، گوش كردن به يكى از فوگ هاى fugue باخ مانند چيست؟ فوگ نوعى موسيقى پلى فونيك (چند صدايى) است كه آواهاى موجود در آن (يا به 
عبارتى ملوديهاى آن) از دو تا شش صداى مشخص و مجزا تشكيل شده است كه به صورت عمودى در كنار هم قرار گرفته اند و يك فرم اوج گيرنده 

هارمونيك را به وجود مى آورند. 
درواقع چيزى شبيه گوش دادن به صحبتهاى همزمان 2 تا 6 نفر است كه به طور همزمان درباره موضوع واحدى صحبت ميكنند. شنونده ميتواند موضوع 

كلى صحبت را بشنود، و متوجه شود كه اين گروه در كجا با هم توافق دارند و كجا مخالف يكديگرند. 
درواقع، تفاوت و تشابه ميان ”گوش دادن“ و ”شنيدن“ مانند نسبت ”فكر كردن“ و ”حس كردن“ است. روشن كردن راديو و انجام دادن كارى ديگر، گوش 
كردن نيست، و از طرفى توجه كردن به كارى كه انجام ميدهيد هم به شمار نمى آيد. گوش كردن، توجه كردن است و اين كارى است كه انجام دادنش، 

به اشتياق براى درك مطلب نياز دارد و روندى بسيار پويا و مشاركتى دارد. 
هدف هنر سوق دادن انسان به سوى خشنودى نيست و براى اين به وجود نيامده است كه به شما احساسى بدهد يا احساسى بگيرد، ذهنتان را كسل 
رده و شما را به خواب ببرد، بلكه كار هنر اين است كه درون انسان را سرشار از زندگى كرده، ذهن او را فعالتر و قابليتها، قدرت درك و آگاهيهايش 

را گسترش دهد. 
تعجبى ندارد كه هنر در دستگاههاى دولتى يك تجمل به شمار مى آيد. پابلو پيكاسو نقاش مدرن اسپانيايى گفته است: ”هنر بايد با تيغ هايى تيز تجهيز 

شود“. 
گوش دادن به موسيقى به معناى تسليم شدن به آن نيست، بلكه به معناى درگير شدن با فرمها و مفاهيم درونى آن و درهم آميختن اين مفاهيم با آنچه در 
ذهن داريم، است و لذت بزرگى كه از پيش بينى كردن رازها و فراز و فرودهاى منطقى آن ميبريم به اندازه غافلگير شدن در انتهاى يك رمان ادبى زيبا، 

Bill Hammel    استاد دانشگاه موسيقى استراليا  و حتا بيشتر از آن، به زندگى ما غنا ميبخشد. 
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فيروز كريمي سرمربي استقالل 

تهران شد 
مديرعامل استقالل اهواز روز دوشنبه گذشته در توافق 
را  كريمي  فيروز  رضايتنامه  تهراني،  تيم  مسئوالن  با 
صادر  كرد. سرانجام مذاكرات بين دو باشگاه استقالل 
تهران و اهواز نتيجه داد و  شهرام شفيع زاده رضايت 
خود براي صدور رضايتنامه فيروز كريمي اعالم كرد. 

روز قبل از فتح اهللا زاده همراه كامران منزوي در دفتر 
شهرام شفيع زاده حضور پيدا كردند، مذاكرات به دليل 
مسئوالن  جلسه  آن  در  ماند.  نتيجه  بي  مالي  مسائل 
استقالل تهران از شفيع زاده خواسته بودند كه در ازاي 
صدور رضايتنامه كريمي، پولي از آنها مطالبه نكنند كه 

اين با مخالفت اهوازي ها روبرو شد. 
سرانجام، در روز دوشنبه با رايزني اميدوار رضايي با 

شهرام شفيع زاده، مديرعامل استقالل اهواز حاضر شد 
به دليل هواداران تيم تهراني، بدون دريافت پول، رضايت 

نامه اين مربي را براي اين تيم صادر كند. 

گزارش:را ژان نوري
ثروتمندترين باشگاه جزيره 

ثروتمندتر شد
نقل مكان باشگاه آرسنال به استاديوم امارات، براى اين 

باشگاه سود فراوانى داشته است.
باشگاه آرسنال نام خود را بعنوان ثروتمندترين باشگاه 
و  آمار  ترين  تازه  اساس  است.بر  كرده  اعالم  بريتانيا 
ارقام ارائه شده از سوى اين باشگاه، درآمد آرسنال پس 
از تغيير مكان به استاديوم امارات لندن، از 200 ميليون 

پوند گذشته است.
به  ما  كه  دهد  مى  نشان  ارقام  ميگويد:“اين  ادلمن،  كيت 
سرمايه گذارى خارجى نياز نداريم. ما بازيكنانى را كه 
مربى  ونگر  آرسن  و  گرفتيم  تابستان  در  خواستيم  مى 
مصرف  را  بازيكن  خريد  براى  خود  بودجه  از  هم  تيم 

نكرد.“
دندان تيز خارجى  ها

ميزان درآمد باشگاه آرسنال در شرايطى اعالم مى شود 
كه آليشر عثمانف، يكى از سهامداران اين باشگاه، سهم 
خود را به 21 درصد افزايش داد و پس از آن شايعات 

در مورد خريد كل باشگاه، قوت گرفت.
 Red &) “اين تاجر ازبك، شركتى به نام ”رد اند وايت
مدير  دين،  ديويد  بعهده  آن  مديريت  كه  دارد   (White

پيشين باشگاه آرسنال است.
آقاى دين چندين بار عنوان كرده كه آرسنال براى اينكه 
به  كند  رقابت  چلسى  همچون  هايى  باشگاه  با  بتواند 
سرمايه گذارى خارجى نياز دارد. اما آقاى ادلمن تاكيد 
مي كند:“به اعتقاد ما نيازى به پول اضافه در اين باشگاه 

نيست.“
 73.9 ميالدى  گذشته  سال  انتهاى  در  داد:“ما  ادامه  او 
ميليون دالر پول نقد داشتيم و امروز به همه مى گوييم 
كرده  تغيير  ما  سود  به  مالى  تراز  سازمان  اين  در  كه 

است.“
آرسنال خانه دار مي شود

نقل مكان از استاديوم هايبورى به استاديوم امارات به 
سه  از  بيش  مسابقه  هر  در  آرسنال  كه  است  معنى  اين 
مى  آرسنال  اكنون  كند.  مى  كسب  درآمد  پوند  ميليون 
مجموعه  وارد  را  تيم  اين  هايش  دارايى  كه  بگويد  تواند 
رئال  از  پس  حتى  و  كند  مى  اروپايى  ثروتمند  تيمهاى 

مادريد قرار مى دهد.
سال گذشته گروه تجارت ورزش موسسه مالى دلويت 
(Deloitte)، از معتبرترين شركتها در زمينه محاسبات 
ميليون   202 حدود  با  مادريد  رئال  ورزش،  در  مالى 
پوند، بارسلونا با رقمى تقريبا معادل 180 ميليون پوند، 
به  را  درآمد  پوند  ميليون   173 از  بيش  با  يوونتوس  و 

عنوان ثروتمندترين تيمهاى اروپا معرفى كرد.
بايد به نسبت  براى برابرى با آرسنال، منچسترپونايتد 
سال گذشته 32 ميليون پوند، چلسى 50 ميليون، ليورپول 
درآمد  بيشتر  پوند  ميليون   127 تاتنهام  و  ميليون   80

افزايش  روند  امارات،  استاديوم  در  كنند.ماندن  كسب 
درآمد اين تيم را حفظ مى كند، اما ديويد دين هنوز خود 
رئيس  خواهد  مى  و  داند  مى  باشگاه  يك  شماره  نفر  را 
باشد، درحاليكه هيئت رئيس آرسنال، باشگاه را برخود 

مقدم مى دانند.

هاى  گروه  تركيب   

مقدماتىجام جهانى 2010 

مراسم  جنوبى  آفريقاى  دوربان  شهر  در  يكشنبه  روز  
 2010 جهانى  جام  انتخابى  نخست  مرحله  كشى  قرعه 
برگزار شد و تيم ايران در گروه پنج آسيا در كنار كويت، 

امارات متحده عربى و سوريه قرار گرفت. 
در  ايران  گفت  توان  مى  كشى  قرعه  اين  به  توجه  با 
آغاز راه با موانعى روبه رو نخواهد شد زيرا هيچ يك 
قدرت  از  اخير  هاى  سال  در  زبان  عرب  تيم  سه  اين  از 
قرعه  اين  اند.در  نبوده  برخوردار  كهن  قاره  در  بااليى 
سعودى  عربستان  و  جنوبى  كره  ژاپن،  استراليا،  كشى 
هم به عنوان سرگروه برگزيده شدند. استراليا كه براى 
حضور  كشى  قرعه  اين  در  آسيا  نام  به  بار  نخستين 
داشت با سخت ترين قرعه مواجه شد. اين تيم در گروه 
اول با عراق (قهرمان جام ملت هاى آسيا)، چين و قطر 
(قهرمان بازى هاى آسيايى 2006) پيكار خواهد كرد. در 
گروه  هم  تايلند  و  عمان  بحرين،  با  ژاپن  نيز  دوم  گروه 
جنوبى  كره  گرفتن  قرار  سوم  گروه  در  اما  است.  شده 
بود.  خواهد  توجه  جالب  يكديگر  كنار  در  شمالى  كره  و 
اردن و تركمنستان ديگر تيم هاى گروه سوم را تشكيل 
با  سعودى  عربستان  تيم  هم  چهارم  گروه  دهند.در  مى 
ازبكستان، لبنان و سنگاپور هم گروه شده است. بازى 
هاى اين مرحله از روز هفدهم بهمن ماه شروع مى شود 
هر  برتر  تيم  دو  برگشت  و  رفت  ديدارهاى  پايان  در  و 
گروه به مرحله بعد صعود خواهند كرد تا پس از قرعه 
انتخابى  هاى  رقابت  نهايى،  مرحله  گروه  دو  در  كشى 
را برگزار كنند. دو تيم برتر هر گروه مستقيمًا به جام 
جهانى مى روند و تيم هاى سوم دو گروه در يك بازى 
اين  برنده  تيم  تا  شوند  مى  رو  روبه  يكديگر  با  حذفى 
بازى براى كسب سهميه پنجم به جنگ نماينده اقيانوسيه 
قاره  نماينده  عنوان  به  دايى  على  مراسم  اين  در  برود. 
قرعه  آسيا  براى  آ  ژرژوه  و  فيفا  دبيركل  كنار  در  كهن 

كشيد.
 پيروزي برزيل در غياب ژيبا  

 
مسابقات   B گروه  از  ديدار  آخرين  در  گذشته  روز   
تونس  صفر  بر   3 برزيل  ملي  تيم  واليبال  جهاني  جام 
طول  بيشتر  دقيقه  كه 69  ديدار  اين  در  داد.  شكست  را 
نكشيد، سرمربي تيم ملي برزيل به كاپيتان تيمش، ژيبا، 
استراحت داد و از تمام مهره هاي ديگر تيم استفاده كرد. 
در  تونس  ايتاليايي  سرمربي  جاكوبه  آنتونيو  مقابل  در 
هر 3 ست با يك تركيب ثابت بازي را شروع كرد. برزيلي 
ها اين ديدار را (25-19)، (25-16) و (25-21) به سود 
خود تمام كردند. هشام كعبي براي تونس 16 امتياز و 
موريليو اندرس براي برزيل 15 امتياز به دست آوردند.  

  باالخره باالك پا به توپ شد  
بازي  دقيقه  با 45  چلسي  هافبك  باالك  ميشائيل  ايپنا؛    
در ديدار تيم ذخيره هاي اين تيم مقابل بيرمنگام سيتي 
ملي  گرفت.  جشن  را  لندن  هاي  آبي  جمع  به  بازگشتش 
پوش آلماني استمفوردبريج به علت آسيب ديدگي قوزك 
پا و انجام دو جراحي 7 ماه خانه نشين بوده است. اين 
هافبك 31 ساله كه در نيمه دوم اين ديدار ديگر به ميدان 
بازنگشت تمريناتش با تيم اول چلسي را روز پنجشنبه 
مقابل  ديدارشان  از  ها  آبي  بازگشت  از  پس  يعني 
قهرمانان  ليگ  گروهي  مرحله  چارچوب  در  روزنبرگ 
از سرخواهد گرفت. او كه از بازگشت به مستطيل سبز 
«بي  گفت؛  خبرنگاران  جمع  در  است  خوشحال  بسيار 
صبرانه در انتظار بازي در تيم اول چلسي نشسته ام و 

براي اين لحظه ثانيه شماري مي كنم.»  

 كاپلو روي نيمكت انگليس مي نشيند؟ 
 

اتحاديه در حال حاضر  فوتبال انگليس كار سختي نبود. كار سخت  اتحاديه  اخراج مك الرن آنقدر براي 
انتخاب جانشين وي است. ديگر همه مي دانند مردي كه بايد 
به  تيم  اين  رساندن  اش  وظيفه  بنشيند  انگليس  نيمكت  روي 
جام جهاني 2010 نيست، بلكه وظيفه اش رساندن اين تيم به 
جايي است كه خاطرات تلخ اين ناكامي بزرگ به كلي فراموش 
ها  زبان  سر  زيادي  هاي  نام  الرن  مك  اخراج  از  بعد  شود. 
افتاد تا هدايت «سه شير» را بر عهده بگيرد. ژوزه مورينيو كه 
چند ماه پيش از چلسي اخراج شده بود يكي از بزرگ ترين 
اين نام ها بود. اما اين پرتغالي همان ابتدا در گفت وگويي با 
بي بي سي اعالم كرد كه هرگز چنين پيشنهادي را نمي پذيرد. 
آالردايس هم قراردادش را با نيوكاسل بهانه كرد تا احتماالت 
در مورد او هم از بين برود. گلن هادل، هري ردنپ، مارتين 
علني  تمايل  ابراز  اما  شد  شنيده  هم  ديگر  نام  چند  و  اونيل 
فابيو كاپلو مربي بزرگ ايتاليايي كه فصل پيش رئال مادريد 
را قهرمان جهان كرد تمام سرها را به سوي خود چرخاند. با 
گذشت چند روز از بركناري مك الرن 46 ساله حاال پيشنهاد 
به «دن فابيو» رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته است. كار 
از  خبر  انگليسي  نشريات  برخي  حتي  كه  رفته  پيش  جايي  تا 

پيشنهاد 4 ميليون پوندي اتحاديه فوتبال اين كشور به پيرمرد سخت گير ايتاليايي داده اند. حتي گفته مي 
شود كاپلو از حاال دستيارش را هم انتخاب كرده است، جان فرانكو زوال مهاجم سال هاي نه چندان دور 
تيم ملي ايتاليا كه سال ها براي چلسي بازي كرد و بارها بازوبند كاپيتاني اين تيم لندني را به بازو بست. 
بايد منتظر نشست و ديد كه در نهايت ستارگان متكبر جزيره را در مرحله مقدماتي جام جهاني 2010 چه 

كسي هدايت مي كند. 

نقش پدربزرگ ها در ناكامي انگليس  
 

فرزاد حبيب اللهي
است  يي  دقيقه  بازي 90  يك  آلمان  كر؛ «انگليس-  لينه  گري   1-
كه با يك توپ و 22 نفر انجام مي شود و در پايان هميشه آلمان 

پيروز است.» 
با  درجه  كه 180  روند  مي  را  راهي  فوتبال  در  ها  انگليسي   2-
مشي سياست جهاني شان اختالف دارد. اگر شناسنامه ديپلماسي 
انگليس هنوز و همچنان روحيه استعمارگري و با فراست ذاتي 
است؛ در فوتبال از جاده ساده لوحي و حماقت خارج نمي شوند 
و به مادرزاد بازنده يي تبديل شده اند كه زانو هاي لرزان شان 
هرگز سفت نمي شود. آنها به باخت عادت كرده اند و 18 ماه پس 
اريكسون  گوران  اسون  تقديم  را  عوضي»  گمشو  «برو  آنكه  از 
مي كنند؛ تيتر مختصر و مفيد «احمق برو» را هم براي مك الرن 
به كار مي برند.اعتراض، فرزند مشروع شكست است و امروز 
فوتبال ملي انگليس فرزندان زيادي دارد. فرزندهايي كه تولدشان 
از مقدماتي جام جهاني 94 آغاز شد و دو سال يك بار متولد مي 
شوند. انگليس براي انتخاب نام فرزندهايش مشكلي ندارد. آنها 
آس  آندره  نشدني  فراموش  پنالتي  با   96 يورو  نهايي  نيمه  در 
مولر حذف شدند. كيم ميلتون نيسلن و ديويد بكام، بازي تراژيك 

جام جهاني 98 را رقم زدند و گل سول كمپل در دقيقه 117 هم مردود شد تا بهترين انگليس دهه 90 با جام 
جهاني خداحافظي كند. سال 2000 فيليپ نويل در دقيقه 90 بازي با روماني، پنالتي حياتي را به روماني 
داد تا سه شيرها به خانه برگردند. جام جهاني 2002 محل درخشش ديويد سيمن بود. او با گل عجيبي 
كه از رونالدينيو خورد، تيتراژ وداع با فوتبال ملي را ثبت كرد. شايد اگر وين روني در دقيقه 23 بازي با 
پرتغال مصدوم نمي شد؛ بهترين تورنمنت بريتانيا پس از جام جهاني 1966، در پرتغال رقم مي خورد اما 
روني مچ پايش را گرفت. مچ پايش شكسته بود. مچ پاي روني شكست، تعويض طاليي اريكسون سوخت، 
واريوژ واسل اواسط نيمه اول به بازي آمد، پرتغال حمله كرد و در ضربات پنالتي انگليس حذف شد. اين 
بار هم دقيقه 117 سول كمپل يك گل ديگر مثل بازي يك هشتم نهايي جام جهاني 98 زد كه مردود اعالم 
شد.پرستاره ترين و البته ذليل ترين انگليس اما در آلمان حذف شد؛ در شبي كه باز هم پرتغال و اسكوالري 
منتظر پنالتي ها بودند. در شبي كه اگر بكام مصدوم نمي شد و روني در دقيقه 60 كارت قرمز نمي گرفت، 
ذليل ترين انگليس چند دهه اخير باز مي توانست صعود كند. در پشت صحنه تمام ناكامي هاي انگليس 
حماقتي آلوده به ساده لوحي، بدشانسي و البته آه و نفرين ديده مي شود.پدران ميانسال ايران كه قهرماني 
سينمايي برزيل در جام جهاني 1970 را ديده اند، عاشق اين تيم شده اند اما پدران شان كه جنگ جهاني 
را به چشم ديده اند و هيچ چيز از فوتبال نمي دانند، چند سال يك بار كه حرف فوتبال مي شود، آرزوي 
زمينگير شدن انگليس را دارند. آنها بدون شك هيچ چيز از فوتبال نمي دانند اما گاهي بايد در تاثير گذاري يا 
عدم تاثير آنها در نتايج بازي هاي بزرگ شك كرد. خود انگليسي ها آنقدر خرافاتي هستند كه در چند سال 
گذشته براي خوشبخت شدن فرزندان شان، به ادعاي ستاره شناس ها روي آورده اند و بازه 15 مه تا 15 
ژوئن را براي زمان زايمان انتخاب مي كنند.انگليسي ها هرچه در سياست به كشورهاي متوسط و ضعيف 

جهان خنديدند، در فوتبال اشك ريخته اند و مورد استهزاي ضعفا و اقويا قرار گرفته اند. 
-3 مي توان پذيرفت كه فوتبال ملي انگليس نفرين شده و ستاره هاي اين تيم رنگ هيچ جامي را نخواهند ديد 
اما حذف از يورو 2008 نه محصول آه و نفرين بود و نه معلول بدشانسي.انگليس اين بار توسط شخص 
استيو مك الرن كه بالهت را به غايت با خود داشت، حذف شد و خيال همه را راحت كرد. او تنها كسي 
است كه مي تواند در گروه خود به اندازه اسرائيل امتياز بگيرد و در حالي كه روسيه در تل آويو باخته و 
داور به سود انگليس پنالتي الكي مي گيرد، به يورو نرسد. او يك كودن است كه در ارنج، تعويض ها و همه 
چيز اشتباه مي كند و پس از گذشت يك سال از هنر نمايي اش روي نيمكت انگليس، باز هيچ كس نمي تواند 
متعادل و با احترام درباره اش صحبت كند. او تبديل به يك شخصيت احترام نا پذير شده كه عبارت ظريف 

لينه كر درباره شكست هاي دنباله دار انگليس مقابل آلمان را به يك تئوري جهاني تعميم مي دهد.
-4 شايد عبارت لينه كر تا چند سال ديگر تبديل شود به؛ «بازي انگليس با تيم هاي بزرگ و متوسط با يك 

توپ و 22 بازيكن انجام مي شود كه در پايان، نام تيم بازنده انگليس است.» 
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سال اول -  شماره بيست ودوم

 سمبل ها و خرافه هاي
 بوندس ليگا

 

ترجمه؛ شيوا آباء

قبول دارم كه شايد اين سمبل ها و عروسك ها خيلي دوست داشتني 
كسي  زمين  بيرون  در  كه  دارد  وجود  شانس  اين  حداقل  اما  نباشند، 
هست كه بتواند آوازها و ترانه هاي بامزه براي هواداران آرمينيا بيلفلد 

بخواند.

