
1
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  آذر Dec 2007  -  1386 07هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وسوم 

 info@persianweekly.co.uk  

تكرار كمپ ديويد در آناپوليس

 سال اول - شماره بيست وسوم جمعه 16 آذر ماه 1386   
 Issue 23 - Friday 06  December 2007

 48 صفحه  - چاپ لندن

مرگ ققنوس در آتش مرگ ققنوس در آتش 

يك فنجان قهوه يك ايران خاطره!

به ياد صاحب 
سوته دالن

كنسرت گوگوش 
29 نوامبر نه 29 

دسامبر!
روزگاري كه كارل ماركس 
مطبوعات انگلستان را به 

ريشخند مي گرفت

صفحه 15صفحه 28

صفحه 16

زنده  
كردن 

مردگان 
روى 
االكلنگ

ظهر بود كه هواپيما از مهرآباد به آسمان برخاست و پس از چند دقيقه پرواز، دچار نقص فنى شد و خلبان تقاضاى فرود اضطرارى كرد. چه رعب آور بود، ديدن هواپيمايى 
بدون تعادل و در حال سقوط! نمى تواند منظره اى عادى باشد و همگان را در جاى خود ميخكوب مى كند. نگاه هاى مبهوت مردمان در خيابانها، تنها به يك سو خالصه مى 
شد: شهرك توحيد. بال هواپيما با يكى از ساختمان هاى شهرك برخورد كرد و سرانجام سقوط كرد و بعد فقط صداى انفجار بود و شعله هاى مرگ آور آتش. زمين برخود 
لرزيد، آسمان سياه شد. تهران را دود سياه غليظى در برگرفت. خدايا مگر چه شده كه اينگونه زمين و آسمان هم بى تاب شدند؟ بوى مرگ در شهر پيچيد. به يكباره خبر 

همچون بمبى در همه جا منفجر شد  و ما نيز به قعر اندوه و غم سقوط كرديم. 
پيكرشان در آتش سوخت، از جسمشان چيزى به جز خاكستر باقى نماند. ققنوس را به خاطر داريد؟ همان كه بارها در داستان ها و شعرهايمان تمثيلش كرديم. همان كه 
وقت مرگ در شعله هاى آتش مى سوزد و تبديل به خاكستر مى شود. ناگهان از خاكسترش ققنوسى جوان متولد مى شود و لذت حيات را مى چشد. من اعتقاد دارم، اين 
ياران در شعله هاى آتش سوختند، اما از خاكستر وجودشان روحى ديگر زاده شد و همچنان زنده است و به حيات ادامه مى دهد. آنها زنده هستند. در كنار ما، در يادمان 

و در قلبهايمان.
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ما
غروب كه سر رسيد

تنها توانستيم جان خويش را به در بريم،
باران

بى¬امان مى¬باريد
و ما نيز هم¬چون باران
سر ِ ايستادن نداشتيم.

گريان
گريبان¬دريده و خسته مى¬رفتيم

صف به صف
هم¬چون قطارى با حلقه حلقه¬ى دود و شيهه

از قله به قله مى¬رفتيم.

باران بى¬امان مى¬باريد
جهان خيس از گريه¬هاى ما بود

بى چتر
بى¬راه

گريبان¬دريده و خسته مى¬رفتيم:
بچه¬ها
پرستوها
زنان

و درختانى كه خزانى¬ترين خواب¬ها را مى¬ديدند.
از فرارياِن بى¬بازگشت

تنها يك نفر
چتر با خود آورده بود،

آسوده بود و آرام مى¬آمد
در زهدان مادر خويش

از اندوهِ كردستان خبر نداشت.

در سرزمين من

در سرزمين من
روزنامه¬ها الل به دنيا مى¬آيند،

راديو: َكر،
تلوزيون: كور!

و او كه مى¬پرسد: چرا؟!
الل¬اش مى¬كنند و مى¬ُكشندش
َكَرش مى¬كنند و مى¬ُكشندش
كورش مى¬كنند و مى¬ُكشندش

در سرزمين من!

گورهاى بى نشان

در برابر چشم¬هاى آسمان
ابر را

در برابر چشم¬هاى ابر
باد را

در برابر چشم¬هاى باد
باران را

در برابر چشم¬هاى باران
خاك را
دزديدند،

و سرانجام در برابر همه¬ى چشم¬ها
دو چشم ِ زنده را زنده به گور كردند،
چشم¬هايى كه دزدها را ديده بود.

هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول :ع . نجفى

هفته نامه پرشين به هيچ گروه و ارگان
 سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

تمامى مطالب از مقاالت رسيده و 
سايت ها و خبرگزاريهاى معتبر با ذكر

 منبع انتخاب و به چاپ مى رسد 

زير نظر شوراي تحريريه

مدير بازاريابى و فروش : جواد توتونچى

تهيه و تنظيم مطالب : فرشته كديور

طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى

همكاران اين شماره:
دكتر آرا - قارون - ترانه - بهزاد

مهدى.ق - رضا اَرميا  

وب سايت : بهزاد رحيق  
چاپ:

Web Print UK Ltd.
Unit B1 EasternApproach 

Alfred’s way Barking
London 1G11 0TS
تيراژ: 3000 نسخه

امور وب سايت:
Media of Persia 
نشانى الكترونيكى:

www.persianweekly.co.uk
نشانى پست الكترونيكى:

info@persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين از نوشته هاي

 نويسندگان و خوانندگان استقبال 
كرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

با اشتراك هفته نامه از ما حمايت كنيد
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: ......................................................................................
نام خانوادگى: ................................................................................
آدرس: .............................................................................................
..........................................................................................................

آدرس اينترنتى: ...........................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : .......................................................... 

موبايل: ........................................

مدت اشتراك:  سه ماه £24           ششماه £42         يكسال 60£
لطفا فرم را  به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد و به تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

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

Barclays Bank  A/N: 40948519   S/C:20-29-41

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.

مرگ ققنوس در آتش 
و  ترين  سياه  از  يكى  روزهايى،  چنين  در  پيش  سال  دو  ايران  كشورمان  مردم 
تلخ ترين روزهاى زندگيشان را پشت سر مى گذاشتند. منظورم همان روز شوم 
خاطرات  ترين  درناك  از  يكى  يادآور  شك  بى  كه  روزى  است.   1386 آذر   15
حياتمان است. بله، فاجعه سقوط هواپيماى C-130 را مى گويم كه حامل جمعى 
از خبرنگاران، عكاسان، گزارشگران، تصويربرداران و در مجوع اصحاب رسانه 
ها و امراى ارتش بود. آنها به منظور پوشش خبرى مانورى در چابهار به همراه 

اين پرواز رهسپار ديار باقى شدند. 
نمى توان اين حادثه را اتفاقى دانست كه مى بايست رخ مى داد. گمان نمى كنم 
بتوانم آنچه را كه در دلمان درد بزرگى ايجاد كرد را به چيزى تشبيه كنم كه در 
گذشته رخ داده باشد، چرا كه بى سابقه بود عمق اين فاجعه در ذهن و در تاريخ 

مطبوعاتمان.
ظهر بود كه هواپيما از مهرآباد به آسمان برخاست و پس از چند دقيقه پرواز، 
دچار نقص فنى شد و خلبان تقاضاى فرود اضطرارى كرد. چه رعب آور بود، 
ديدن هواپيمايى بدون تعادل و در حال سقوط! نمى تواند منظره اى عادى باشد 
و همگان را در جاى خود ميخكوب مى كند. نگاه هاى مبهوت مردمان در خيابانها، 
تنها به يك سو خالصه مى شد: شهرك توحيد. بال هواپيما با يكى از ساختمان 
هاى شهرك برخورد كرد و سرانجام سقوط كرد و بعد فقط صداى انفجار بود و 
شعله هاى مرگ آور آتش. زمين برخود لرزيد، آسمان سياه شد. تهران را دود 
سياه غليظى در برگرفت. خدايا مگر چه شده كه اينگونه زمين و آسمان هم بى 
تاب شدند؟ بوى مرگ در شهر پيچيد. به يكباره خبر همچون بمبى در همه جا 

منفجر شد  و ما نيز به قعر اندوه و غم سقوط كرديم. 
پيكرشان در آتش سوخت، از جسمشان چيزى به جز خاكستر باقى نماند. ققنوس 
را به خاطر داريد؟ همان كه بارها در داستان ها و شعرهايمان تمثيلش كرديم. 
همان كه وقت مرگ در شعله هاى آتش مى سوزد و تبديل به خاكستر مى شود. 
ناگهان از خاكسترش ققنوسى جوان متولد مى شود و لذت حيات را مى چشد. 
من اعتقاد دارم، اين ياران در شعله هاى آتش سوختند، اما از خاكستر وجودشان 
روحى ديگر زاده شد و همچنان زنده است و به حيات ادامه مى دهد. آنها زنده 