در اين مورد ترجيح مي دهم كه دوستانه ترين و خالصانه ترين پوزش 
هايم را ابراز كنم شايد شما يكي از آنها باشيد،

بعضي  درباره  خواهم  مي  فقط  ندارم،  سرزنش  قصد  واقعًا  من  البته 
چيزها بنويسم، درسته و اين تقصير من نيست اگر بعضي ها حتي به 
سوژه هاي من و چيزهايي كه انتخاب مي كنم تا در موردشان بنويسم 
خورم.  مي  زيادي  افسوس  هم  هنوز  بگويند.  ناسزا  و  كنند  اعتراض 
خيلي  هم  موقع  همان  باخت،  برمن  به  يك  بر  هشت  بيلفلد  كه  هنگامي 

سعي كردم خودم را كنترل كنم كه انتقادات شديد و تيزي نكنم.
من مدت زماني را صرف فكر كردن و انديشيدن به اين مساله كردم كه 
چيزهايي بنويسم درباره كسي يا چيزي كه با دعا، جادو يا حتي نفرين 
و طلسم مانع بروز بعضي از اتفاقات شوم مي شود مثًال كساني كه با 
خواندن اوراد مخصوص براي بايرن مونيخ معتقدند تيم محبوب شان 
از شر باليا در امان مي ماند، اين دعاها در برابر بدشانسي ها قدعلم 
چيزها  اين  نااميدكننده.  ارقام  و  آمار  قبيل  از  هايي  بدشانسي  كند؛  مي 
در ذهنم رژه مي رفت، چرا نبايد در اين ستون مقاله يي نوشته شود 
درباره مردم،؟ اينكه آنها چه كساني هستند و اگر چنين افرادي وجود 
دارند شما مي خواهيد چه كسي را نفرين كنيد و براي چه كسي ورد 
نظر  است،  ساده  كنند؟  مي  كار  چه  افراد  اين  بال  رفع  براي  بخوانيد، 

قرباني.
خداي من، شخصًا از نظر قرباني ها متنفر هستم، در هر ورزشي و در 
هر كشوري. خيلي مشتاق هستم تا از اين خرافه هاي فناتيك بنويسم. 
از كساني كه به اين ها اعتقاد دارند، چرا كه هميشه نيرويي را برتر از 
شناسايي  قابل  شرايطي  هيچ  تحت  كه  بينند  مي  منطق  و  عقل  نيروي 
نيست. درسته، دلم مي خواهد به «نظر قرباني» فوتبال آلمان اعتراض 
بكنم و آن هم «هنز» بز سمبليك شهر كلن است. علت آنكه واقعي بودن 
اين حيوان و اينكه شكلي نمادين نيست آن است كه داستاني حقيقي دارد 

كه به سال هاي دور برمي گردد.
در سال 1950 باشگاه فوتبال شهر كارناوال ساليانه يي را در عمارتي 
بزرگ كه توسط هري ويليامز مالك بزرگ سيرك انگليس ساخته شد 
ديدني  و  جالب  هاي  برنامه  اجراي  براي  عمارت  اين  كرد.  مي  برگزار 
آلتهوف  كاروال  ويليام  همسر  بود.  شده  بنا  سيرك  مختلف  هاي  گروه 
بانويي آلماني بود كه در اين ضيافت حضور داشت و براي شوخي و 
البته تفريح به برگزاركنندگان هديه يي مي داد. يك بز بازيگوش زنده...

تصميم  آنها  شد  برگزار  بازان  سيرك  مراسم  كه  زماني  هنگام،  شب 
گرفتند كه مراسم غسل تعميد براي اين بزغاله بازيگوش برگزار كنند 
و او را نامگذاري كنند. «هنز» Hennes نامي بود كه روي او گذاشتند 
و البته نام مربي او هم «هنز ويسويلر» اهل شهر كلن بود داستاني كه 

بر اين اساس ساخته شده اين است كه بز ناقال روي پيراهن ويسويلر 
ادرار كرده است و پس از آن به جست وخيز در مراسم نامگذاري اش 
پرداخته، البته اين كار براي حيوانات امري طبيعي است چرا كه ملزم به 

رعايت آداب و قوانين اجتماعي نيستند. 
البته زندگي اين بز آنقدر طوالني نبود كه تا امروز ادامه داشته باشد. اما 
همانطور كه مي دانيد اين سمبلي است براي شهر كلن و فوتبالش. هنز 
سوم برخالف دوتاي ديگري مسموم شد و تا اين لحظه همچنان كسي 

كه حيوان را به اين شيوه مسموم كرده است پيدا نشده.
برگزاركننده  به  را  هديه  اين  آلتهوف  كاروال  آنكه  از  پس  بعد  سال  يك 
مجله تخصصي  به  را  نامش  بازيگوش  بز  كرد.  پيشكش  كلن  كارناوال 
دستور  هم  داد، فرانتس كرنر  قرض  سال 1953  اوايل  در  باشگاه كلن 
داد تا تصويري از اين بز تبديل به بخشي از نشان و عالمت مشخصه 

باشگاه بشود.
از ابتدا هم اسم و تصوير يك حيوان يكي از عناصر و المان هاي مهم هر 
نماد سمبليكي در اين كشور بود.اما در طول گذشت سال ها «هنز» به 
تدريج اهميت بيشتر و بيشتري پيدا كرد و خيلي زود در نقطه يي باالتر 
از همه ايستاد. بله، خيلي احمقانه است، اما مي خواهم بگويم كه حداقل 
داستاني وجود دارد كه در خاطره ها است و البته ماجرايي حقيقي است، 
تا هنگامي كه شما «هنز هفتم» را مي بينيد كه در كنار زمين ايستاده و 

معموًال هم عالقه يي به تماشاي فوتبال ندارد بدانيد به چه علت است.

اما در مورد بقيه، ماجرا چيست
فوريه گذشته باشگاه وردربرمن در كالس هاي مدرسه فوتبالش از بچه 
ها خواست كه هر كدام براي سمبلي از خوش يمني و نظر قرباني فكر 
كنند و نظر بدهند چون اكثريت باشگاه هاي بوندس ليگا سمبل ويژه يي 

براي خود دارند كه نشان خوش شانسي است.
آيا به اين معنا بود كه هر كسي مي توانست عروسكي بسازد و شما هم 
كوركورانه از آن تقليد كنيد؟ اين واقعًا مسخره و دور از عقل است. عذر 
مي خواهم كه چنين گستاخانه حرف مي زنم، اما آيا غير از اين است؟ 
نگاهي به سمبل هاي باشگاه هاي آلماني اگر بيندازيد متوجه مي شويد 
بيلفلد يك گاو دارد، سمبل كارلسروهه يك گراز وحشي است، آخن يك 

سوسك كلرادويي، بله يك سوسك،
به هر حال، بگذريم، اما تصور نكنيد كه برمن پيش از اين هرگز به فكر 
يك سمبل و نشانه خوش يمن براي باشگاهش نبوده، آنها هم يك بز 
داشتند (بله، يك بز) كه نامش پيكو (Pico) بود، به افتخار «آرنولد پيكو 
شوتز»، بازيكن افسانه يي دهه 50 و 60 ... وردربرمني ها يك مرغ هم 
داشتند كه «وردي» (Werdi) نام داشت و من نمي دانم آيا اين انتخاب 
از سر كمبود تصاوير سمبليك بوده يا علت ديگري داشته، اين ماجرا 
ايتاليايي  آهنگساز  و  برمن  باشگاه  سران  ميان  امروز  تا  رازي  مانند 
«جوزپه وردي» باقي مانده، اما نه پيكو و نه وردي هرگز آنچنان كه بايد 
مورد پذيرش و استقبال قرار نگرفتند. مسووالن باشگاه هم خودشان 
پذيرفتند كه يك پرنده نمي تواند محبوب هواداران باشد، اما چرا آن را 

حفظ كردند، نمي دانم،
عنوان  به  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  دادم  انجام  كه  هايي  بررسي  طي 
مثال باشگاه سنت پائولي هيچ نظر قرباني و سمبلي نداشته اگرچه تيم 
محبوبي هم بوده و هواداران خاص خود را هم داشته، اما هواداران آن 
از اين قبيل خرافه ها و نشانه هاي خوش شانسي بدشان مي آمده است، 
يكي از چيزهاي جالب ديگري كه به آن دست يافتم اين بود كه باشگاه 
محبوب من بورسيا دورتموند هم نشانه خوش شانسي ندارد، اما آنها 
در سال 2005 زنبور عسل چاقي را ساختند و كمي بعد نامش را «اًما» 
گذاشتند اما دليل نامگذاري اش به افتخار بازيكن اسبق باشگاه «لوتار 

امريش» بود كه در سال 2003 درگذشت. من چندين بار «امريش» را 
مالقات كرده بودم و همچنان به او و عقايدش احترام مي گذارم.

«اما» كنار زمين مي ايستد و ظاهري دوستانه و خوشايند دارد، اين حقه 
يي است كه سران باشگاه براي جلب نظر كودكان و بچه هاي عالقه مند 
به فوتبال به كار بسته اند تا آنها بيشتر به اين ورزش گرايش پيدا كنند. 
اين عروسك هاي زنبوري حتي به بيمارستان هاي كودكان مي روند 
و ضمن مالقات و عيادت از آنها سعي مي كنند آنها را هيجان زده و 
خوشحال كنند. ظاهراً اين زنبورهاي عسل نسبت به ساير نمادها هوادار 
بيشتري پيدا كرده، حتي پيش از بازي بايرن آنها داخل زمين مي دويدند 
و حركات نمايشي انجام مي دادند. اما من هنوز هم نمي دانم كه چرا ما 
در بورسيا دورتموند «زنبور عسل» داريم. اين زنبورهاي سياه و زرد، 
البته فقط شبيه پيراهن هاي بازيكنان مان هستند، اما هنوز هم نقش هيچ 
حيواني روي سمبل و نشانه باشگاه نيست. ما حتي اسم اختصاري و 
اسم مستعار هم نداريم و مردم و هواداران هم بازيكنان ما را «زنبورها» 

خطاب نمي كنند.
و  آبي  هاي  لباس  بنامند،  را «گورخرها»  ما  كه  نيستيم  دويسبورگ  ما 
سفيد گورخرها كه هواداران روي آنها از بازيكن محبوبشان امضا مي 
گيرند و اين گورخرها هميشه كنار زمين هستند (البته من هم مي دانم 
كه گورخر سفيد و مشكي است نه آبي و سفيد،،) البته من اين زنبورها 
را دوست دارم و به آنها راي مي دهم چون هميشه دور از زمين فوتبال 

مشغول انجام كارهاي بهتري هستند.

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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AMD و تراشه چهار هسته اى جديد
 

دنياى  فتح  براى  كه   AMD شركت 
اينتل  با  سنگينى  رقابت  ها  تراشه 
چهار  پردازنده  تازگى  به  دارد، 
است. كرده  عرضه  جديدى  اى  هسته 

چهارموتور  داراى  پردازنده  اين 
سطح  يك  روى  بر  همگى  كه  است 
و  اند  شده  داده  قرار  سيليكونى 
پردازش  قدرت  آنها  همزمان  فعاليت 

 . دهد  مى  افزايش  توجهى  قابل  ميزان  به  را  رايانه 
طراحى  شخصى  هاى  رايانه  براى   Phenom به  موسوم  پردازنده  اين 
شده است. اينتل يك سال پيش اولين تراشه چهار هسته اى خود براى 
عرضه  از  پس  است  بود.گفتنى  كرده  راعرضه  شخصى  هاى  رايانه 
است.   يافته  افزايش  درصد   3.8 شركت  اين  سهام  ارزش  تراشه  اين 

اولين مسنجر فارسى زبان عرضه مى شود
 TD نام  با  ايران  توليد  زبان  فارسى  مسنجر  اولين 
گرفت. خواهد  قرار  اينترنت  شبكه  Massengerدر 

در  گفت:  مسنجر  اين  توليدكننده  نرم افزارى  شركت  مديرعامل 
گرافيكى  روش هاى  جديدترين  از  مسنجر  اين  ساخت  و  طراحى 
تمامى  داراى  طوريكه  به  است  شده  استفاده  برنامه نويسى  و 
است.  دنيا  مسنجرهاى  ساير  با  رقابتى  و  استاندارد  امكانات 
”فراز حق پناه“ افزود: از خصوصيات TD Messengerمى توان به امكان 
نصب بر روى تمامى سيستم عامل هاى موجود، استفاده آسان از تمامى 
كرد.  اشاره  تصويرى  و  صوتى  ارتباط  برقرارى  و  سيستم  بخش هاى 
صوتى  و  نوشتارى  پيام  ارسال  دوستان،  ليست  نمايش  همچنين 
و  كاربر  دو  بين  فايل  دريافت  و  ارسال  آفالين،  صورت  به 
است. مسنجر  اين  ويژگى هاى  ديگر  از  گفتمان  اتاق هاى  همچنين 

برترين هاى گوشى  تلفن همراه
از  جديدى  ليست   ،ProductTRAX شركت  آمارى  كارشناسان 
طى  آمريكا  سطح  گوشى هاى  محبوب ترين  و  پرفروش   گوشى هاى 

سه ماهه سوم سال 2007 را اعالم كردند.
و  خود   KRZR و   RAZR سرى  در  موتوروال  شركت  است  گفتنى 
همچنين شركت LG، توانستند در مجموع هفت گوشى  اين ليست را به 

خود اختصاص دهند.
”برى گيلبرت“( Barry Gilbert) معاون پژوهشى ProductTRAX در 
اين باره گفت: «به طور كلى ميزان قيمت ده گوشى نخستى كه در ابتداى 

اين ليست قرار گرفته اند، 
ما  است.  باالتر  بازار  قيمت  ميانگين  به  نسبت  درصد   19 به  نزديك 

بازارهاى  مى كنيم  پيش بينى 
تلفن همراه آمريكا نيز بتوانند 
با رشد قابل توجهى در آينده 

نزديك روبرو شوند.»
وجود  با  موتوروال  شركت 
چهار  است  توانسته  اينكه 
ليست  وارد  را  خود  گوشى 
سه ماهه  در  كند  برتر   10
قيمت   ميانگين  كند،  سوم 

گوشى هاى اين شركت در اين ليست نزديك به 80 دالر است كه 
اين رقم در حدود 40 درصد از ميانگين كل اين 10 گوشى پايين تر 

است.
ليست 10 گوشى پرفروش در بازارهاى آمريكا طى سه ماهه سوم 

سال 2007 از اين قرار است:
Motorola RAZR V3   2 -  Motorola RAZR V3m- 1

LG VX8300   4 -      Apple iPhone- 3
LG Chocolate VX8550/8500- 5

Motorola MOTOKRZR K1m- 6
Samsung SGH-A707- 7

LG VX5300- 8
Sanyo Katana II- 9

Motorola V323i/V325i- 10
سوم  نسل  فناورى هاى  از  كه  گوشى هايى  مى دهد،  نشان  آمارها 
 55 از  بيش  توانسته اند  مى كنند  پشتيبانى   (3G)همراه تلفن هاى 
دهند.  اختصاص  خود  به  را  برتر  گوشى   10 ليست  از  درصد 
نيز  چهارم  سه ماهه  روند طى  اين  پيش بينى مى كنند  كارشناسان 

ادامه داشته باشد.
اولين خودروي ديزلي دوگانه سوز  

 
«كريستوف كوتارد» مهندس سرپرست پروژه خودروي دوگانه 
اين  شركت  كه  كرد  اعالم  فرانسه  سيتروئن  پژو   Hdi سوز 
بازار  وارد  دهه  پايان  را  برقي  ديزلي  سوز  دوگانه  خودروي 

خواهد كرد. خودروي 
Hybrid Hdi308 از يك معماري دوگانه سوز موازي برخوردار 
است كه مجهز به سيستم تغيير مكانيكي روباتي شده شش دنده 
يي و سيستم «روشن- خاموش» خودكار است. سيستم «روشن- 
خاموش» اين امكان را به راننده مي دهد وقتي وسيله نقليه متوقف 
است موتور را در حالت «آماده به كار» نگه دارد. موتور احتراقي 
با  برابر  كيلووات  قدرت 80  با   Hdi Fap1.6 نوع از  خودرو  اين 
كيلوواتي   16 الكتريكي  موتور  يك  با  كه  است  بخار  اسب   110
مي  خودرو  به  را  كيلووات   96 معادل  قدرتي  بخار)  اسب   22)

دهد. مصرف گازوئيل اين خودرو در گردش 
خارج از شهر 4/3 ليتر در 100 كيلومتر است 
آن  از  شده  ساطع  اكسيدكربن  دي  انتشار  و 
نسبت به خودروي Hdi308 غيردوگانه سوز 
38 درصد كاهش يافته است. همچنين مصرف 
در  ليتر  سه  شهري  ترددهاي  در  خودرو  اين 
100 كيلومتر و انتشار دي اكسيدكربن از آن 
نسبت به نسخه قبلي غيردوگانه سوز اين مدل 

58 درصد كاهش يافته است.  

نگاهي به تكنولوژي استفاده شده در دومين برج بلند اروپا 

آسمانخراش چرخنده 
 

ترجمه؛ عليرضا سزاوار 
شهر «مل مو» در كشور سوئد از جمله شهرهايي است كه برنامه هاي توسعه 
بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري كه پس از بررسي هاي فراوان و 
-Turn» دقيقي كه به وسيله معماران و شهرسازان اروپايي صورت گرفت، برج

معمار  كاالتروا»  «سانتياگو  توسط  اروپا)  قاره  بلند  برج  (دومين   «ing Torso
برجسته اسپانيايي طراحي شد و ساخت آن پس از سه سال در اواخر سال 2005 

ميالدي به پايان رسيد.
با آغاز پروژه ساخت برج 55 طبقه Turning Torso، سوئدي ها به ويژه مردم 
شهر مل مو بي صبرانه منتظر افتتاح و آغاز به كار اين برج 195 متري بودند. اين 

برج بلندترين ساختمان مسكوني كشور سوئد است كه در راستاي طرح
بدن  طبيعي  حركات  از  الهام  با  برج  اين  شد.  ساخته  سوئد   «West Harbour»
يك  قالب  در  سپس  و  سنگي  مجسمه  يك  قالب  در  ابتدا  كاالتروا،  توسط  انسان 
معماري hi-tech (تكنولوژي سطح باال) طراحي شد و اكنون نيز همخواني كاملي 

با بافت جديد اطراف خود دارد.
طراحي  در  زبردستي  معمار  مهندس  و  ساز  مجسمه  نقاش،  كاالتروا  سانتياگو 
ساختمان است كه دورانديشي او در پيش بيني سيستم سازه برج ها، مهمترين 

عامل موفقيت او است.
اين برج از 9 مكعب 5 طبقه تشكيل شد كه اين 9 مكعب با نود درجه چرخش، نماي 
منحصر به فردي را ايجاد كرده است. مكعب اول و دوم مخصوص دفاتر اداري- 
تجاري و بقيه مكعب ها مخصوص واحدهاي مسكوني است كه البته سالن هاي 
ورزشي، استخر، جكوزي و تاالرهاي پذيرايي هم جزء آنها است. طرح استثنايي 
اين برج تاكنون دو جايزه ويژه بهترين طرح معماري برج هاي مسكوني و يك 
جايزه بهترين طرح سازه بتني را تصاحب كرده است. از آنجايي كه اين برج يكي 
از ساختمان هاي معروف جهان است، مي بايست امكانات رفاهي مناسبي را هم 
در اختيار ساكنان خود قرار دهد؛ چرا كه اجاره 5 هزار يورو به ازاي هر متر مربع 

يك واحد مسكوني يا تجاري اين برج امكانات خاصي را هم مي طلبد.
تمامي واحدهاي اين آسمانخراش، تجهيز شده به لوكس ترين مبلمان و وسايل 
است. ضمن اينكه تجهيزات به كار رفته در واحدهاي اين برج ساخت شركت هاي 

معتبر بوش آلمان و فيليپس هلند است.
داشتن  اختيار  در  مسكوني  اداري-  برج  اين  توجه  قابل  رفاهي  امكانات  جمله  از 
شبكه كامپيوتري داخلي است كه ساكنان اين آسمانخراش به وسيله آن مي توانند 
به تمامي شبكه هاي كامپيوتري مركز تجاري، خدماتي، تفريحي و... در داخل اين 

-Turn مجموعه  از  عضوي  عنوان  به  آنها  امكانات  از  و  داشته  دسترسي  برج 
ing Torso با خدمات ويژه استفاده كنند. در ضمن يك شبكه اينترنت پرسرعت 
(دو گيگابايتي) و همچنين انشعاب تلويزيون كابلي ويژه اين برج هم از امكانات 

ارتباطي قابل ذكري است كه در اختيار ساكنان Torso است.
كه  لحظه  هر  در  توانند  مي  واحد  هر  ساكنان  آسمانخراش،  اين  در  اينكه  جالب 
آب،  مصرف  ميزان  از  شان  اختصاصي  مانيتورينگ  سيستم  وسيله  به  بخواهند 

برق و ساير انرژي هاي مورد استفاده مطلع شوند.
مقاوم  و  منطقي  سيستم  يك  خود،  مشاوران  همكاري  با  اسپانيايي  معمار  گرچه 
براي طرح اين شاهكار معماري هاي تك در نظر گرفته بود ولي بدون شك اجراي 

سازه چنين برجي نيازمند تحقيقات و محاسبات علمي پيچيده يي است.
آمده  دست  به  نتايج  براساس  آسمانخراش  اين  سازه  سيستم  و  طراحي  اساس 
از آزمايش هاي دشوار «تونل باد» انجام شده روي ماكت اين برج در دانشگاه 
وسترن شهر انتاريو كانادا تعيين و سپس به وسيله مهندسان ارشد سازه طراحي 

و محاسبه شده است.
طرح نخست، عبارت بود از يك فونداسيون حجيم بتني به طول 30 متر و ضخامت 
7 متر كه به وسيله ستون هاي ويژه يي به ارتفاع 18 متر بر پي اصلي اين برج 
قرار گرفته و به پايين ترين سطح آسمانخراش متصل شده است. اين ستون ها 
به منظور مقاومت در برابر فشارهاي جانبي زمين توسط تيرهاي بتني به يكديگر 

متصل شده اند.
در مركز اين فونداسيون استثنايي، يك سازه بتني لوله يي شكل قرار دارد كه با 
قطر داخلي 5/11 متر به عنوان محور و هسته مركزي كل آسمانخراش به ارتفاع 

195 متر قرار گرفته است.
ضخامت ديواره اين سازه لوله يي شكل كه آسانسورها و راه پله اين برج را در 
خود جاي داده و تحمل بار اصلي برج برعهده آن است، روي فونداسيون 4/3 متر 

و در باالترين نقطه برج 6/0 متر است.
به  دارد،  متر  سانتي   30 از  كمتر  يي  سازه  ضخامت  كه  برج  طبقات  تمامي  كف 

صورت يك لوح بتني يكپارچه به هسته مركزي متصل است.
انتقال نيروي هاي جانبي وارد بر ساختمان نيز برعهده سازه فوالدي 820 تني 

است كه در گوشه برج قرار گرفته است.
دانماركي  شركت  وسيله  به  و  است  اسپانيايي  هاي  شركت  ساخت  سازه  اين 
«Promecon» نصب شده است كه نيروهاي جانبي وارده را به واسطه ديوارهاي 

سازه يي طبقات به هسته مركزي منتقل مي كند.
بسيار  بستر  كه  دارد  قرار  سنگي  صخره  يك  برج  فونداسيون  زير  در  واقع  در 
مناسبي براي احداث اين آسمانخراش بزرگ است و ستون هاي استفاده شده در 

فونداسيون اين برج به اندازه 4 متر در اين صخره سنگي فرو رفته اند.
پس از اجراي شبكه 600 تني فوالدي فونداسيون، عمليات بتن ريزي پي برج به 
روز  شبانه  سه  مدت  در  و  نروژي  كارخانه  دو  در  شده  توليد  تجهيزات  وسيله 

پياپي انجام شد و 5100 مترمكعب بتن در اين بخش برج استفاده شد.
نكته جالب در زمينه كنترل دماي اين حجم از بتن ها است؛ چرا كه بتن در مدت 
زمان رسيدن به مقاومت و گيرايش، در اثر فعل و انفعاالت شيميايي، مقداري گرما 
آزاد مي كند كه در چنين شرايطي سرد شدن سطح خارجي و گرم ماندن اليه 
داخلي موجب ايجاد ترك هايي در بتن مي شود و اين امر از استحكام و مقاومت 
نهايي بتن مي كاهد. با توجه به ضخامت 7 متري اين فونداسيون، قبل از اجراي 
طرح مهندسان سازه شرايط بتن ريزي را توسط كامپيوتر شبيه سازي كردند تا 

شرايط دماي بتن در طول اين مدت تحت كنترل باشد.
اجراي هسته لوله يي شكل برج هم توسط قالب هاي فلزي لغزنده انجام شد، به 
اين صورت كه پس از بتن ريزي هر طبقه از اين هسته، اين قالب فلزي مركب به 

وسيله جك هاي هيدروليك به طبقه باال منتقل مي شد.
بتن ريزي كف و ديوارهاي برج هم پس از اتمام ساخت هر طبقه از هسته مركزي 
تشكيل  را  كف  مربع  شكل  يكديگر  كنار  در  كه  مثلثي  فلزي  هاي  قالب  وسيله  به 
مي دهند، انجام شد. در عمليات بتن ريزي هسته مركزي هم، در كف طبقات و 
ديوارهاي اين برج از تكنولوژي Self- compacting يا بتن خودفشرده شونده 
استفاده شده كه در اين روش نيازي به متراكم كردن بتن ريخته شده به وسيله 

دستگاه هاي ويبراتور نيست.
از جمله كارهاي حساس و پيچيده ساخت اين آسمانخراش، اجراي نماي آن بود 
كه نيازمند دقت بسيار بااليي بود. نماي ساختمان متشكل از 2800 پنجره و 3100 
پانل آلومينيومي است كه در زمان طراحي نما، آزمايش هاي فراواني در مورد 
شيوه به كارگيري آنها انجام شد كه نتيجه آن، ايجاد جداره يي مستحكم در برابر 
وزش بادهاي تند، تبادل حرارت و جلوگيري از نفوذ صدا و رطوبت است. ضمن 
اينكه نحوه اتصال سازه فوالدي به سازه بتني اين برج نيز توسط متخصصان 
دانشگاه وسترن دانشگاه كانادا طراحي و شبيه سازي شد و با همكاري بهترين 
متخصصان اروپايي، امريكايي و كانادايي اين برج زيبا و استثنايي در سوئد بنا 

نهاده شد. 
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كوفته سريع و خوشمزه 

مواد الزم:
گوشت=250 گرم

جعفرى ساطورى=200 گرم 
برنج نيم پز=يك استكان 

پياز سرخ شده=3 قاشق غذاخورى
رب گوجه فرنگى=يك قاشق غذاخورى

گوجه فرنگى=3 عدد
فلفل دلمه=2عدد

نمك و فلفل و ادويه و زردچوبه=به ميزان الزم
تخم مرغ=يكعدد

آبليمو =يك قاشق غذاخورى
شكر=يك قاشق چايخورى

طرز تهيه:
و  شده  سرخ  پياز  از  قاشق  دو  رابا  گوشت 
دهيد  ورز  كامًال  فلفل  و  زردچوبه  و  ادويه 
بيفزائيد  را  مرغ  تخم  و  برنج  و  سبزى  سپس 
كند. پيدا  چسبندگى  حالت  تا  دهيد  ورز  باز  و 

و  برداريد  مرغ  تخم  يك  اندازه  به  مايه  اين  از  سپس 
در روغن داغ سرخ كنيد و برگردانيد تا همه طرفشان 
سرخ شود.سپس در روغن باقيمانده رب را تفت داده 
و فلفل و نمك و شكر و آبليمو وسپس پياز سرخ شده 
بيايد. بجوش  بگذاريد  و  بيفزائيد  را  آب  ليوان  يك  و 

فلفل دلمه و گوجه فرنگى ها را حلقه حلقه كرده و كف 
يك قابلمه بزرگ يك رديف از هر كدام بچينيد سپس 
روى آنها كوفته هاى سرخ شده را فقط در يك رديف 
بچينيد و يك رديف ديگر از گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى 
روى كوفته ها بچينيد. بعد نصف سس را - كه جوش 
بريزيد.  رويشان   - نروند  وا  ها  كوفته  تا  باشد  بايد 
بعد از يكربع بقيه سس را روى كو فته ها بريزيد و 
تقريبًا بعد از يكربع ديگر، وقتى كوفته 4 تا 5 قاشق 
را  ها  است.كوفته  حاضر  غذا  داشت  آب  غذاخورى 
گوجه  بهمراه  را  آبش  و  بچينيد  تخت  ظرف  يك  در 
فرنگى و فلفل هاى پخته مانند سس روى آن بدهيد.

اين كوفته عالوه بر اينكه بسيار لذيذ است و خيلى سريع 
آماده ميشود چون لپه ندارد خيلى سبك است و براى 
بچه ها و افراد داراى ناراحتى معده نيز مناسب است.

معجزه گريه كردن
با گريه كردن از استرس خود بكاهيد. محققان معتقدند گريه و خنده هر دو از يك قسمت مغز ناشى 

مى شوند؛ همان طور كه خنديدن مزاياى زيادى براى سالمتى دارد.
 (از قبيل پايين آوردن فشار خون و باال بردن سيستم ايمنى بدن) دانشمندان در مورد گريه كردن 

نيز به نتايج مشابهى دست يافته اند.
به نظر مى رسد كه گريه كردن عمل مفيدى است؛ چرا كه در يك بررسى  آمارى مشخص شده 
است كه 85 درصد زنان و 73 درصد مردان اظهار كرده اند كه پس از گريه كردن احساس بهترى 
دارند. عالوه بر نقشى كه گريستن در كاهش استرس دارد، موجب جلب توجه و كمك سايرين 

نيز مى شود. 
وقتى ما گريه مى كنيم رفتار اطرافيانمان ماليم تر شده و كمتر پرخاش مى كنند و بيشتر تمايل دارند 
كه كمك كنند و دلدارى دهند. گريه بازگو كننده وضعيت روحى ما نيز هست؛ مثال گاهى اوقات ما 

حتى نمى دانيم كه افسرده هستيم، تا اينكه گريه مى كنيم.
و  غم  هنگام  به  كردن  گريه  از  خوددارى  شود،  سالمتى  باعث  مى تواند  كردن  گريه  كه  همانطور 
غصه هم مى تواند براى جسم مان مضر باشد، بنا به بررسى هاى انجام شده، سركوبى احساسات 
با فشار خون باال، ناراحتى هاى قبلى و سرطان مرتبط است. با وجود مزايايى كه براى گريه كردن 
ذكر شد، بايد بدانيم چنانچه گريه كردن جزء عادت هاى روزمره مان باشد بايد به پزشك مراجعه 
كنيم؛ چرا كه اين موضوع مى تواند نشانه اى از افسردگى باشد. پزشكان تاكنون مجالس سوگوارى 
را توصيه نكرده اند، اما هنگامى كه احساسى مثل گريه كردن داريد نبايد با آن مقابله كنيد؛ اين يك 

امر طبيعى است و عكس العمل روحى كه نشانه تندرستى است.
برابر  چهار  زنان  مثال  عنوان  به  دارد،  ارتباط  تربيتى  و  جنسيتى  ژنتيكى،  مسايل  با  كردن  گريه 

بيشتر از مردان گريه مى كنند.

حقوق خود را چگونه خرج كنيم?   
 

براى اغلب ما هفته آخر ماه معادل روزهاى سخت بى پولى است و همواره با خود فكر مى كنيم كه ”خدايا مگه من چه خرجى كردم كه ديگه چيزى در جيبم نيست؟“ سختى 
اين امر هنگامى دو چندان مى شود كه متاهل بوده و احيانا“ فرزند يا فرزندانى هم داشته باشيم در آنصورت است كه موجود نه چندان خوشايند و جديدى بنام قرض بتدريج 
همراه زندگى ما شده و تا مدتها سايه به سايه شما و افكارتان را همراهى ميكند. شكى در اين نيست كه امروزه زندگى در شهرهاى بزرگ هزينه بااليى دارد، اما اگر كمى 
دقت كنيد متوجه مى شويم كه اغلب پول خود را صرف مخارج غير ضرورى مى كنيم از خريد هله هوله و خوراكى هاى بى مورد گرفته تا خريد لوازمى كه نياز جدى به آنها 

نداريم. در اين مطلب سعى خواهيم كرد بطور مختصر چند روش ساده براى كمتر خرج كردن و پس انداز كردن را براى شما بازگو كنيم. 
- ميان خواستن و احتياج داشتن (Wants & Needs) تفاوت بسيار مى باشد. 

احتياجات زندگى آن دسته از مواردى است كه بدون آن ادامه حياط تقريبا“ غير ممكن و دشوار مى شود مانند محلى براى زندگى، غذا، لباس و ... اما موارد ديگرى مانند 
داشتن يك ماشين، پوشيدن لباسهاى مد روز، داشتن بهترين وسيله صوتى يا كامپيوتر و ... از مواردى است كه لزوما“ زندگى شما بدون آن مختل نمى شود، به اينگونه موارد 
خواسته يا همان wants ميگوييم. آرزوها و خواسته هاى انسان تمامى ندارد اما بايد توجه داشت كه اين آرزو 
ها بايد مطابق با اندازه هاى ما باشد. بنابراين همواره ميان خواسته و نياز خود تفاوت بگذاريد و بيشتر به فكر 

نياز باشيد تا خواسته. 
- آيا جنس گرانتر بهتر مى باشد؟ در بسيارى موارد اين مطلب صحيح و در بسيارى موارد ديگر صحيح نيست. 
شما بايد كاالى مورد نظر خود را در چهارچوب توانايى هاى خود تهيه كنيد. به عنوان مثال در ارتباط با خريد 
اتومبيل همواره اين سئوال را قبال“ از خود بپرسيد كه ”آيا واقعا“ من بدون اتومبيل نمى توانم زندگى كنم؟“ بايد 
درست فكر كنيد خريد يك اتومبيل  هزينه هاى بسيارى مانند نگهدارى و تعمير، بنزين، بيمه ، معاينه فنى ، تصادف 
احتمالى و ... دارد، مخارجى كه هنگام خريد خود را نشان نمى دهند و ممكن است شما دير متوجه آن شويد، پس 
محاسبات الزم را انجام دهيد بعد دوباره از خود سئوال نماييد ”آيا واقعا“ من بدون اتومبيل نمى توانم زندگى 

كنم؟“ آنگاه تصميم بگيريد. 
- قبل از خريد هر وسيله اى از دوستان سئوال كنيد راجع به بهترين و خوش قيمت ترين، روى اينترنت تحقيق 
كنيد و هرگز بدون تحقيق قبلى خريد نكنيد. بخصوص اگر عجله اى در خريد نداريد سعى كنيد برخى خريد هاى 
گران قيمت خود را در فصولى از سال انجام دهيد كه آن اجناس حراج مى باشند. در ارتباط با وسايل الكترونيكى 

نيز هرگز و هرگز جديدترين مدل را نخريد چرا كه تفاوت قيمت آن با يك مدل پايين تر بسيار بيشتر است. 
- هنگامى كه به خريد مى رويد همواره نيازهاى كامل خود را بدانيد و از قيمت ها حدودا“ خبر داشته باشيد، چرا 
كه ممكن است به كااليى برخورد كنيد كه قيمت مناسبى دارد و شما در آينده به آن احتياج خواهيد داشت و مى 

توانيد آنرا انبار كنيد. 
- حقوق خود را كه گرفتيد نگويد هفته آينده به بانك مى روم و قدرى از آنرا پس انداز مى كنم، اگر همان روز 
اول پس انداز كرديد كه هيچ اگر نه شك نكنيد كه تا هفته بعد براى تمام حقوق خود نقشه كشيده ايد. نقشه اى 
كه بسيارى از هزينه ها در آن جزء خواسته هاى تمام نشدنى شما است. نكته ديگر در پس انداز آنكه هرچه مى 
توانيد بيشتر پس انداز كنيد، نگران نباشيد اتفاق خاصى رخ نمى دهد. در عوض روزى اين پس انداز مشكل بزرگى 

از زندگى شما را حل خواهد كرد. 
-  اگر پولى يا ارثى به دست شما مى رسد هرگز خرج اجناسى نكنيد كه مستهلك مى شوند بر عكس آنرا در امور سود دهنده سرمايه گذارى كنيد. 

- همواره آخر هر ماه مخارج انجام شده را بررسى كنيد و با تحليلى كه انجام مى دهيد ببينيد چه مقدار از آنها نياز بوده و چه مقدار خواسته و سعى كنيد در ماه بعد دقيق 
تر عمل كنيد. 