هستند. در كنار ما، در يادمان و در قلبهايمان.
چشم  اشك  با  بار  اين  ما  و  نشست  سوگ  به  شبه  يك  كه  را  ملتى  كرديم  لمس 
خبرها را مى نوشتيم. از آن لحظه رخت عزا به تن روزنامه ها هم پوشانده شد 

آنها هم در فراغ صاحبانشان سياه پوش شدند.
مگر اين اشك امانمان مى داد. چگونه خبر مرگ همكاران خود را بر كاغذ بياوريم. 
نام كداميك را بنويسيم. نمى توانستيم آرام باشيم و بى تابى نكنيم. در اين غم، 
دل سنگ هم مى شكند و خون مى شود. به هر بهانه اى به ياد سوختگانمان مى 
افتاديم. آخر ما مرگ را باور داريم، اما اين مرگى بود كه مى توانست اتفاق نيفتد، 
ولى افتاد و همه را در سوگ و عزا نشاند. ما هم آتش گرفتيم . ما هم سوختيم. 

چه گذشت بر آنان در واپسين لحظاتى كه شمارش معكوس براى جدا شدن از 
اين دنيا را آغاز كرده بودند. مجالى مانده بود تا با كسى كالمى از دلشان بگويند. 
چه چيز را تجربه كردند در آخرين دم زندگى؟ چه مرگى بود كه اينگونه نيكو با 

جمع ياران به استقبالش مى رفتند؟ خوب مى دانم كه هنوز وقت رفتنشان نبود. هنوز فرزندان و همسرانشان انتظار بازگشتشان 
را مى كشيدند. هنوز پدران و مادرانشان منتظر به صدا در آوردن زنگ در خانه هايشان بودند. هنوز قلم ها منتظر تراوش 
افكارشان به روى كاغذ بودند. هنوز دوربين هايشان منتظر فشار انگشتانشان براى ثبت ديده ها بودند. اين بار اين تراژدى را 

چه كسى بايد به تصوير مى كشيد؟
اين حادثه يكى از تاسف بارترين حوادث رسانه اى در طول تاريخ بود و در واقع مى توانم بگويم يكى از خبرسازترين سوانح 
هوايى. چرا كه يكباره تعداد زيادى از خبرنگاران (68تن) كشته شدند و در سراسر تاريخ رسانه ها حتى در دوران هاى جنگى 
تا كنون چنين حادثه غم انگيزى براى خبرنگاران رخ نداده بود. پس از اين واقعه، فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران با صدور 
بيانه اى، حادثه سقوط مرگبار C-130 را بدترين فاجعه اى دانست كه تا كنون براى رسانه ها پيش آمده بود و در پيام همدرى 

بيان داشت: «امروز روز اندوه و استيصال براى روزنامه نگارى است». 
با ياد امير كه شوخى طبع و خنده هايش هميشه طنين انداز شور زندگى بود.

به ياد باباى پويا كه انتظار قبولى دانشگاه پسرش را مى كشيد.
به ياد سيد مهدى مير افضلى كه طبيعت را سر لوحه ثبت ديده هاى خويش قرار داده بود. 

و به ياد همه ياران پر كشيده. روحشان شاد، يادشان گرامى.
فرشته كديور 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

به ياد صاحب سوته دالن

سال  به  حاتمي  علي  گذرد.  مى  حاتمى  على  درگذشت  از  سال  يازده 
آمد.  دنيا  به  سنتي  خانواده اي  در  تهران  محله  قديمي  در   1323
تاثيرهايي كه در دوران كودكي ونوجواني از زندگي در اين محيط و 
مشاهده  سنخ هاي گوناگون مردم آن گرفت و آن چه از اين محيط و 
روابط آموخت مهمترين عامل در شكل دادن ذهنيت و بينش و روحيه 
گنجينه اي  با  كودكي  از  را  او  ذهن  كه  بود  محيط  همين  و  بودند   او 
پايان ناپذير از قصه ها، تصنيف ها، باورها و آئين هاي سنتي و بومي 
ديد  را  آدم هايي  محيط  همين  در  و  شد  دستمايه  آثارش  كه  انباشت 
به  حاتمي  شدند.  او  فيلم ها ي  قهرمانان  ديگر  هيئت هاي  در  بعدها  كه 
دانشكده  هنرهاي دراماتيك هم رفت اما مايه  اصلي هنرش را از آنجا 