مهارتى به نام «خنده»
گاهى خنديدن آن قدر برايمان عادى مى شود كه فراموش مى كنيم، چقدر شگفت آور است. آيا تا به حال به اين مساله فكر كرده ايد كه خنده چقدر مى تواند در كنش و واكنش 
بدن سودمند باشد و آيا مى دانيد در هنگام خنديدن در بدن چه اتفاقى رخ مى دهد؟ دانش روان شناسى، امروزه پى برده است كه لبخند در زندگى ما از اهميت به سزايى 
برخوردار است. لبخند و خنده هيچ عارضه جانبى مضرى ندارد و حتى اگر نتواند به خودى خود بيمارى و فشارهاى روحى را عالج كند، حداقل مى تواند لحظات نگرانى به 
وجود آمده از بيمارى را برطرف سازد. لبخند عالوه بر معكوس كردن مسير بيمارى و تامين سالمت، بهترين يخ شكن در گردهمايى هاى اجتماعى است. در سال هاى اخير 
دانشمندان سعى داشتند كه فيزيولوژى خنده و اثرات پزشكى قابل اثبات آن را آشكار كنند. گروهى از اين وحشت دارند كه اگر زياد بخندند و يا لبخند به لب داشته باشند، 
ديگران آن ها را جدى نگيرند در حالى كه بايد بدانيم امروزه مشكل، خنده زياد نيست، بلكه كمبود خنده است. البته بايستى صادقانه خنديد و شخصيت خود را نيز در نظر 
داشت. خنده، آن گاه موثر و درمان بخش است كه به موقع باشد و به شخصيت ديگران آسيب نرساند. خنده هاى بى مورد و تمسخر آميز، انسان را غافل مى كند و پرده 

سياهى بر روى عوامل شادى آفرين ديگر مى كشد. 
خنده چيست؟

در واقع خنده يك برنامه است كه كل سيستم بدن را درگير مى كند. ممكن است خنده در اثر گفتن يك مطلب خنده دار باشد كه از عصب شنوايى ما شروع مى شود، و يا ممكن 
است در اثر ديدن تصويرهاى خنده دار و كميك بوده و از چشم هايمان شروع شود. دانستن اين نكته مى تواند جالب باشد كه پيدايش خنده پيش از به وجود آمدن زبان و 

عميقا با پيدايش ما ارتباط دارد. 
تاثيرات لبخند و خنده

لبخند زدن و خنديدن، نشانه داشتن شخصيتى دست و دلباز، اجتماعى و خوش قلب است. گرچه ما معموال خنديدن زياد را با سبك سرى يكى مى دانيم ولى بايد بدانيم كه 
تغييراتى فراسوى سبك سرى در جسم و بدن انسان به واسطه خنديدن و لبخند زدن به وجود مى آيد كه تظاهرات عينى آن شادمانى است كه در اين حالت تمام جسم تنظيم 

مى شود و ذهن شفاف مى گردد. 
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روشهايى براى ترك سيگار   
انسان  سالمتى  براى  تنباكو  مصرف  و  سيگار  كشيدن  كه  نيست  شكى 
مفيد نيست، اما چرا با اين حال روزانه صدها هزار نفر به سبب كشيدن 
سيگار جان خود را از دست مى دهند؟ در مقابل اين واقعيت هاى آشكار، 
افراد سيگارى معموال اينگونه پاسخ مى دهند : ”كشيدن سيگار براى ما 

يك عادت شده!“ 
شايد اين جواب، جوابى منطقى نباشد، چون همانطور كه سيگار كشيدن 
مى تواند تبديل به يك عادت شود، سيگار نكشيدن نيز مى تواند نوعى 
عادت باشد. گرچه اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه ترك يك عادت 

و يا روى آوردن به عادتى ديگر كار ساده اى نيست. 
افراد سيگارى اين موضوع را بايد در نظر بگيرند كه مصرف دخانيات نه 
فقط براى خود بلكه براى افراد پيرامون خود نيز ضرر دارد. پس حداقل 
با ترك سيگار به سالمت دوستان، همكاران، خانواده و افراد پيرامون 

خود ضرر نرسايند. 
استفاده از تمركز و نيروى فكرى با تمركز و استفاده از نيروى درونى 
نكشيدن  سيگار  عادت  به  را  كشيدن  سيگار  به  عادت  توانيد  مى  خود 
تبديل كنيد. توجه كنيد كه اگر قصد چنين كارى را داريد بايد با استفاده 

ورزشهاى  ها  بعضى  برويد.  آن  با  مقابله  به  تمركز  و  فكرى  نيروى  از 
روحى مانند يوگا را حتى براى ترك سيگار پيشنهاد مى كنند. برخى از 
كارشناسان و متخصصين حتى گوش دادن به آهنگهاى شاد يا آرام و 
meditative را توصيه مى كنند، چرا كه تمايل به استعمال سيگار در 
بيشتر مواقع هنگامى صورت مى گيرد كه سيستم عصبى انسان ضعيف 

مى شود. 
كاهش مصرف با برنامه ريزى

با برنامه ريزى دقيق مى توانيد آرام آرام به نكشيدن سيگار عادت كنيد. 
مثال اگر روزى 15 نخ سيگار مى كشيد سعى كنيد تا با يك برنامه ريزى 
چهار ماهه سيگار را كنار گذاريد. بدين صورت كه ماه اول روزى ده تا 
سيگار بكشيد ماه دوم آنرا به پنج نخ در روز كاهش دهيد و ماه سوم نيز 
روزى يك نخ بكشيد. ماه چهارم نيز هر سه روز يكبار يك عدد بكشيد تا 

در ماه پنج بطور كامل به نكشيدن آن عادت كنيد. 
كوتاه كردن حجم سيگار

اگر  است.  سيگار  مقدار  و  اندازه  كردن  كوتاه  و  برش  روشها،  از  يكى 
نمى توانيد تعداد سيگار را كم كنيد و يا اين موضوع براى شما بسيار 
سخت است، سيگارهاى خود را با استفاده از قيچى كوتاه كنيد و يا پس 
از روشن كردن آنها را پيش از اتمام خاموش كنيد. براى برنامه ريزى 
اينكار مى توانيد ماه اول يك سوم از هر سيگار را ببريد، ماه دوم آنرا 
نصف كنيد و ماه سوم دو سوم آنرا قيچى كنيد. ماه چهارم نيز سعى 

كنيد هر دو يا سه روز يكبار 
يك نصفه سيگار بكشيد. 

استفاده از محصوالت ترك 
سيگار

محصوالت  از  استفاده 
تواند  مى  نيز  سيگار  ترك 
توجه  اما  باشد.  خوبى  ايده 
كنيد كه قبل از استفاده يك 
رابطه  در  حتما  محصول 
خود  پزشك  با  آن  مصرف 
برخى  چون  كنيد،  مشاوره 
توانند  مى  محصوالت  از 
بيشتر  ضرر  با  عوارضى 
باشند.  داشته  شما  براى 

ترك  چسب  مثل  محصوالتى 
سيگار،  ترك  سيگار  و  سيگار  ترك  آمپول  سيگار،  ضد  آدامس  سيگار، 
اكثر  در  و  شوند  مى  استفاده  سيگار  ترك  براى  كه  هستند  محصوالتى 
مواقع نيز جواب مى دهند. معموال تاثير اين محصوالت برروى سيستم 

عصبى است و باعث مى شوند تا ميل به سيگار در انسان كاهش يابد. 

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

عادات غلط غذايى
نوشيدن چاى بالفاصله يا با فاصله اى كوتاه بعد از غذا 
چاى داراى ماده اى به نام تانن است كه با آهن موجود 
در منابع گياهى، تركيبى به نام تانات آهن ايجاد مى كند 

كه مانع جذب آهن و موجب دفع آن از بدن مى شود. 
دستگاه  در  آن  جذب  كه  است  مغذى  ماده  يك  آهن 
شود.  مى  جذب  اندك  مقدار  به  و  بوده  مشكل  گوارش 
از  آن  دفع  باعث  و  غذا  آهن  جذب  مانع  مختلفى  عوامل 
بدن مى شوند؛ بنابراين احتمال كمبود آهن در بدن و كم 
خونى ناشى از فقرآهن به خصوص در گروه هاى آسيب 
پذير مانند كودكان و نوجوانان به ويژه نوجوانان دختر، 

خانم هاى باردار و سالمندان زياد است. 
گوارش  دستگاه  در  آهن  جذب  مانع  كه  هرعاملى  پس 
شده و دفع آهن را افزايش دهد، بايد مورد توجه دقيق 

قرار گيرد. 
اين امر به خصوص براى افرادى كه مبتال به كم خونى 
ناشى از فقرآهن هستند مضر بوده و كم خونى آنان را 

تشديد مى كند. 
مانع  و  است   B1ويتامين ضد  عامل  يك  حاوى  چاى 

استفاده بدن از ويتامينB1 ( تيامين) مى شود. 
ويتامينB1 در حفظ سالمت اعصاب مؤثر است و كمبود 

آن موجب بروز اختالالت عصبى در انسان مى شود. 
بنابراين نتيجه مى گيريم كه مصرف چاى با فاصله كوتاهى بعد از غذا يا همراه با آن مى تواند انسان 
را در معرض كمبود آهن و نيز كمبود ويتامينB1( تيامين) قرار دهد. به خصوص چنانچه مقدار آهن يا 

ويتامينB1 در غذاى انسان كافى نباشد، اين اختالالت شديدتر خواهد بود. 
/ نوشيدن آب و مايعات زياد همراه غذا 

نوشيدن مايعات به مقدار زياد همراه غذا موجب رقيق شدن شيره هاى گوارشى مى شود، در نتيجه شيره 
هاى گوارشى نمى توانند در هضم موادغذايى اثر كامل داشته باشند كه نتيجه آن اختالل در هضم و جذب 
موادغذايى و ايجاد نفخ و سنگينى در دستگاه گوارش است. پس بهتر است همراه غذا يا بالفاصله بعد از 
غذا آب مصرف نكنيم. اين امر به خصوص براى كودكان اهميت زيادى دارد. بعضى از كودكان عادت به 

مصرف مقدار زيادى آب همراه غذا دارند. 
اين امر موجب پرشدن معده و كاهش اشتهاى آنان شده و موجب مى شود كه كودكان نتوانند غذاى كافى 
بخورند؛ در نتيجه موادمغذى الزم به بدنشان نمى رسد و چون كودكان در سنين حساس زندگى و در 
مرحله رشد سريع هستند، چنانچه نيازهاى تغذيه اى اشان تأمين نشود، در معرض سوء تغذيه، اختالل 

در رشد و كاهش مقاومت در برابر بيمارى ها قرار مى گيرند. 
در ضمن مصرف آب يا نوشيدنيها همراه غذا ممكن است باعث ايجاد نفخ، دل درد و سنگينى در دستگاه 

گوارش شود كه اين امر مى تواند باعث امتناع كودكان از غذاخوردن شود. 
/ با عجله غذاخوردن و خوب نجويدن غذا 

يكى از عادات غلطى كه امروزه به علت ماشينى شدن زندگى و صنعتى شدن بسيارى از كشورها، در بين 
جوامع مختلف رايج است، تند غذاخوردن و خوب نجويدن غذاست. 

گرفتارى  و  اشتغال  علت  به  پرجمعيت،  و  بزرگ  شهرهاى  در  خصوص  به  امروزى،  ماشينى  زندگى  در 
زياد، افراد زمان كافى به صرف غذا اختصاص نمى دهند و معموًال غذاى خود را با شتاب و عجله و در 

فرصتى محدود مصرف مى كنند. 
اين امر موجب مى شود كه آنان نتوانند غذا را با آرامش و به طور كامل بجوند و ميل كنند و اين مسئله 
چنانچه ادامه يابد، منجر به عادت تند غذاخوردن و خوب نجويدن غذا مى شود. شتاب زدگى به هنگام 

صرف غذا و خوب نجويدن آن، اشكاالتى براى سالمت انسان در بردارد. 
داشته  اى  اشاره  موادغذايى  جذب  و  هضم  در  جويدن  نقش  به  است  بهتر  فوق،  اشكاالت  شرح  از  قبل 

باشيم. 
اولين مرحله هضم بعضى از موادغذايى در دهان صورت مى گيرد كه اين امر به وسيله آنزيم پتيالين 
موجود در بزاق انجام مى شود. اين در صورتى است كه غذا به خوبى جويده و خرد شده باشد و نيز با 

بزاق دهان آغشته شده باشد. 
- چنانچه غذا به خوبى جويده و خرد نشود و با آنزيم پتيالين موجود در بزاق آغشته نگردد، اولين مرحله 
هضم به خوبى انجام نشده ، در نتيجه در هضم و جذب موادغذايى اختالالتى ايجاد مى شود كه مى تواند 

موجب سنگينى، احساس پرى در دستگاه گوارش، دل درد و ناراحتى هاى گوارشى شود.
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آشنايي فرانسه با تيغه مرگبار گيوتين
 بهرام افتخاري

218 سال پيش در روز 28 نوامبر 1789 ميالدي ، دكتر ژوزف گيوتين 
دستگاهي كه براي قطع كردن سر محكومين به مجازات مرگ را اختراع 
كرده بود ، در مقابل نمايندگان مجلس انقالب فرانسه به نمايش گذاشت. 

مردم فرانسه با وسيله اي مرگبار كه بعدها به نام خود مخترع آن گيوتين 
نام گرفت ، آشنا شدند. 

 
اين وسيله داراي يك تيغه برنده بود كه ميان يك چارچوب از جنس چوب 

مي لغزيد.
هنگام فرود تيغه سنگين برنده بالفاصله سر محكوم كه در زير آن قرار 

گرفته بود قطع مي شد. 
دكتر ژوزف گيوتين براي اختراع اين وسيله مجازات مرگ استدالل كرد سر محكوم فورا قطع شده و او در 

هنگام مرگ برخالف اعدام ، گردن زدن با تبر يا شمشير يا شقه شدن زجر نمي كشد.
شده  تاييد  رسما  جراحي  آكادمي  العمر  مادام  دبير  و  جراح   ، لويي  آنتوان  سوي  از  گيوتين  ژوزف  دستگاه 

بود.
دكتر گيوتين هنگام نمايش اختراع خود به نمايندگان در مورد كارايي اين دستگاه به آنها اطمينان داد.

خود او كه نماينده پاريس در مجلس انقالب بود ، 
عقيده داشت برابري هنگام مجازات مرگ بايد در 

مورد همه شهروندان در نظر گرفته شود. 
 بنابراين دستگاهي را اختراع كرده بود كه سر 
همه محكومان به مرگ اعم از زن و مرد ، پير و 

جوان را به يك شكل قطع مي كرد!
مجلس   ، ميالدي  سال 1791  ژوئن  روز 30  در 
تصويب كرد كليه محكومان به مرگ سرشان با 

اين وسيله قطع شود.
اين دستگاه ابتدا «لوييزت» نام داشت اما روزنامه 
ژوزف  دكتر  از  خوشي  دل  كه  پارلماني  نگاران 

گيوتين نداشتند ، آن را گيوتين ناميدند. 
 ابتدا براي آزمايش دستگاه گيوتين از گوسفندها 
روز  در  تا اين كه  استفاده شد  و اجساد اموات 
ژاك  نيكالس  ميالدي   1792 سال  آوريل   25
پلوتيه يك راهزن قسي القلب براي نخستين بار 
ثبت  تاريخ  در  نامش  و  شد  مجازات  گيوتين  با 

گرديد.
هاي  سال  بين  بزرگ»  «ترور  دوره  جريان  در 

1793 ميالدي و 1794 ميالدي بيش از 20 هزار بيگناه يا گناهكار با دستگاه مرگبار گيوتين از نزديك آشنا 
باشند  داشته  فرصتي  ديگر  آنكه  بي   ، شدند 
حكايت  ديگران  براي  را  مرگبار  تجربه  اين  تا 

كنند. 
سال  نوامبر   28 روز  در   ، ترتيب  اين  به   
1798 ميالدي دكتر ژوزف گيوتين يك وسيله 
مجازات مرگ كه سر محكوم را قطع مي كرد به 

نمايندگان مجلس فرانسه نشان داد.
مردم فرانسه با دستگاهي آشنا شدند كه مدتي 

بعد به نام مخترعش گيوتين ناميده شد.
يك  مجازات  براي  گيوتين  كه  باري  آخرين 
محكوم به مرگ در فرانسه به كار گرفته شده 

روز 10 سپتامبر سال 1977 ميالدي بود. 

درست و محكم «دست» بدهيد

هستيد. فكر مى كنيد اولين چيزى كه به طرف حتما از تاثير اولين برخورد در طرف مقابل آگاه 
مقابلتان نشان مى دهد كه چه نوع آدمى هستيد چيست؟ بله، درست حدس زديد، نحوه دست دادنتان... سعى كنيد 
هميشه سفت و محكم دست بدهيد، اين باعث مى شود كه در اولين برخورد تاثير خوبى بگذاريد. بعد از بررسى و دقت 
زياد روى اين موضوع، دست دادن را به پنج گروه تقسيم بندى كرده اند كه هر كدام نشان دهنده نوعى شخصيت 

است.
/ دست دادن با دست هاى خيس: 

مسلما دست دادن هاى زننده و تنفرآور انواع بسيارى دارد، اما دست دادن با دست هاى خيس بدترين آنهاست. حتما 
توجه داشته باشيد كه قبل از دست دادن با كسى دست هاى خود را كامال خشك كرده و آنها را از عرق پاك كنيد. در 

اينجا به دو نكته براى چگونگى خشك نگاه داشتن دست هايتان اشاره مى شود:
1) قبل از رفتن سر قرارهاى مهم يا مصاحبه هاى كارى دست هايتان را خوب شسته و بعد خشك كنيد. دقت كنيد كه 
تا موقع دست دادن با فرد مزبور از بستن دست هايتان جلوگيرى كنيد. چون باعث گرم شدن دست ها و عرق كردن 

آنها مى شود.
2) دستان خود را قبل از دست دادن خشك كنيد. هميشه دستمالى براى اين كار با خود همراه داشته باشيد.

/ دست دادن شل و ول:
دست دادن شل و ول نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن عالقه و ثبات است. مسلما اين خصوصيات 
متضاد قدرت و استحكام است كه ويژگى افراد محترم و موفق است. توصيه مى شود اگر حالت دست دادن تان شل 
و ضعيف است، هنگام دست دادن كمى نيرو صرف كنيد. مطمئنا دست دادن سفت و محكم تاثير بسيار بهترى در 

مخاطب مى گذارد.
/ دست دادن نوك انگشتى: 

مطمئنا قبال برايتان اتفاق افتاده است، يك نفر هنگام دست دادن نوك چهار انگشتتان را مى گيرد و نمى گذارد كه دست 
تان كامال در دستش قفل شود و بعد دست تان را به سختى مى فشارد. بايد سعى كنيد تا مى توانيد از چنين دست 
دادنى خوددارى كنيد. البته ممكن است گاها به طور تصادفى يا وقتى عجله داريد برايتان پيش آيد. اما به شما توصيه 
مى شود در اين مواقع از فرد مخاطب عذرخواهى كرده و دوباره با او دست بدهيد. ممكن است كار خوبى نباشد اما 

در ذهن فرد مقابل مى ماند كه چقدر برايش احترام قائل بوده ايد.
/ دست دادن خيلى محكم:

قديمى ها معموال اينطور دست مى دادند. احتماال تا به حال با چنين موردى برخورد كرده ايد. فردى احساس مى كند 
قوى ترين مرد جمع است و هنگام دست دادن دست تان را مثل ليمو مى چالند. درست است كه اغلب افراد از دست 

دادن محكم خوششان مى آيد اما اين استحكام نبايد موجب ناراحتى طرف مقابل شود.
/ دست دادن دوستانه و خودمانى:

مردم بايد عادت كنند دست دادن هاى عجيب و غريبشان را كنار بگذارند. نيازى به شعبده بازى نيست: يك دست 
دادن ساده، محكم و دوستانه كافى است.درست است كه دست دادن مسئله اى پيش پا افتاده است اما مى تواند عامل 
مهمى در مصاحبه ها و جلسه هاى اجتماعى شود. سعى كنيد كه خيلى راحت اما محكم با فرد مقابل دست داده و در 

چشمانش نگاه كنيد تا بهترين تاثير را در برخورد اول روى فرد مقابل بگذاريد. 

كوچكترين شاهزاده                                        ناصر رنجبردوست
و  صبور  پرانرژى،  پسرى  فرزند،  صدمين  يعنى  آنها  خردسالترين  داشت.  فرزند  صد  كه  بود  پادشاهى  روزگارى، 
هيچ  كه  خردسال  شاهزاده  اين  حتى  بودند.  تعليم  تحت  ورزيدهاى  مربيان  توسط  پادشاه  فرزندان  همه  بود.  مهربان 
شانسى براى رسيدن به تخت و تاج پادشاهى نداشت توسط بهترين مربيان تحت تعليم قرار ميگرفت. مربى او دانش 
فراوانى داشت و عاقلترين مربى فرزندان پادشاه به شمار ميرفت. او شاهزاده كوچك را كه احترام خاصى براى او 

قائل بود و از او اطاعت ميكرد، بسيار دوست داشت.
در آن زمان رسم بود كه شاهزادهاى تحصيل كرده را به بخشهاى مختلف مملكت ميفرستادند تا در امور كشوردارى 
به پدر خود كمك كنند. وقتى شاهزاده كوچك به اندازه كافى بزرگ شد، از استاد خود خواست تا بهترين منطقه را براى 
او تعيين كند. استاد گفت: “وقتى پادشاه از تو سرزمين دلخواهت را پرسيد، هيچ سرزمينى را انتخاب نكن. بهجاى آن 
از پدرت درخواست كن تو را بهعنوان كوچكترين فرزند در پيش خود نگه دارد تا به هنگام كهولت وى بتوانى به او 
در امور اين سرزمين كمك كنى.” شاهزاده كوچك نيز اطاعت كرد و پادشاه از وفادارى و مهربانى او بسيار خشنور 

شد.
شاهزاده كوچك نزد استاد خود رفت و به او گفت: “چگونه ميتوانم به بهترين شكل به پدر و مردم سرزمينم خدمت 
كنم؟” وى پاسخ داد: “از پادشاه درخواست كن تا وظيفه جمعآورى ماليات اين سرزمين را به تو بسپارد. و بعد از 
جمعآورى آنها حاصل از آن را بهطور عادالنه مابين مردم قسمت كن. در صورت موافقت پادشاه با درخواست تو، با 

عدالت، صداقت و مهر وظيفه خود را انجام بده.”
شاهزاده دوباره تعاليم مربى خود را اطاعت كرد و چون پادشاه به صداقت او ايمان داشت، اين وظيفه را به عهده 
نيازمندان  و  فقرا  به  غذا  توزيع  در  و  كرد.  رفتار  عدالت  به  مردم  با  ماليات  جمعآورى  در  نيز  شاهزاده  گذاشت.  وى 
گشادهدستى كرد و به زودى احترام و رأى اعتماد همه مردم را به سوى خود جلب كرد. پادشاه در بستر مرگ افتاد 
و وقتى وزرا از او وارث تخت و تاج پادشاهى را پرسيدند، پادشاه گفت: “تمام صد فرزند او حق تخت و تاج پادشاهى 

دارند. پس مردم بايد پادشاه آينده خود را انتخاب كنند.” 

بعد از مرگ پادشاه، مردم به اتفاق، صدمين فرزند پادشاه را به سلطنت برگزيدند. وقتى نود و نه پادشاه ديگر ماجرا را 
شنيدند، از حسادت به خشم آمدند و در حاليكه كينه و نفرت تمام وجود آنها را در برگرفته بود، به جنگ با او شتافتند. 
آنها پيامى به او فرستادند و گفتند: “ما بزرگتر از تو هستيم و همسايهها به علت انتخاب خردسالترين فرزند به ما 

ميخندند. يا از سلطنت كنارهگيرى كن و يا آماده جنگ باش.”
كوچكترين شاهزاده نزد مربى خود شتافت و از او راهنمائى خواست. مربى او كه اكنون بسيار كارآزموده و پختهتر 
شده بود، گفت: “به برادرانت بگو كه من مايل به جنگ با برادرانم نيستم و اجازه نميدهم مردم بيگناه به خاطر ما كشته 
شوند. به آنها بگو كه مايل هستى تا ثروت پادشاه را بهطور مساوى مابين آنها تقسيم كنى و بعد سهم برادرانت را براى 
آنها بفرست.” شاهزاده نيز اطاعت كرد و دستورات او را مو به مو انجام داد. در اين حين، نود و نه شاهزاده لشكرى 
را جهت سركوبى او جمعآورى و تا نزديكى پايتخت آورده بودند. وقتى پيام برادر كوچك خود را دريافت كردند و 
سهم كوچك خود را ديدند، از مقدار آن خشمگينتر شدند و آن را نپذيرفتند. اما بعد از اندكى تفكر، با خود گفتند اگر 
با شاهزاده كوچك بجنگيم، در نهايت به جنگ با همديگر نيز خواهيم پرداخت وسرزمين ما به ناچار به سرزمينهاى 
كوچكترى تقسيم خواهد شد و هيچيك از سرزمينهاى كوچك به اندازه كافى قدرتمند نخواهد بود تا در صورت حمله 

دشمنان بتواند از خود دفاع كند.
از  كوچك  شاهزاده  شناختند.  رسميت  به  را  خود  كوچك  برادر  سلطنت  و  فرستادند  بازپس  را  خود  سهماالرث  پس 
اين عمل برادران خود بسيار خشنود شد و آنها را به قصر خود دعوت كرد تا اتحاد مابين خود را جشن بگيرند. او 
تمامى امكانات قصر را در اختيار آنها گذاشت و با آنها خوشرفتارى كرد. بدين ترتيب آنها به صد دوست صميمى 
تبديل شدند و سوگند ياد كردند تا در تمامى مراحل زندگى به كمك و يارى هم بشتابند. داستان اين وحدت در سراسر 
سرزمينهاى اطراف پخش شد و هيچكدام از دشمنان آنها جرأت نكردند به سرزمين آنها تجاوز كنند. شاهزاده بعد از 
عزيمت برادرانش، مربى خود را به قصر فراخواند و ثروت و فراوانى را در اختيار او نهاد و در مراسم باشكوهى در 
حضور كليه درباريان گفت: “من كه صدمين فرزند پادشاه بودم، تمامى موفقيتهاى خود را مديون راهنمائيها و تعليمات 
مربى خود هستم. و در ضمن اقتدار و وحدت اين سرزمين را مديون اين مربى عاقل ميدانم. بايد بدانيم كه هر كسى از 
طريق اطاعت و فرمانبردارى از تعليمات مربيان و معلمان دلسوز و بافراست خود ميتواند مسائل و مشكالت خود را 
حل كرده و به سعادت و خشوبختى دست يابد.” و اين بود كه مردم آن سرزمين سالها به خير و خوشى زندگى كردند 

و به سعادت و خوشبختى دست يافتند.
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 مطابق با استانداردهاى انگلستان ما تنها به فروش نمى انديشيم، كيفيت و سرويس ما را از دوستان خود جويا 
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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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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

حكايتى از خالقيت و بهره ورى
سعيد مقدم آريايى

سرد  روز  يك  در  قبل  ها  سال  گويند  مى 
وقتى ملكه جزيره انگليس از پنجره قصرش 
كه  كرد  مشاهده   ، ميكرد  نگاه  بيرون  به 
برخى از سربازان محافظ قصر ، آب بينى 
با   ، شده  جارى  سرما  اثر  در  كه  را  خود 
آستين خود پاك مى كنند . او از اين عمل 
آستين  روى  داد  دستور  و  شد  ناراحت 
بدوزند  دكمه  سرى  يك  سربازان  انيفورم 
براى  خود  آستين  از  نتوانند  سربازان  تا 
 . كنند  استفاده  خود  بينى  آب  كردن  پاك 
جزء   ، آستين  روى  دكمه  وجود  تدريج  به 

الينفك لباس هاى نظامى شد !
سال بعد وقتى ارتش آمريكا اعالم كرد كه 
هر كس كاهشى در هزينه هاى نظامى ايجاد 
كند ، پاداش خوبى دريافت خواهد كرد ، يك 
اضافى  هاى  دكمه  حذف  پيشنهاد  با  خياط 
 ، نمايد  دريافت  اى  ويژه  پاداش  توانست 
زيرا با توجه به تعداد سربازان و لباس ها 
و دكمه هاى آن ، صرفه جوبى قابل توجهى 

حاصل شده بود !!
وقتى به اطراف خود نگاه مى كنيم موارد و مسائل متعددى را مى بينيم كه در گذشته بنا به عللى 
ايجاد شده ولى پس از گذشت زمان با آنكه علت اصلى مدتهاست كه از بين رفته ، قيد و بند ايجاد 

شده همچنان باقى است .
دليل اين امر آن است كه ما به رفتار گذشته خود به تدريج عادت مى كنيم و آن كارها برايمان عادى 
مى شود. ما در واقع در دام عادت هايمان اسير هستيم . بايد تالش كنيم از اين دام ها رهايى يابيم 

تا بتوانيم عملكرد خود را بهبود بخشيم و كارها را از مسير بهترى به جريان بيندازيم.
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حقيقت خيلى ساده است
 th Bandمتن آهنگ مى ميرم بى تو از گروه 7
 سردى نگاه بشكن      فاصله سزاى ما نيست

 تو بگو واسه هميشه     اين جدايى حق ما نيست
   بودن تو آرزوم                حتى واسه يك لحظه

مى ميرم بى تو
 خوندن من يك بهانه است     يك سرود عاشقانه است

 من برات ترانه مى گم           تا بدونى كه باهاتم
 تو خودت دليل بودنم             بى تو شب سحر نمى شه

 مى ميرم بى تو
  من عشقت رو به همه دنيا نمى دم

  حتى يادت رو به كوه و دريا  نمى دم
با تو مى مونم واسه هميشه

 اگه دنيا بخواد من و تو تنها بمونيم
 واست مى ميرم     جواب دنيا رو مى دم

 با تو مى مونم واسه هميشه
 خاطرات تو رو چه خوب چه بد حك مى كنم

 توى تنهايم فقط به تو فكر مى كنم
 با تو مى مونم واسه هميشه

 دوست داشتم اينه هفته را با متن اين آهنگ شروع كنم.. كه ببينين منم دل دارم...
 من سنگ دل نيستم.. من از مردها بدم نمياد.... منم عاشقم... عاشق يك مرد.... منم
 دلم شكسته شده توسط يك مرد... منم از خود شما هستم.. يك دختر تنها.... فقط
 فرقش اينه كه حرف دلم را با شما ميزنم... حرف دلم را از شما قايم نميكنم.. چيزى
 ندارم كه از كسى در اين دنيا قايم كنم و دوست داشتم يك روزى همه مثل من

 ...بودن تو اين دنيا... بى ريا... رو راست
آقايون از خانمها چى مى خوان؟؟؟

 اگه از خودشون بپرسين مى گن خواسته ما خيلى كمتر از خانمها هست. يعنى به
 پاى اون چيزى كه خانمها از آقايون مى خوان نميرسه و آخرشم ميگن چيزى كه
 ما مى خواهيم ساده هست و بيشتر دخترها انجام مى دن... ولى اينها همه حرف
 هست و در حقيقت آقايون خيلى از خانمها توقع دارن و وقتى هم شما اون كارها

را انجام بديد... شما ديگه عادى شدين براشون و يك نفر جديد را مى خوان
...دروغ نميگم... حقيقت خيلى ساده است

 در اعماق قلب هر مردى اين آرزو وجود دارد كه همسرش با تمام وجود به او
 اعتماد داشته باشد. چند بار شده مردى را ببينيد كه به همسر خود مى گويد: ”فقط
 اگر به من اعتماد داشتى...“  بيشتر آقايون هم در عجب هستند كه چرا انجام چنين
 كار ساده اى براى بيشتر خانم ها دشوار است. پاسخ اين سوال در رفتار خود
 بازى در ميارن و تو خيابون secret آقايون نهفته است. وقتى كه براى خودشون

راه ميرين همه اش چشمشون به مردم ديگه هست.. چه توقعى دارن؟
 داشته باشيد.. يك Romantic Meal وقتى مى رى رستوران... مثال قرار هست
 ميز دو نفره.. به جاى اينكه چشمشون تو چشم شما باشه و دست شما هم تو
 دستش... ميز پشت سريتون كه چند تا دختر نشستن برايش خيلى بيشتر جالب
 تره... و با چشم و اشاره داره با دختره عشوه بازى اش را ميكنه.. چطورى مى

...تونه آدم به او اعتماد داشته باشه
 در يك مقاله اى خوندم كه اين كامال به خاطر داليل فيزيكى بدن هست و نوشته
 بود كه: ” اين امر از همان آغاز تولد معنا پيدا مى كند. پسر بچه ها داراى هورمون
 تستسترون هستند. مزيتى كه دختر بچه ها فاقد آن مى باشند. با توجه به دارا
 بودن تستسترون، آقايون مى توانند به راحتى در برابر مشكالت از خود دفاع كنند
 و در صورت نياز هنگام مواجهه با خطر پا به فرار بگذارند. كه بيشتر دختر خانم
 ها داراى چنين توانايى نيستند. آنها نمى توانند از لحاظ بدنى در مواقع خطر از

“ .خود دفاع نمايند
 و در ادامه نوشته بود كه: ” بنابراين آقايون بايد بدانند زمانيكه از همسر دلخواه
 خود تقاضا مى كنند تا به آنها ”اعتماد“ كند، نبايد تصور كنند كه آنها توانايى انجام
 چنين كارى را ندارند، بلكه بايد درك كنيد كه بانوان قدرى آسيب پذيرتر از آقايون
 هستند. اگر از او انتظار داريد كه اعتمادش نسبت به شما جلب شود، بايد كارهايى

”.انجام دهيد كه به واسطه آن به ايجاد چنين حسى كمك كرده باشيد
 اين حرفها ممكنه %1 درست باشه.. ولى فكر كنم ما دختر خانمهاى خر به پسره
 انقدر اعتماد مى كنيم و اونها هستن كه اون اعتماد را از بين مى برن... يك زمانى
 كه من با يك نفر دوست بودم و بچه و خر بودم.. يه روزى رفتم رو كامپيوترش و
 كه ايميلم را چك كنم... خب مى دونين كه بعضى Gmail.com رفتم رو وب سايت
 ميكنه و رفت وارد ايميل اون پسر شد... من فقط Automatically Login وقتها
Headline را ديدم كه نوشته بود: Your Flowers have been ordered. من 
 بمونم....  Surprise خر هم فكر كردم خب براى تولدم هست و بگذار وارد نشم كه
ديدم  .. گذشت  روز   2 گذشت...  روز   1 بودم..  خوشحال  خيلى  و  شدم  خارج   و 
 خبرى نشد... نه گلى اومد نه خبرش!!! رفتم دوباره رو كامپيوترش و بازم مثل
بود Auto Login هميشه نوشته  ايميل..  تو  رفتم  و   To my Beautiful :كرد 
Joana ..وقتى كه اين را ديدم ديگه انگار هيچى نه ميشنيدم و نه مى تنستم ببينم 

 اشك جلوى چشمام را گرفته بود.. سرم گيج مى رفت و واقعا نمى دونستم چى
 كار كنم.. اولش خواستم داد و بيداد كنم ولى بعدش گفتم با منطق باهاش حرف
 ميزنم و ازش مى پرسم كيه... خالصه رفتم پايين.. و ماجرا را بهش گفتم... گفت
 كه اون يك دخترى بوده كه در كالب ديده و دختره خواسته باهاش دوست بشه
 ولى بهش گفته كه من دوست دختر دارم و دل دختره شكسته و به خاطر همين
 دست گل 40£ براش فرستاده كه معذرت بخواد كه نميتونه باهاش دوست بشه....
 و من... منم باورش كردم!! و ذيگه در اين مورد هيچى نپرسيدم.... دفعه دوم و
 سوم هم كه ماجراهايى مشابه پيش اومد بازم چيزى نپرسيدم.... تا يهو يك نفر
 من را به خودم آورد و فهميدم عجب خر راحتى بودم!!! االن كه دوباره خاطرات را
 مرور كردم دلم داغون ميشه ولى خوشحالم كه بازم تمام زندگى ام را گولش زا
 نخوردم... و از اون كسى كه من را پآگاه كرد متشكرم.. آدم وقتى عاشق هست..
 چشمش كوره... هيچى را نميبينه و هر چى معشوقه بهش مى گه قبول ميكنه و
 حرف اون براش سند هست... زندگى با اون براش بهشته و اعتماد كامل هم هست
 ولى حرف من اينه كه بعضى اوقات خود اين آقايون هستند كه اعتماد را از آدم

 ...مى گيرن
 يكى از دوستهام به خاطر صدمه قبلى كه در زندگى اش خورد از يك نفر هنوز
داره.. ترديد  و  شك  كس  همه  به  هميشه  و  كنه...  اعتماد  راحت  كه  سخته   براش 
 يعنى اعتماد نميتونه بكنه.. اين دوست منم كارش اشتباه هست.. چون درسته همه
 پسرها بيشتر شبيه هم هستن ولى باز هم با هم فرق دارن...  و مشكل اينجاست
 كه اگر كسى واقعا ازته قلب اين دوست من را دوست داشته باشه و بخواد با اون
 تا آخر عمر بمونه و بهش وفادار باشه.. خود اون دختر باعث صدمه زدن به اين
Relationship ميشه... چرا كه خودش بحث و دعوا را شروع ميكنه تا يك نفر با 
Private  زنگ ميزنه و دوست پسرش حوصله جواب دادن نداره... اون موقع صد 
 تا سوال براش پيش مياد كه آره مى دونسته كه كيه و حتما فالن دختره بوده و

...نخواسته جلوى من جواب بده
 عزيزان من... خانمهاى خوشگل... اگه دوست پسر شما مى خواد با كسى حرف
بيشتر براشون  چيز  اون  نه..  نه  بگيد  شما  چى  هر  چون  بزنه..  بگذاريد   بزنه 
 خواستنى مى شه... خود پسرها خوب ما دخترها را مى شناسن... يك زمانى من به
 آرش ميگفتم با فالن زنيكه حرف نزن.. مثل مار ميمونه... خجالت نميكشه مى خواد
 آدمهاى ديگه را با تو دوست كنه در حالى كه مى دونه ما دو نفر با هم هستيم.. و
 تا مدتى براى خودم بزرگش مى كردم كه ائن با فالنى حرف نزنه.. تا يك روز كه
 داشتيم در مورد يك موضوع ديگه حرف ميزديم كه گفت فكر ميكنى من نميدونم
 زنيكه ...... (سانسور شد) و من به خودم اومدم... و ديدم خودش هم ميدونه.. از
نزن.. حرف  تلفنى  باهاش  نرو..  طرف  پيش  كه  نزدم  حرفى  هيچ  ديگه  موقع   اون 
 چون خودمون را انقدر قوى مى بينم كه مار سمى  مثل اون هم نميتونه رابطه ما
 را به هم بزنه.... رابطه ها دست خودمون هست كه كى بخواهيم تمامش كنيم.. و
 اگه واقعا همين االن رابطه به درد نميخوره بايد همان لحظه قطعش كرد... و اگر

...رابطه اى به درد مى خوره بايد قوى تر و محكم ترش كرد
 خيلى كارها  هست كه آقايون مى تونن بكنن تا ما به آنها اعتماد كنيم.... ولى آگاهى
زمين روى  از  هنوز  نسلتون  كه   ... بلبل  و  گل  پسرهاى  آقا  نيست...  بلد  و   ندارن 
 برداشته نشده...ابزار و موقعيت هايى هستند كه مى توانيد براى گسترش اعتماد،
 روى آنها ”حساب كنيد“. خوشبختانه اكثر خانم ها با چنين ابزار و موقعيت هايى
 آشنا هستند و به راحتى آنرا قبول مى كنند. امرى كه سبب مى شود خانم ها راحت
 تر به آقايون اعتماد كنند اين است كه آقايون بر طبق گفته هايشان عمل كنند. قول

.دادن در شرايطى كه به آن عمل نكنيد، براى خانم ها بى معناست
تاثير ديدن،  هميشه  چراكه  كنيد،  مى  عمل  هايتان  قول  به  شما  كه  ببينيم  بايد   ما 
برايتان بيشتر  بدهيد  اجازه  گذارد.  مى  باقى  خود  از  شنيدن  به  نسبت   بيشترى 
 توضيح بدهم؛ به عنوان مثال تصور كنيد كسى به شما مى گويد كه من بد جنس
 ترين آدمى هستم كه آنها تا به حال ديده اند. براى ماهها تنها چيزى كه به گوش
مى بدرفتارى  دوستانم  و  خانواده  با  اندازه  چه  تا  من  كه  است  اين  ميرسد   شما 

 .كنم
 يك روز با من قرار مالقات مى گذاريد و در طى اين قرار... متوجه مى شويد كه
 من آنقدرها هم كه تصور مى كرديد، وحشتناك به نظر نمى رسم و در عين حال
 كمى خوش مشرب هم به نظر مى رسم. آيا تنها يك ويزيت كافى است تا عقيده
 كلى شما نسبت به من تغيير پيدا كند؟ البته كه نه! اما اگر به طور مكرر با خوش
در نظرتان  كم  كم  شويد،  آگاه  خودتان  به  نسبت  من  هاى  فروتنى  و  ها   رفتارى 

 .مورد من شروع به تغيير پيدا كردن مى كند
 مهربانى كه شما در طى چند هفته آخر، از جانب من دريافت كرده ايد با چيزهايى
مورد در  كه  شايعاتى  تمام  نداره.  مطابقت  بوديد،  شنيده  من  مورد  در  قبًال   كه 
 بدجنسى من شنيده بوديد، رفته رفته از ذهنتان محو مى شه... با گذشت زمان از

 .طريق اعمال من، افكار منفى شما در مورد شخصيت من عوض خواهد شد
 آقايون مطلع باشند كه وقتى خانم ها ببينند رفتارتان دقيقًا مطابق با گفته هايتان
 است، آنوقت حس اعتماد، خود به خود رشد پيدا مى كند. زمانيكه به گفته هايتان
 عمل نكنيد... شما دروغگو هستيد و در نتيجه اعتماد ما به شما كمتر ميشود. ما
 خانمها  احساس مى كنيم كه شما را دوست مى داريم و مى خواهيم كه به شما
خواهيد مى  شما  كه  را  چيزى  تا  هستيم  كمك  نيازمند  فقط  كنيم....  پيدا   اعتماد 

.نثارتان كنيم
دوست رو  ها  زن  قلبا  مردها  كه  نيست  شكى  هيچ  فقط...  بخونن  خانمها   حاال 

.دارند

 ولى نظرسنجى ها نشون داده 10 عامل اساسى در مورد زن ها هست كه آقايون
 رو شديدا عصبانى مى كنه و بهتره براى دوام دوستيهامون به اين عوامل توجه

:كنيم
 مردها دوست ندارند كه خانم ها تظاهر كنند پاك هستند، مردها معتقدند كه زن ها

.بايد خودشون باشند و تالش نكنند بهتر جلوه بدند
 مردها از اين كه خانم ها از خانم هاى ديگه ايراد بگيرند متنفرند، اين يك واقعيت
 ثابت شده است كه زن ها اغلب به بقيه زن ها به چشم رقيب نگاه مى كنند. اما به
 ياد داشته باشين كه خانم ها پيش مردها هيچ محبوبيتى به دست نمى يارند اگر
 مدام لباس و كيف و كفش خانم ها ى ديگه و هماهنگى بينشون رو نقد كنند. مردها

.خيلى اهميت نمى دند كه خانم ها لباس روى مد بپوشند يا نه
 حسادت زنانه اوقات مردها رو تلخ مى كنه، اين يك اشتباهه كه حسادت ارتباط رو
 زنده نگه مى داره، حسادت مى تونه عميق ترين ارتباطات رو خراب كنه، حسادت
به ها  جفت  از  يكى  كه  شه  مى  ايجاد  خاطرPartner وقتى  به  نداره.  اعتماد   اش 

 .داشته باشيد اعتماد اصل ارتباط شماست
بشه. برخورد  باهاشون  عاطفى  كننده  حمايت  يه  عنوان  به  ندارند  دوست   مردها 
زنان از  بدتر  خيلى  اين  گن  مى  و  ياد  نمى  خوششون  كمرو  هاى  زن  از   مردها 

.مستقل يا با اعتماد به نفس باالست
 اين خيلى عجيبه ولى احساسات زنانه مردها رو ديوونه مى كنه. برعكس خانم ها
 مرد ها مطمئن هستند كه شكست ناخن يا فيلم هاى سوزناك اصال ناراحت كننده
 نيستند. مردها خوششون نمى ياد دوست دختر و يا زنشون در هر مسئله جزئى

.بزنه زير گريه يا عصبانى بشه
.مردها از خريد هاى زنانه كه هيچ وقت تمومى نداره متنفرند

.مردها مى گن پرحرفيهاى زنان عصبانى كننده است

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

كه  دانيد  مي  اگرچه  فروردين:  متولدين 
ديگران سعي دارند لجبازي كنند و چيزي را نپذيرند 
اولتيماتوم  يا  تهديد  براي  مناسبي  زمان  اكنون  اما 
دادن به آن ها نيست. اگر مي خواهيد به آرزوهايتان 

دست يابيد بهتر است تمرين كنيد.

احساس  با  را  امروز  ارديبهشت:  متولدين 
گيجى و سردرگمى و يا شايد سوء تفاهم آغاز كنيد. 
اما پس از گذشت ساعاتى متوجه مى شويد كه اين 
به  و  بگيريد  درست  تصميمات  تا  داريد  را  توانايى 
خوبى ارتباط برقرار كنيد.در حقيقت شما معجزه اى 
شما  جذب  خواهيد  مى  كه  را  افرادى  تمام  كه  داريد 
پيدا  جديدى  احساسى  رابطه  حتمًا  شوند.امشب  مى 

مى كنيد البته اگر مجرد هستيد.

متولدين خرداد: اگر دچار ترس براي آينده 
باشد،  مثبت  ديدگاهتان  اگر  نشويد  متعجب  شديد، 
چند  در  خوبي  اتفاقات  منتظر  توانيد  مي  مطمئنًا 
اين  به  مطمئنًا  باشيد،  بين  واقع  باشيد.  آينده  روز 

خصوصيت نياز داريد.

 متولدين تير:امرزو كمى مراقب باشيد البته 
اگر متاهل هستيد، زيرا شخصى شما را به خود جذب 

ميكند.

بزنيد  حدس  توانيد  نمي  مرداد:  متولدين 
اثري  چه  نزديكانتان  از  يكي  يا  و  زندگي  شريك  كه 
شوند  مي  باعث  آنها  گذاشت.  خواهد  شما  روي  بر 
خوبي  احساس  و  گرفته  اوج  تصورتان  قدرت  كه 
نسبت به خود پيدا كنيد و هم چنين باعث مي شوند 
به آدم ها عقيده و ايمان پيدا كنيد. گرچه  كه مجدداً 
نظيرند،  بي  آنها  كنيد  مي  تصور  حال  لحظه  در  كه 
سعي كنيد از آنها تصويري نسازيد كه واقعًا نيستند، 
نصيبتان  بزرگي  پشيماني  بعداً  صورت  اين  غير  در 

خواهد شد.

براى  است  خوب  امروز  شهريور:  متولدين 
سالمتى  و خوب بودن پول خرج كنيد.اگر از جاهاى 
پول  نيست  الزم  كنيد  خريد  قيمت  ارزان  و  حراجى 

زيادى بپردازيد.شايد اضافه حقوق بگيريد.

عالقه  مورد  شخص  امروز  مهر:  متولدين 
تان تاثيرى عميق بروى شما دارد كه بايد از ارتباط 
با ژوپيتر و نپتون تشكر كنيد.زمانى كه با اين شخص 
هستيد قلب شما ماالمال از عشق و غرور مى شود.

برويد،آن  حديد  شخصى  مالقات  به  امروز  بايد  اگر 
مى  شما  زندگى  وارد  تازه  هوايى  همانند  شخص 
مجسمه  يك  آنها  از  باشيد  مراقب  چه  شود.گر 
زود  يا  دير  است  ممكن  كه  چرا  نسازيد  غرور  پر 

سرنگون شود.

متولدين آبان: امروز به فكر باز نياز داريد.
هم  موفق  و  كنيد  شركت  كارى  هر  در  توانيد  مى 
شويد.اگر به ديگران دستور ندهيد حتمًا به حرف ها 
خواهيد  مى  كه  را  كارهايى  و  كنند  مى  گوش  يتان 

انجام مى دهند.

و  همدردي  مثل  چيز  آذر:هيچ  متولدين   
حساسيت بخرج دادن براي حل يك مشكل ارتباطي 
نيست. تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه به طرف 
تا  بشنويد  را  او  نظر  نقطه  مايليد  چقدر  دهيد  نشان 
بتوانيد دستورالعمل كاملي حل اين مشكل را بيابيد. 
اگر مجرديد، روش دلسوزانه شما يك شخص خاص 

را خيلي جذب شما مي كند.

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.

در  را  شخصى  ستارگانى  بهمن:  متولدين 
مى  جذاب  صحبتى  هم  كه  دهند  مى  قرار  شما  مدار 
باشد و به شدت از بودن با او لذت مى بريد. شايد 
بدهد.به  شما  به  كردن  فكر  براى  زيادى  موضوعات 
مدت  طوالنى  هدفهاى  يا  كار  درباره  اگر  خصوص 
به  تا  است  خوبى  روز  همچنين  كنيد.امروز  صحبت 
چون  داريد  وى  به  احساسى  چه  كه  بگوييد  يارتان 
هيجان  به  را  شما  بين  احساسات  تواند  مى  كار  اين 

آورد.

روحى  وضع  سيارات  اسفند:  متولدين   
خوش بينانه را تشويق مى كنند و شروع هاى ناگهان 
اخير درباره موانع مى تواند عقب نشينى تواضع را 
اين  از  شما  مانع  خواد  نمى  كس  هيچ  دهد.اما  نشان 
شود كه بعضى از برنامه  هايتان را شروع نكنيد. به 
خاطر اين است كه شما درباره آن ترجيح مى دهيد 

سكوت خود را حفظ كنيد.

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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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 
ferid53@ .خانم ايرانى هستم جهت دوستى و ازدواج در لندن

yahoo.com

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
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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

جهت آگهى با شماره 
020 8453 7350
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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.

 20 با  ماهر  پز  شيرينى  يك 
با  آشنايى  و  كار  سابقه  ساله 
هاى  شيرينى  انواع  پخت  طرز 
ايرانى  آماده همكارى مى باشد.

07724263287
 07935737961

اكبرى

خانمى جوياى كار
بعنوان فروشنده و غيره

07910751909

راننده مينى كپ جهت خانواده 
هاى ايرانى مسافت دور و 

نزديك 
07882226901 كوروش

قابل توجه دانشجويان 
جهت انجام پروژه هاى كامپيوترى 

و طراحى وب سايت با شماره 
07988674331 نسرين

ايران ما
نقاشى ساختمان، دكوراسيون   
و لمينت  با 17  سال سابقه كار با گارانتى
079 8477 2136
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تكرار خاطره
امشب به پاس ِ نازك ِ مه قصه گقت پير

                 از آرشيف ِ ديده ى بيناى درد  ها 

                            در تنگناى شب  ِ برزخى  مكيد 

                                    خون نظيف آن يل ِ سر پا برهنه را 

با نيزه ها ى داغ گنه از قفا  زدند

               بر سينه پر شكاف ز بر خورده تير قرن

                           امشب به پاس حادثه هاى نديده  ُمرد

                                     پيكر تراش عاطفه ساالر ِ پير قرن 

امشب صداى خاطره ها دلخراش بود

               كز دل ربود خاطره هاى نجيب و شاد

                        سيالب فاجعه ز تالطم گذشته بود 

                              نفرين ، سكوت عجز به دل پرورش بداد 

معنا به بطن واژه سرازير مى نمود

           لب هاى گرم  ِلهجه ز تكرار گفته گشت 

                    خشم آنقدر قدح به لب  زال سر كشيد 

                               كارام  ِ مغز ِصبر ، ز دل ها نهفته گشت 

دل ها به ياد  ِماتم  ِآن روز هاى سرد 

              درياى آ ب  ديده فرو ريختند ، باز 

                       گرداب ها به گردِى سرخ آب غم شد ند

                                فرياد ها شكست ، خم آهنگ گوش راز 

امشب شكست ، شيشه ى  دل سنگواژه ها 

             حتى به گوش، ساز ِ نفس خوش صدا نداشت

                       دل ها تنور قصه چو هيزم گرفت تنگ 

                                 و ز تفت باد غصه نسيم  ِ هوا نداشت

زبان درى از ديدگاه محمد تقى بهار

زبان درى
 

حسين و رسى

در معناى حقيقى اين كلمه اختالف است ودر فرهنگ ها مطالب مختلف نوشته اند 
اما از جمله گفته اند: 

 ” درى لغات ساكنان شهر هاى بلخ، بخارا، بدخشان و مرو است. گروهى بر آنند 
مردم در گاه ” كيان ” به آن تكلم ميكردند وگروهى ديگر گفته اند كه در زمان بهمن 
اسفنديار، چون مردم از اطراف عالم به در گاه او مى آمدند وزبان همديگر را نمى 
دانستند، بهمن فرمان داد تا دانشمندان زبان فارسى را وضع كردند وآن را ” درى ” 
نام نهادند. يعنى زبانى كه به درگاه پادشاهان بدان تكلم كنند و بهمن حكم كرد تا در 
همه اى ممالك تحت سيطره اى او به اين زبان سخن بگويند. از سوى ديگر درى را 
منسو ب به دره نيز كرده اند. مانند كبك درى كه به اعتبار خوشخوانى او مى تواند 

بوده باشد. زيرا كه بهترين لغات فارسى، زبان درى است. ”
 از اين گفته ها ميتوان به دو نتيجه رسيد:

 1 - بزرگان و رجال مداين ( تيسفون پايتخت ساسانى ها ) در دربار و خانه به اين 
زبان سخن ميگفته اند. 

 2 - زبان درى، زبان مردم خراسان در شرق ايران از جمله مناطقى چون بلخ، بخارا 
و مرو بو ده است. جمع بين اين دو هيچگونه اشكالى ندارد چون توجيهات مستندى 

در ذيل مى آوريم:
 الف: روايتى از ابن النديم است كه ازز بان ابن مقفع مى گويد: 

 ” زبان درى لغات شهر هاى مداين است ودر دربار پادشاهان بدان زبان سخن مى 
گفتندو لغات مشرق وبلخ در آن غلبه دارد. ”

 ب: روايت ياقوت از حمزه بن الحسن ونص كتاب التمنبيه حمزه كه مطابق روايت 
ابن النديم است.

رجال  و  شاهنشاهان ساسانى  قول  از  عربى  در كتب  كه  عبارات فارسى  غالب   ج: 
آن عصر نقل شده است به زبان درى است نه به زبان پهلوى. چنانچه جاحظ در ” 
كتاب التاج ” عباراتى از شاهنشاهان ساسانى از جمله ” خرم خفتار ” را مثال مى 
دهد كه به زبان درى است. اسماعيل ابن عامر، يكى از سرداران سپاه خراسان كه 
مروان بن محمد آخرين خليفه ى اموى ها را تا مصر دنبال نمود ومروان در اين 
جنگ كشته شد، طبرى از قول او مى گويد كه اسماعيل به خراسانيان گفت: ” دهيذ 
يا جوانكان ” ويا ” يا اهل خراسان مردمان خانه بيابان هستيد ” اين دو عبارت هم 

به زبان درى است.
 ابن قتيبه در ” عيون االخبار ” در شرح رزم ” و هرز سوار ” با حبشيان در يمن 

حكايتى ذكر ميكند:
 ” سوران ايرانى بر تير هاى خويش نامهاى مى نوشتند. اين نامها يا نام شاهنشاه 
بود ويا نام خود سواركار، گاهى نام پسر ويا نام زن شان. و هرز چون در برابر 
صف جنگى حبشيان قرار گرفت غالمش را گفت: تيرى از تركش بيرون آر وبه من 
بده ! غالم تيرى بر آورد و به دست سوار كار داد كه بر آن تير نام زن وهرز نوشته 
بود. وهرز آن را به فال بد گرفت وبه غالم گفت: تويى زن ! واين فال بد به تو برگردد 
! اين را برگردان وتيرى ديگر بده ! غالم تير را به جعبه گذاشت ودست بردو تيرى 
ديگر بر آورد وبه دست خداوند داد. چون وهرز ديد باز همان تير بود ! پس وهرز 
در فالى كه گرفته بود انديشه كرد وناگهان به خود آمد و گفت ” زنان ! ” سپس گفت: 

” زن آن ” ( بزن آن را ) نيكو فاليست اين !... الخ ”
 اين داستان مى رساند كه وهرز به زبان درى سخن مى گفته است.ويا نقل سخنان 
آنانرا تازيان به مناسبت اينكه زبان بزرگان ايران زبان درى بوده است، به همان 
شنيده و روايت كرده اند. چون در زبان پهلوى زن را ” كن ” ميگويند و دختر را ” 
كنيزك ”. نام زن وهرز با فعل ” زن ” در زبان پهلوى متجانس نمى باشد، تنها اين 
تجنيس در زبان درى ممكن است. بازهم ابن قتيبه در ” عيون االخبار ” از قول على 

بن هشام آورده و مى گويد: 
 ” در شهر مرو مردى بود كه براى ما قصه هاى غم انگيز نقل مى كرد ومارا مى 
گريانيد، سپس از آستين تنبورى بر مى آوردو مى خواند: ” ابا اين تيمار بايد اندكى 
شادى... ” واين عبارت كه شعر هفت هجايى بدون شك به زبان درى است. به همين 
سان جمله هاى درى كه از قول بزرگان عهد ساسانى نقل كرده اند در كتب تاريخ و 
ادب بسيار است. گرچه جمله هاى پهلوى در ميان آنها ديده مى شود، ليكن غلبه با 

جمله هاى درى است از اين رو مى توان نظر ابن مقفع را تاييد نمود.
 د: براى اثبات قول ابن مقفع ونويسنده گان فرهنگ فارسى، انتشار زبان درى از 
سمت مشرق ونيمروز، مى تواند دليل محكمى باشد. چون آگاهى داريم كه زبان عامه 
ى غرب ايران در آنوقت زبان پهلوى بود كه غالب كتب دينى، ادبى و علمى به زبان 
پهلوى نگارش يافته و شعرهاى كه در نواحى جبال، همدان، آذر بايجان، طبرستان 
ودر مجموغ مغرب ايران گفته ميشد تا مدتى به زبان پهلوى، طبرى ويا ساير زبانهاى 
محلى بود. اما قديمترين اشعار فارسى كه در خراسان وسيستان از سوى حنظله 
بادغيسى، محمد بن وصيف سكزى وبسام كرد خارجى وغيره سروده شده است به 
زبان فصيح درى بود. سرود كركوى بنا به روايت تاريخ سيستان هم به زبان درى 

است نه به زبان پهلوى.
 قديمترين كتب فارسى كه از دوره ء اسالمى به دست ما رسيده و يا از آنها اگاهى 
اى  شاهنامه  لطبع  باا   - منصورى  ابى  اى  شاهنامه  مقدمه  از:  اند  عبارت  ايم  يافته 
منثور - ( قبل از نيمه ء دوم قرن چهارم هجرى تدوين شده است )، ترجمه ء تاريخ 
طبرى در سال 352 هجرى ازطرف ابوعلى محمد بن محمد البلعمى وزير منصور 
بن نوح سامانى، ترجمه ى تفسير طبرى و حدو دالعالم، گرشاسب نامه ى ابوالمويد 
بلخى وكتاب ديگرى وى به نام عجايب البلدان، به زبان فصيح، استوار و پخته ى 
درى نگارش يافته است. همه ء اين آثار از دست آوردهاى ادبى و فرهنگى خراسان 
به شمار مى روند. از پختگى عبارات، استحكام تركيبات وشيرينى لفظ و معناى آنها 
پيداست كه نه تنها نثرى قديم وپرورش يافته اى ساليان، بلكه قرنهاى دورو دراز 
است و به مراتب از كتب نثر پهلوى كه شايد برخى از آنها همزمان به وجود آمده 

باشند، پخته تر، جامع تر واز لحاظ تطور كامل تر است.
بلخى  المويد  ابو  بلعمى،  فردوسى،  شهيد،  رودكى،  آثار  كه  درى  ونثر  نظم  ظهور   
وتاريخ سيتان به عنوان نمو نه هاى زيبا، ميرساند كه زبان درى لهجه خاص مردم 

خراسان، ماورا ء النهر، نيمروز و زابلستان بوده است. مردم مغرب، مركز، شمال 
وجنوب غربى ايران تا مدتها به زبان پهلوى ويا طبرى سخن مى گفتند. پس از نشر 
زيبا  اى  شيوه  اين  از  ايران  بالد  مردمان  ساير  خراسان،  سمت  از  درى  ادبى  آثار 
پيروى كردند ورفته رفته ازگفتن اشعار فهلوى، رازى ويا طبرى وهمچنان از نو شتن 
نثر پهلوى وطبرى - در عصر ديالمه متداول بود - دست برداشتند و تابع سبك، 

لهجه ى شيرين و سهل المخرج درى گرديدند.
 شايد كسى اعتراض كند كه سبب ظهور ننمودن شعر ونثر درى در غرب وشمال 
ايران پيش از ظهور ادب درى از خراسان، آن باشد كه غرب، شمال و جنوب غرب 
ثير  تا  تحت  در  خراسان  از  بيشتر  بغداد  با  جغرافيايى  نزديكى  واسطه  به  ايران 
براى  مجالى  دليل  همين  وبه  داشته  قرار  تازيان  كشورى  و  لشكرى  نفوذ  سياست، 
عربى  به  اند  ونوشته  گفته  آنچه  نياوردند،  دست  به  نثر  نوشتن  ويا  شعر  سرودن 
بوده است. برخالف خراسان وسيستان به دليل دور بودن از پايتخت عرب وحضور 
اميران مستقل و گر دن كش، فرصتى براى گفتن شعر و نوشتن كتاب به زبان ملى 
اينكه  نخست  باشد.  وارد  نميتواند  اعتراض  اين  اند.  آورده  دست  به  خود  ونژادى 
خراسان وسيستان نيز در زير نفوذ مركز خالفت تا ديرى رنگ عربى گرفته بود و 
ادباى آن بالد در سرودن شعر وتاليف كتب به زبان عربى دست كم از مردم ساير 
شهرستان هاى غربى، مركزى وشمالى ايران نداشتند. با مراجعه به ” يتيمته الدهر ” 
ثعالبى و ” دميته القصر ” باخرزى، و منشآت ابوبكر خوارزمى وبديع الزمان همدانى 
وساير ارباب فضل، اين معنا آشكار مى شود. ثانى اينكه كه توجه سامانيان، برخى 
و  عباد  ابن  صاحب  بويه،  آل  توجه  از  كمتر  عربى  شعر  به  وغزنويان  صفاريان  از 
شمس المعالى نبوده است. پس ديده مى شود كه شعر ونثر درى با لطبع در خراسان 
ظهور كرده و با اندك توجهى از سوى ملوك آن بالد، شعرا و دبيران به سرودن 
شعر و نوشتن نثر به زبان درى اهتمام جسته اند. اما در همان زمان يك بيت شعر 
و يا يك رساله به اين زبان در غرب، شمال و جنوب غرب ايران ( در قرن چهارم 
) ظهور نيافته است. اگر شعر ويا كتابى ديده شده به زبان پهلوى ويا طبرى بوده 
بر  بنا  تدريج  به  جقه  وسال  نويان  غز  دولت  وآغاز  سامانيان  عهد  اواخر  در  است. 
فتوحات آن سالطين در رى، جبال، گرگان، اصفهان فضالى شرق و غرب را درهم 
آميخت انتشار اشعار، كتب تاريخى وادبى خراسان زمين در ساير شهرستان هاى 
ايران گسترش يافت وپس از آن زبان درى زبان ادبى وعلمى ايران شناخته شد. با 
تسلط دولت سلجوقى بر عراقين اين ”شناخت ” قوت بيشتر يافت. شعراى بزرگى 
پس از غضايرى، قطران و ابو المعالى رازى درنقاط شمالى، مركزى و غربى ايران 

پديد آمدند.
 ه - مطلب ديگرى كه قول ابن مقفع را تاييد مى كند، بقاياى لهجه هاى محلى است 
كه شرح آن از مو ضوع بحث ما خارج است، چون ما با تاريخ تطور ادبيات درى 
سر و كار داريم. اما همين قدر كافى است كه اشاره گردد كه در خراسان - به ويژه 
افغانستان - بخارا و تاجيكستان امروز، نمونه هاى بارزى از طرز تلفظ زبان درى 
در روستاها مو جود است، ولى در مركز، غرب و جنوب ايران آنجاييكه كه زبان 
تركى نفوذ نكرده است، لهجه هاى محلى يا كردى و لرى است ويا پهلوى شمالى 
است  پر  ونهاوند  فارس  اصفهان،  وروستاى  شهر  زبان  چنانكه  جنوبى  پهلوى  يا 
تركيبات  لغات،  خالصه  و...  پهلوى  كلمات  اداى  طرز  وحتى  اصطالحات  و  لغات  از 
واصطالحات كه در زبان پهلوى وجود ندارد، اما ميان مردم خراسان متداول است.

 و - مهم ترين سندى كه حكم قطعى در صحت روايت ابن النديم، ابن مقفع و حمزه 
خاور  توجه  مورد  كه  است،  مانويان  دينى  كتب  بقاياى  تورفان ”  اوراق ”  دهد.  مى 
شناسان قرار گرفته است وپس از تدقيق دريافته اند كه اين نوشته ها ريشه و پايه 

ى زبان كهن درى است كه از لغات هاى معتنا بهى تركيب يافته اند.
 از اسناد نامبرده شكى باقى نمى ماند كه زبان درى خاص مردم خراسان و مشرق 
متداول  زبان  اين  مملكت  ورجال  درباريان  ميان  تيسفون  دربار  در  كه  بوده  ايران 
بوده واز اين لحاظ آن را ” درى ” گفته اند. چون ” در ” به زبان سا سانى به معناى 
پايتخت ودر بار است. اگر كبك درى منسوب به دره است مانع از آن نيست كه زبان 
درى به معناى دربار و پايتخت نباشد. پرسشى كه باقى مى ماند اين است كه چطور 
شد كه زبان مشرق ايران در مغرب آن كشور زبان دربارى شد ه است ؟ شايد پاسخ 
آن باشد كه در عهد آزرمى، پوران و يزد گرد اين زبان به همراهى ” پهلويان ” يعنى 
اتباع ” فرخ هرمز ” پدر ” رستم ” كه همه از مردم خراسان بودند وطبرى آنان را ” 
فهلويان ” مى نامد، به در بار تيسفون راه يافته ودر مدت طوالنى نفوذ آن طايفه در 
پايتخت، اين زبان در دربار ريشه دوانيده است ومصادف با دخول تازيان در مداين، 

زبان درى در دربار شايع بوده است.

آن  بر  قطعى  دليل  هنوز  تا  كه  است  درى  ى  تسميه  وجه  در  هم  ديگرى  ى  عقيده   
نداريم، آن اين است كه درى مخفف ” تخارى ” بوده كه ” خا ء ” به ” ها ء ” هوز ( 
مطابق قاعده ى زبان فارسى ) تبديل شده ” الف ” آن به ” فتحه ” بدل گرديده كه ” 
تهرى ” ميشود وبعد ” ت ” به دال بدل شده - كه در زبان فارسى اينگونه معمول 
بوده است - كه ” دهرى ” خوانده شود، بعد ” ه ” آن حذف گرديده كه باالخره ” 

درى ” شده باشد. ( 1 )
 تخار ها مردم ايرانى بودند وپس از كوچ كردن از حدود تبت وارد خاك بلخ و نواحى 
هرچند  گشت.  نامبردار  آنان  نام  به  وتخارستان  شدند  امروزى  افغانستان  مركزى 
برخى از خاور شناسان زبان تخارى را جزء از زبانهاى هند و اروپايى از طبقه ى 
سانتوم Cantom مى شمارند، اگر اين معنى محقق شود وجه تسميه اخير باطل مى 
شود ويا تاريخ اين تسميه به وقتى تنزل مى كند كه تخارها در نواحى بلخ ساكن 

گرديده وزبان آنها با زبان سغدى مخلوط شده است.
 به هر حال اينكه زبان درى از لهجه هاى شرقى است شكى وجود ندارد. 
و لو در اصل از نام تخارى باشد ويا منسوب به در ودربار ويا كدام وجه 
تسميه ديگر، اينكه از خراسان برخاسته وبعد به تدريج در تمام بالد ايران 

گسترده شده است، همه متفق القول اند.
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ستارخان
ابراهيم حديدي

1284-) ملي  سردار  ستارخان        
قراجه  حسن  حاج  فرزند  1332ق) 
داغي در منطقه قراجه داغ (ارسباران) 
آمد.  به دنيا  كيلومتري مهاباد  در 32 
كودكي  دوران  در  او  زندگي  سوابق 
جنبش  درگيريهاي  تا  نوجواني  و 
از  نيست.  معلوم  چندان  مشروطه  
از  كه  گريخته اي  و  جسته  اطالعات 
كه  درمي يابيم  آمده،  دست  به  وي 
او با پدر خود در روستاهاي اطراف 
پارچه فروشي  شغل  به  ارسباران 

مشغول بوده است.

برادرش  قتل  از  پس  ستارخان       
اسماعيل به دست نيروهاي دولتي به همراه خانواده خود به تبريز مهاجرت 
كرد و در محله اميرخيز اقامت گزيد و از داش ها و لوطيهاي آن محله شد.

     وي مدتي جزء سواران حاكم خراسان بود، از آنجا به عتبات عاليات 
سفر كرد، پس از چندي به تبريز بازگشت و به مباشري امالك محمدتقي 
صراف در سلمان مشغول گرديد. سپس به توصيه رضاقلي خان سرتيپ 
وارد خدمت قراسوران (ژاندارمري) شد و حفاظت راه مرند و خوي به او 
محول گرديد. چندي بعد مورد توجه مظفرالدين ميرزا (وليعهد) قرار گرفت، 
گرديد.  محسوب  تبريز  در  وليعهد  تفنگداران  از  خاني،  لقب  دريافت  ضمن 
مأمورين  با  خود  درگيريهاي  از  يكي  در  لوطي گري  عادت  بنابر  ستارخان 
محمدعلي ميرزا (وليعهد) در تبريز، مورد تعقيب قرار گرفت، از شهر گريخت 
و مدتي به راهزني پرداخت. سپس با وساطت بزرگان و معتمدين محل به 

شهر بازگشت و داللي اسب را پيشه خود كرد.

     در سال 1325ق انجمن ايالتي آذربايجان به واسطه رشادتهاي ستارخان 
و باقرخان به آنان لقب سردار ملي و ساالر ملي اعطاء نمود.

     با شروع انقالب مشروطه در تهران و گسترش آن در سراسر كشور، 
مجاهدين و آزاديخواهان آذربايجاني و قفقازي به فرماندهي ستارخان و 
باقرخان به حمايت از مشروطيت قيام نمودند و در مقابل قواي 35 تا 40 
هزار نفري اعزامي از مركز و خوانين محلي به فرماندهي عبدالمجيد ميرزا 
عين الدوله كه براي سركوبي قيام تبريز اعزام شده بودند به شدت مقاومت 
كردند و از تسلط آنها به شهر ممانعت نمودند. تبريز به مدت 11 ماه توسط 
عمل  به  جلوگيري  شهر  به  آذوقه  ورود  از  و  شد  محاصره  دولتي  قشون 
آمد. زندگي بر مردم بسيار سخت و طاقت  فرسا گرديد. نهايتًا با وساطت 
قسنولهاي روس و انگليس و موافقت دولتهاي طرفين عده اي از قواي روسيه 
به تبريز وارد شدند و راه جلفا را براي ورود آذوقه باز كردند. در نتيجه 
محاصره شهر به پايان رسيد و سربازان دولتي و خوانين محلي مخالف 
مشروطيت از اطراف تبريز دور شدند. بدين ترتيب نقشي كه ستارخان و 

باقرخان در دفاع از مشروطه و تبريز داشتند به پايان رسيد.

     با حضور سربازان روسي در تبريز موقعيت براي ستارخان و باقرخان 
سخت و خطرناك گرديد. آنها به اتفاق جمعي ديگر از سران آزاديخواه به 
قنسولگري عثماني پناهنده شدند. سپس تحت فشار روسها و بنابر دعوت 
هشتم  روز  در  مجاهدين  از  جمعي  همراه  به  خراساني  محمدكاظم  آيت اهللا 
ربيع االول 1328ق به تهران مهاجرت كردند. در تهران استقبال شاياني از 
آنان به عمل آمد و از طرف مجلس شوراي ملي مورد تجليل قرار گرفتند 
و دو لوح نقره اي طالكوب به ستارخان و باقرخان اهدا گرديد و براي هر 
كدام ماهيانه مبلغ هزار تومان مقرري از طرف مجلس تعيين شد و در پارك 

اتابك (محل فعلي سفارت شوروي) اسكان يافتند.

     در جريان ترور آيت اهللا سيدعبداهللا بهبهاني دولت مشروطه تصميم به 
خلع سالح گروههاي مسلح گرفت، ستارخان با اين امر مخالفت نمود و با 
قواي دولتي به جنگ پرداخت در اين جنگ پاي او تير خورد و تسليم شد و 

30 تن از نيروهاي وي كشته و 300 تن اسير شدند.

      وي چهار سال پس از اين واقعه در تاريخ 28 ذي الحجه 1332 درگذشت 
و در باغ طوطي در جوار حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد.
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ژان يونير(فرانسوى)
  چرا اروپائيان تبريز 

را براى سكونت 
انتخاب كرده بودند ؟

 
كرسى  و  بود  ميرزا  عباس  ستاد  مركز  موقع  آن  در  تبريز 
جمعيت  كثرت  و  وسعت  حيث  از  و  ميايد  بشمار  آذربايجان 
اولين شهر ايران محسوب ميشد و سفراى دول اروپائى در 
تبريز بسر ميبردند در صورتى كه تهران پايتخت كشور بود 

 .
علت اين كه سفراى دول اروپائى در تبريز بسر مى بردند نه 

در تهران از اين رار بود : 
و  ميامد  بشمار  متجدد  شهر  يك  تهران  به  نسبت  تبريز  اوال 
مردم تبريز از ارامنه قديم با اروپائيان محشور بودند و با آنها 
گذشتند  مى  معابر  از  اروپائيان  وقتى  و  ميكردند  ستد  و  داد 
از  را  آنها  كنجكاوى  با  تا  برنميگردانيد  را  خود  روى  كسى 
ميشد  نزديك  دكان  يك  به  اروپائى  يك  وقتى  و  بگذراند  نظر 
نميكرد  حيرت  دكاندار،  كند  خريدارى  چيزى  ميخواست  و 
در  نه،  يا  بفروشد  او  به  چيزى  آيا  كه  نميشد  ترديد  دچار  و 
صورتى كه آن موقع در تهران، پايتخت كشور، دكاندار دچار 
سوداگران  بين  كه  اين  براى  شايد  و  ميشد  ترديد  و  حيرت 
وجهه خود را از دست ندهد، از فروختن كاال به آن اروپائى 

خوددارى ميكرد . 
مردم تبريز از مدتى قبل از دوران صفويه عادت كرده بودند 
و  كنند  معامله  و  معاشرت  آنها  با  و  ببينند  را  اروپائيان  كه 
(روبل)  و  فرانسه،  كشور  (ليور)  و  (ونيز)  كشور  (دوكا)ى 
و  بود  رايج  ايران،  پول  مثل  تبريز  بازار  در  روسيه  كشور 
هنگامى كه تبريزيها با اروپائيان معاشرت و معامله ميكردند 
تهران، حتى بين خود ايرنيان  شهرت نداشت و قريه اى بود 
نزديك خرابه شهر قديمي(ري) كه بعضى از جغرافيا نويسان 

اسالمي، اسمى از آن در كتاب خود برده بودند . 
كه  عماراتى  از  و  بود  قصبه  يك  تهران  شاه  فتعلى  زمان  در 
كريمخان زند در آن بوجود آورد گذشته، عمارتى ديگر در آن 

ديده نمى شد كه متناسب با يك شهر باشد . 
دكتر (بارنز) انگليسى كه در سال 1833 ميالدى و پنج سال 
كرد  سياحت  ايران  در  چاى  تركمان  عهدنامه  انعقاد  از  بعد 
نوشته كه جمعيت شهر تهران، بيست و پنج هزار نفر است 1 
ولى تبريز در آن موقع بنا بر نوشته همان جهانگرد انگليسى 
چهارصد هزار نفر جمعيت داشته است و اروپائيان در تبريز، 
احساس  و  ميديدند  اروپائى  شهر  يك  در  را  خود  تقريبا 
ناراحتى نميكردند و بهمين جهت ترجيح ميدادند كه در تبريز 

سكونت كنند . 
علت سوم كه سبب شده بود اروپائيان تبريز را براى سكونت 
خود  كشورهاى  با  زودتر  آنجا  از  كه  بود  اين  نمايند  انتخاب 

تماس حاصل ميكردند . 
آنها ميتوانستند از تبريز پيك هاى خود را به بندر طرابوزان 

بفرستند تا از آنجا با كشتى به اروپا بروند . 
اما از تهران فرستارن پيك به طرابوزان دشوارتر بود يعنى 
مسافرت يك پيك از تهران تا طرابوزان بيشتر طول ميكشيد و 
سفراى دول خارجى در ايران عالقه داشتند كه با كشورهاى 
خود، رابطه سريع داشته باشند(البته نسبت به سرعت وسايل 

نقليه آن زمان) . 
سفيرى كه در تبريز بود ميتوانست پيك خود را در نيمى از 
داشت  ضرورت  تهران  از  پيك  يك  فرستادن  براى  كه  مدت 
به طرابوزان بفرستد و صرفه جوئى در وقت هنگام كارهاى 

فورى ضرورى بود . 
علت چهارم كه سبب ميشد اروپائيان، بجاى تهران در تبريز 
بسر ببرند اين بود كه تبريز از حيث آب و هوا به اروپا شباهت 
داشت بدون اينكه رطوبت كشورهاى ساحلى اروپا را داشته 

باشد . 
خوب  بقدرى  تبريز  هواى  كه  مينويسد  انگليسى  بارنز  دكتر 

است كه هيچ اروپائى در آنجا بيمار نميشود . 
مگر اين كه بعمد خود را بيمار نمايد يعنى بر اثر افراط در غذا 
خوردن و نوشيدن مشروبات الكلى خود را بيمار كند اما بقول 
او از هواى تابستان تهران، خيلى اروپائان را ناراحت ميكند و 

آنها را بيمار مينمايد . 
اند  كرده  مسافرت  ايران  در  كه  جهانگردانى  تمام  كلى  بطور 
عدم  اظهار  ميشود  هم  ابرآلود  كه  تهران  تابستان  هواى  از 
رضايت كرده اند و نوشته اند كه در فصل تابستان كسى در 
تهران نمى ماند و همه مردم به مناطق ييالقى ميروند تا اينكه 

از گرماى تهران و آسمان ابرآلود آن آسوده باشند . 
وقتى مردم بومى تهران نمى توانستند در فصل تابستان در 
آن شهر زندگى كنند، بطريق اولى اروپائيان كه در كشورهاى 
بيشتر  تهران  تابستان  گرماى  از  ميكردند  زندگى  سردسير 

ناراحت بودند . 
علت پنجم سكونت اروپائيان در تبريز مركزيت بازرگانى آن 

بود . 
تاريخ  و  دارد  طوالنى  اى  سابقه  تبريز  بازرگانى  مركزيت 
ميالدى  اوليه  قرون  در  حتى  تبريز  كه  است  اين  از  حاكى 
داراى مركزيت بازرگانى بوده است و در آن موقع آن شهر را 

(توروز) ميخوانده اند . 
را  تبريز  در  سكونت  كننده  وارد  و  كننده  صادر  بازرگانان 
بسكونت در تهران ترجيح ميدادند چون وسائل كار آنها در 

تبريز خيلى بيش از تهران موجود بود . 
هاى  صرافى  بزرگ،  هاى  تجارتخانه  داشتن  بر  عالوه  تبريز 
بزرگ داشت كه كار بانك هاى امروزى را ميكردند و هنگامى 
كه بازرگانان احتياج به وام داشتند به آنها وام مى دادند در 
صورتى كه آن زمان از آن گونه صرافى هاى معتبر در تهران 

نبود . 
سكونت  بر  را  تبريز  در  سكونت  اروپائى  بازرگانان  فقط  نه 
بهتر  هم  داخلى  بازرگانان  بلكه  دادند  مى  ترجيح  تهران  در 
ميدانستند كه در تبريز سكونت نمايند تا از تسهيالت بازرگانى 

آنجا استفاده كنند . 
در  اروپائيان  سكونت  در  شايد  كه  علت  ششمين  و  آخرين 
بازرگانان  و  سفرا  كه  است  اين  نبوده  مداخله  بدون  تبريز 
بدست  اروپا  در  كه  را  خواربار  مواد  تمام  تقريبا  اروپائي، 
در  اروپا  اختصاصى  پرندگان  و  ها  ماهى  از  غير  مياورند، 

تهران  موقع  همان  كه  صورتى  در  ميكردند  خريدارى  تبريز 
فاقد بعضى از مواد خواربار بود كه اروپائيان به خوردن آن 
ارزان  ببهاى  تبريز  در  خواربار  مواد  انواع  و  داشتند  عادت 
فروخته ميشد و از نوشته جهانگردان اروپائى كه در نيمه اول 
مى  معلوم  اند  كرده  مسافرت  ايران  در  ميالدى  نوزدهم  قرن 
شود كه تهران نسبت به تبريز يك شهر گران قيمت محسوب 
و  بود  تهران  از  تر  ارزان  تبريز،  در  خواربار  و  است  ميشده 

هم از نوع بهتر . 
نقشه  پسكويچ  چرا  كنيم  نمى  حيرت  ديگر  توضيحات  اين  با 

اشغال تبريز را كشيد . 
چون اهميت تبريز در آن دوره بيش از تهران پايتخت كشور 
بود و هرگاه پسكويچ تبريز را اشغال مى كرد لطمه اى بزرگ 

به فتعليشاه مى زد . 
شگفت آن كه ايرانيان تصور نميكردند كه قشون تزارى قصد 
اشغال تبريز را داشته باشد و آن مانور جنگى را مافوق قدرت 
سوف  ايخ  كه  ديدند  كه  اين  با  و  دانستند  مى  تزارى  قشون 
رود  از  تزارى  قشون  كه  داشتند  گمان  گذشت  ارس  رود  از 
ارس عبور نخواهد كرد و خود را دچار خطرى بزرگ نخواهد 

نمود . 
چون بگمان ايرانيان اگر قشون تزارى از رود ارس بگذرد و 
قصد تبريز را بكند تمام مردم آذربايجان بميدان جنگ خواهند 

رفت . 
بسوى  كه  جهاد  داوطلبان  از  دسته  دو  از  بعد  فتعليشاه 
آذربايجان به راه افتادند بايستى تجربه به دست آورده باشد 
و بداند كه از افرادى عادى كه داراى تربيت نظامى و جنگى 
جنگ  در  نميكند  اداره  را  آنها  افسرى  كادر  يك  و  اند  نبوده 
كارى ساخته نيست و از آن گونه افراد در جنگ هاى قديم كه 
فقط اسلحه سرد به كار ميرفت نتيجه اى مثبت در جنگ گرفته 

نميشد تا چه رسد بدوران اسلح آتشين . 
قصد  تزارى  قشون  هرگاه  كه  داشت  وجود  فكر  اين  معهذا 
داشته باشد تبريز را اشغال نمايد در آذربايجان مردى كه به 

جنگ آن قشون نرود وجود نخواهد داشت . 
بين  از  آريستوف  قشون  در  آبله،  كه  اين  از  بعد  پسكويچ 
و  واگذاشت  آريستوف  به  را  خود  سابق  نقشه  اجراى  رفت 
تمام  دوم  درجه  و  تبريز  اول  درجه  در  كه  كرد  مأمور  را  او 
اگر  آذربايجان  اشغال  از  بعد  و  كند  اشغال  را  آذربايجان 
ساحل  در  كه  را  ايران  شمال  در  واقع  واليات  دارد  توانائى 

درياى خزر است اشغال نمايد . 
پسكويچ به آريستوف گفت كه در تمام كارهاى جنگى كه در 
آذربايجان ميكند بايد خط سير قشون خود و ميدان جنگ را 

طورى انتخاب نمايد كه دچار عشاير آذربايجان نشود . 
مقيم  آذربايجان  عشاير  تمام  كه  گفت  آريستوف  به  پسكويچ 
حاشيه غربى آن منطقه هستند و در خط سير او از نخجوان به 
تبريز، عشاير وجود ندارد و بعد از اشغال تبريز اگر احساس 
كه  ميشود  سبب  آذربايجان  مغرب  شهرهاى  اشغال  كه  كند 
عشاير وارد جنگ شوند از اشغال آن شهرها خوددارى نمايد 
اما اگر خطر ورود عشاير به جنگ وجود نداشته باشد اشغال 

شهرهاى مغرب آذربايجان ضرورى است . 
اشغال كامل آذربايجان بايد طورى صورت بگيرد كه خطوط 
در  ايران)  مركزى  (واليات  عجم  عراق  با  آذربايجان  ارتباط 
دست او باشد تا اين كه فرماندهى جنگى ايران نتواند از عراق 

عجم، نيرو وارد آذربايجان نمايد .
شهرهاى  ساير  آنگاه  و  تبريز  اشغال  نقشه  اجراى  موقع  در 
مردم  جان  و  مال  به  آسيبى  كه  بشود  توجه  بايد  آذربايجان 
و  نشود  برانگيخته  آنها  خشم  كه  اين  تا  نيايد  وارد  محلى 

مبادرت به شورش عليه نيروى تزارى نكنند . 
آذربايجان  مردم  كه  باشد  داشته  نظر  در  بايد  آريستوف 
سربازان  و  افسران  و  دارند  تعصب  خيلى  نواميس  به  نسبت 

بايد طورى رفتار كنند كه احساسات مردم محلى جريحه دار 
نشود و آنها را وادار به شورش عليه نيروى تزارى ننمايد.

يك قسمت از شهرهاى آذربايجان داراى اهميت استراتزيكى 
كردند  مقاومت  تزارى  نيروى  مقابل  شهرها  آن  اگر  و  نيست 
آريستوف وقت خود را براى محاصره آن شهرها و گشودن 

آنها تلف ننمايد . 
تبريز، قبل از دوره اول جنگ تزار با فتعلى شاه داراى حصار 

و برج نبود. 
بعد از اين كه جنگ شروع شد، عده اى از خود تبريزى ها به 
بسازند  حصار  شهر  اطراف  كه  كردند  پيشنهاد  ميرزا  عباس 
كه اگر روزى تبريز مورد حمله قرار گرفت بتوان از آن دفاع 

كرد . 
عباس ميرزا پيشنهاد وجوه مردم شهر را پذيرفت و اطراف 

شهر يك حصار ساخت . 
اما تبريز فاقد خندق بود و آن عده از وجوه شهر كه خود را 
در مسائل جنگى بصير ميدانستند به عباس ميرزا فرمانفرماى 
وسيله  يك  خندق،  بدون  حصار  كه  ميگفتند  آذربايجان  كل 
حفر  شهر  اطراف  نيز  خندق  يك  بايد  و  است  ضعيف  دفاعى 

شود تا اين كه وسيله دفاع تبريز تكميل گردد . 
عباس ميرزا در سال 1235 هجرى قمرى دستور حفر خندق 

را صادر كرد و شروع به حفارى و خاكبردارى كردند . 
هم  علتش  و  نميرفت  پيش  مرتب  بطور  خندق  حفر  كار  اما 

نبودن اعتبار كافى بود . 
عاقبت بعد از هشت سال در سال 1241 هجرى قمرى كار حفر 

حندق تبريز بپايان رسيد و شهر داراى خندق هم شد . 
بنابراين در تاريخى كه ژنرال پسكويچ قصد داشت كه بدست 
ژنرال آريستوف شهر تبريز را اشغال كند آن شهر عالوه بر 

حصار ، خندق هم داشت . 
حاكم تبريز در آن موقع مردى بود به اسم اللهيارخان قاجار 

دولو ملقب به آصف الدوله . 
عباس ميرزا فرمانفرماى كل آذربايجان ميل نداشت كه آصف 
كه  گفت  او  به  فتعليشاه  پدرش  اما   . شود  تبريز  حاكم  الدوله 
را  پدرش  دستور  ميرزا  باس  و  شود  تبريز  حاكم  بايد  وى 

پذيرفت . 
سكنه  از  نفر  چند  خيانت  و  تبريز  حاكم  لياقتى  بى  براثر  و 
شهر در سال 1243 مطابق با 1827 / ميالدى اول (آريستوف) 
تبريز را اشغال كرد و بعد از آن (پسكويچ) وارد تبريز گرديد 
و آنگاه عهدنامه تركمان چاى در قريه تركمان چاى در شب 
پنج شنبه پنجم ماه شعبان 1243 هجرى قمرى بامضاى نايب 
السلطنه عباس ميرزا و ميرزا ابوالحسن خان شيرازى وزير 
و  ايروان  واليت  دو  پيمان  اين  اثر  بر  و  رسيد  خارجه  امور 
نخجوان كه هنوز جزو خاك ايران بود منضم بروسيه گرديد 

 .
يادداشت 

1 _ شهر تهران فقط از آغاز قرن اخير _ سال 1300 شمسى 
ببعد _ وسعت بهم رسانيد و مترجم بخاطر دارد كه در دوره 
جمعيت  نفر  هزار  پنجاه  و  يكصد  از  بيش  تهران  او  طفوليت 
جمعيت  كه  اين  تا  نبود  آمار  سازمان  موقع  آن  در  و  نداشت 
پايتخت را تعيين كند و ميزان جمعيت را مثل ميزان جمعيت 
ساير شهرهاى ايران از روى ميزان طبخ نان ، تخمين ميزدند 

. (مترجم)
    برگرفته از كتاب دالوران گمنام ايران در جنگ با روسيه 
تزاري چاپ هشتم  سال 1376ص.681  نوشته:    ژان يونير  

ترجمه:ذبيح اهللا منصوري
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SPORT
Iranians Hope To Bag Asia Awards
Iran’s representatives flew to Australia to attend the AFC Annual Awards Cer-
emony which will open at the Hordern Pavilion in Sydney on Nov. 28. 

Abbas Torabian, futsal committee’s boss, 
Khadije Sepanji, vice-chairman of football fed-
eration and Vahid Shamsaee, futsal’s striker 
left Tehran for Sydney early Tuesday, IRNA 
wrote.
Mohsen Safaei Farahani, Iran’s head of tran-
sitional committee and Mehdi Khabiri, tran-
sitional committee’s member had also been 
invited to attend the event but they could not 
accompany the team because of not having 
their visas ready on time. 
Iranian nominees in AFC’s different catego-
ries are as follows: 
Mohammad Reza Heidarian and Vahid Sham-
saee (AFC futsal players of the year), Amir 
Qalenoei (AFC coach of the year),ÊFutsal 
team (AFC futsal team of the year) and Sepa-

han Isfahan (AFC club of the year).
Javad Nekounam, Osasuna’s midfielder and Sepahan’s striker Seyyed Mehdi 
Seyyed Salehi have failed to be in the final list as AFC players of the year.

Karimi Confirmed as Esteqlal Head Coach
Firouz Karimi was officially appointed as Es-
teqlal’s head coach on Monday. 
This is while Karimi’s former football club, Es-
teqlal of Ahvaz, had announced that he could 
not leave the team unless his contract with 
Esteqlal of Ahvaz expires, IRNA reported. 
Tehran’s Esteqlal Football Club named Ka-
rimi as team’s coach few weeks ago, but 
the Iranian Football Federation’s disciplinary 
committee ruled that the coach cannot joint 
Tehran’s Esteqlal and should return to Ah-
vaz.
Karimi will eventually manage Tehran’s Es-
teqlal team against Pas of Hamedan in the 
15th week of the Iranian Professional League 
after two Esteqlal teams reached an agree-
ment on Karimi’s status.
Nasser Hejazi, Esteqlal’s former head coach, 
will retain his job as technical manager and also the culb’s manager.
Karimi will officially be introduced on Tuesday in the training session of team.

Iran, Syria to Open 2010 Qualifying Games
Iran’s National Soccer Team will play against Syria in the opening match of the 
2010 FIFA World Cup Qualifying slated for Feb. 6, 2008 in Tehran.

Iran’s National Football Team will play 
in Group E against Syria, Kuwait and 
the United Arab Emirates (UAE), Mehr 
News Agency reported. 
The winners and runners up from each 
group will advance to the next round, 
where they will be split into two sepa-
rate five-member groups with the first 
and second teams qualifying for South 
Africa.
The third team in each group will take 
part in a playoff game and the winner 

will play against Oceania’s best team for the fifth berth open to the region.
Iran’s fixtures are as 
follows:
Iran - Syria, February 6, 2008
Kuwait - Iran, March 26, 2008
Iran Ð UAE, June 9, 2008
UAE Ð Iran, June 14, 2008
Syria Ð Iran, July 7, 2008
Iran Ð Kuwait, September 11, 2008

Diversity of Tehran Sculpture Event Commended
  
Robert C. Morgan 

An outstanding American art critic, poet and artist, Robert C. 
Morgan believes that diversity of the ongoing Tehran Sculpture 
Biennial is noteworthy and most of the entries were polemic 
and different.
He told a meeting attended by young Iranian sculptors at Te-
hran Museum of Contemporary Arts that economic globaliza-
tion is different from cultural globalization, reported ISNA.
The former is imposed from outside whereas the latter directly 
deals with the culture of societies and originates from within, 
he added.
The issue of globalization has been raised in different societies 
and modern media play a crucial role in this, said Morgan, not-
ing, “There is a great conflict between economic globalization 
and cultural globalization. The former mostly emerges in the 
form of latter.“

He criticized western artists whom he described as the product of publicity such as goods.
He maintained that the pricing system of artworks is not fair and concluded, “We may have 
lost our sentiments towards culture and history.“
Observing that artists have reservations about those for those involved in the economic and 
commercial sectors, he said that artists are responsible for developing culture and their con-
cerns should be respected.
Asked whether national identity is a pre-requisite for an artwork, Morgan said that he does not 
believe in that and it is better for art to have an intercultural aspect.
He also said that any artist who speaks individually with humanity will be successful. Higher 
sales record is not a criterion for distinguishing a good film from bad.
Describing art as being different from publicity, Morgan said that if the art is clearly used for 
publicity, it will lose its identity.

Italian Designer to Attend Momayyez Memorial
 
A ceremony to mark the second death anniversary of the late 
Morteza Momayyez, father of Iran’s graphic arts, will be held in 
Tehran on Friday.
Italian graphic designer Armando Milani, a close friend of 
Momayyez, will also attend the ceremony, ISNA reported.
Milani plans to hold an exhibition of 40 posters at Artists House 
on January 26. He will also organize a specialized workshop.
Born in 1936 in Tehran, Momayyez graduated in painting from 
Tehran University’s Faculty of Fine Arts in 1965. He later at-
tended the Ecole des Arts DŽcoratifs in Paris to study interior 
architecture and design. After returning home, Momayyez start-
ed his activities in graphics and illustration.
He was the chairman of Iranian Graphic Designers Society 
from 1988 to 2004 and was honored by the International Coun-
cil of Graphic Design Associations (ICOGRADA) with a lifetime 

achievement award in April 2004. Momayyez died of prostate 
cancer on November 26, 2005 in Tehran.

2 Iranian Films  At F3C
Two Iranian films ’Taste of Cherry’ and ’10+4’ were screened 
in the Three Continents Film Festival, which concludes to-
day in Nantes, France.
According to bonniefilmdaily.com, ’Taste of Cherry’, direct-
ed by noted filmmaker Abbas Kiarostami, was shown in the 
section, ’Southern Fathers and Sons’ in which each partici-
pant in ’The Producing in the South Seminar’ presents the 
film that inspired his or her career as a producer.
’10+4’, directed by Mania Akbari, was screened in the fes-
tival’s fiction and documentary competition along with 15 
other films, including ’Winter’s Story’ by Chinese director 
Zhu Chuan Ming and ’Village People Radio Show’ by Amir 
Mohammad from Malaysia.
The festival also arranged a number of programs, including 
a retrospective of the Japanese filmmaker Nagisa Oshima, 
a panel discussion on the works of Lebanese filmmaker 
Akram Zaatari as well as a spotlight on productions of Argentina and Pakistan in the 1940s 
and short films from sub-Saharan Africa.
The Festival of the Three Continents (F3C), which has been held in Nantes each year since 
1979, annually features 80 to 100 fiction and documentary films from Africa, Latin America 
and Asia.
Iranian directors, including Amir Naderi, Abolfazl Jalili, Alireza Davoudnejad, Reza Mirkarimi 
and Saman Salour, have so far received the festival’s Grand Prix.

The late Morteza Momayyez
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Young Composers 
Showcase Classical 

Music
  
Ali Reza Mashayekhi
 
First Music Festival focus-
ing on the works by young 
composers, which is titled 
’Classical Music to Con-
temporary Era’, will be 
held in Roudaki Hall from 
November 29 to Decem-
ber 4.
According to MNA, secre-
tary of the event, Ali Reza 
Mashayekhi said while 
speaking at a press conference about the festival that at-
tention to young artists is among the main objectives of the 
event. Director of the festival’s selection committee Farimah 
Qavam-Sadri and managing director of Iran’s Music Associa-
tion Babak Rezaei also attended the press conference.
The event will serve as a forum for officials, musicians and 
composers to be informed about the state of classical music 
among the young composers, said Mashayekhi.
The festival will further provide a good opportunity for the 
youth to assert themselves, he said, adding, “In this line, we 
have included more lectures by the youth on the agenda so 
that they would be able to present their works.“
Another reason for holding the festival is that classical mu-
sic has been neglected, Mashayekhi said, noting this type 
of music has been viewed as an entertainment throughout 
Iranian history.
It was not taken seriously, he noted, adding, “This is while 
music moves in line with promoting the intellect of a nation in 
this branch of art.“
Addressing the same gathering, Qavam-Sadri said that the 
entries are of high quality in terms of aesthetics and tech-
nique and for the same reason all the works submitted to 
the event have been incorporated in different sections of the 
festival.

Works by British Photographer on Display

An exhibition of 20 photos by a British photographer Sofia 
Urbina will be held in Shirin Gallery from November 30 for 
three weeks.
A press release faxed to Iran Daily by the gallery said that 
Urbina has portrayed Iranian architecture and culture during 
a nine-day visit to four cities and two villages.
Her interest in photography prompted her to tour a number 
of countries including Turkey, Spain, Canada, Morocco, UAE 
(Dubai) and Tanzania.
She has managed to capture cultural potentials of the coun-
tries by taking photos featuring contemporary art.
Commenting on her visit to Iran, she said, “Attractions in the 
Middle East made me travel to Iran, which is a unique country 
in its own class.“
Variety of Iranian architecture and its culture with ethnic di-
versity have added to its attraction, she said.
The exhibit is open to the public everyday from 4:00 p.m. to 
7:00 p.m. in Shirin Gallery located in #130, Fanakhosrow St., 
Tajrish Square, Vali-e Asr St., Tehran.

Austen Novels Reviewed
Works by English novelist Jane Austen were reviewed in a 
session in Tehran’s Central Book City on Tuesday. 
According to Fars news agency, Reza Rezaei, translator of 
Austen’s books, together with critics Houshang Rahnama 
and Ali Khazaeifar took part in the event.
Austen (1775Ð1817) is one of the most influential novelists 

in English literature. Her social commentary and masterful 
use of both free indirect speech and irony has made her a 
popular author.
Four of her novels, including ’Sense and Sensibility’, ’Pride 
and Prejudice’, ’Mansfield Park’ and ’Emma’, have been 
translated to Persian by Rezaei and published by Ney Pub-
lications.

Dancing Penguins Waltz Away With Bafta
  
The dancing penguins of ’Happy Feet’ have beaten Harry Pot-
ter to win the best film award at this year’s children’s Baftas, 
the junior version of the annual film and television awards.
The computer-animated movie, featuring the voices of Nicole 
Kidman, Elijah Wood and Robin Williams, pipped the latest 
boy wizard adventure, ’Harry Pot-
ter and the Order of the Phoenix’, 
reported Reuters.
The penguins were also up 
against the sewer rat comedy 
’Flushed Away’ and the fantasy 
adventure ’Bridge to Terabithia’.
’Happy Feet’, a box office hit 
made by Warner Bros. Pictures 
and Australia’s Village Road-
show, won the best animated 
feature Oscar in February.
Potter also lost out in the video 
game category. That prize went 
to ’Buzz! Junior: Jungle Party’, 
where players compete to build a 
banana empire and be crowned 
king of the jungle.
Other winners included the BBC children’s channel CBee-
bies (TV channel of the year); cartoon character ’SpongeBob 
SquarePants’ (international) and ’In the Night Garden’, the 
Ragdoll production featuring Igglepiggle.
The winners were announced at a London ceremony on Sun-
day.

UNESCO Experts 
Photograph Choghazanbil

Two experts with United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) have taken photos of Chog-
hazanbil Ziggurat in Shoush, Khuzestan province.
The experts, who are in the country to photograph monu-
ments registered by UNESCO, also took photos of Perse-
polis (Takht-e Jamshid) and Naqsh-e Jahan Square in Fars 
and Isfahan provinces respectively, said IRNA quoting Public 
Relations Office of Khuzestan Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Department.
Choghazanbil Ziggurat, located 40 kilometers southeast of 
Shoush, is the largest remnant from the Elamite era (2700-
539 BC) which was registered on global heritage list in 1979. 
A city known as ’Ziggurat’ was built in the early 13th century 
BC by an Elamite king named Untash Napirisha near Dez 
River and was called ’Dur Untash’ meaning ’Fort of Untash’.
Despite the damage to the Ziggurat, it is still considered the 
biggest and most well-preserved ziggurat in the world.
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