نياورد. 
خانواده و محيط پيرامون حاتمي براي پرورش استعداد هنري و ادبي 
كه از آغاز در او بود نامساعد نبودند و كشش او را به سوي هنر و 
شعر و موسيقي و نمايش و قصه تقويت كردند. به نمايش عالقه اي 
ويژه  داشت و از همان نوجواني به تجربه هايي در اين زمينه پرداخت، 
همين دلبستگي سبب شد هنگام تحصيل در دبيرستان در هنرستان 
هنرپيشگي تهران و سپس هنرستان آزاد هنرهاي دراماتيك ثبت نام 
كند. پس از اتمام تحصيالت دبيرستاني، در سال 1343 به دانشكده 
 هنرهاي دراماتيك رفت. در سال 1344 نخستين نمايشنامه اش را به 
نام ديب (ديو) در تاالر نمايش همان دانشكده به روي صحنه آورد 
كه نمايشي براي كودكان بر پايه قصه هاي عاميانه بود. پس از آن نيز 
چند نمايشنامه  ديگر در همان سبك و سياق نوشت و توشه اي را كه 
از شنيدن و خواندن داستان هاي قديمي گرد آورده بود، در آنها با 

خالقيت خويش پيوند زد. 
سال  تا  و  درآمد  ايران  ملي  تلويزيون  استخدام  به   1345 سال  در 
1347 در آن سازمان اشتغال داشت. پس از آن به ساختن فيلم هاي 
آن  كنار  در  و  پرداخت   - معاش  امرار  قصد  به  -بيشتر  تبليغاتي 
در  را  او  كچل  حسن  نمايشنامه ي  و  داد  ادامه  را  نمايشنامه نويسي 
سال 1348 داوود رشيدي در تئاتر سنگلج به روي صحنه آورد. با 
فيلمي كه از همين داستان در سال 1349 به نمايش درآمد حاتمي به 
سال  همان  در  كه  طوقي  نيز  و  كچل،  حسن  و  شد  وارد  سينما  عالم 

نمايش داده شد، جزو پر فروشترين فيلمهاي سال 1349 بودند. 
فعاليت سينمايي حاتمي با سرعت و جديت ادامه يافت. در سال 1350 
ستارخان  و  خواستگار  قلندر،  فيلم  سه   1351 سال  در  و  باباشمل 
زهرا  با  اوان  همين  در  شدند.  ظاهر  سينماها  پرده ي  بر  او  از 
حاتمي  ليال  آنان  فرزند  كرد.  ازدواج  سينما  بازيگر  خوشكام(حاتمي) 

امروز به راه هنر گام نهاده است. 
مجموعه  و  پرداخت  ملي  تلويزيون  با  همكاري  به  آن  از  پس  حاتمي 
تلويزيوني داستان هاي مثنوي شامل شش نمايش در سال 1353 و 
تلويزيون  از   1356 سال  در  صاحبقران  سلطان  تلويزيوني  سريال 
پخش شد. در كنار آن، فعاليت سينمايي را نيز دنبال مي كرد و فيلم 
يك  طرح  زمان  اين  در  آورد.  پرده  بر  سال 1356  در  را  سوته دالن 
سريال تلويزيوني با نام جاده ي ابريشم را با تلويزيون در ميان نهاد 
كه با رخداد انقالب در سال 1357 متوقف شد و پس از وقه اي طوالني 
با تغييراتي عمده در فيلمنامه ي آن با نام هزاردستان ساخته شد و در 
سال 67 به نمايش درآمد. در مدتي كه كار توليد اين سريال متوقف 
 ،(1361) واشنگتن  حاجي  نامهاي  به  سينمايي  فيلم  سه  حاتمي  بود 
كمال الملك (1363) و جعفرخان از فرنگ برگشته (1367) ساخت. پس 
از پايان كار هزار دستان، حاتمي دست به كار ساختن فيلم مادر شد 
كه در سال 1369 به نمايش درآمد و سپس دلشدگان از او در سال 

1371 روي پرده آمد. 
آخرين فيلمي كه دست به كار آن شد جهان پهلوان تختي بود. حاتمي 
هنگام ساختن دكورهاي اين فيلم دچار دردي شد كه متاسفانه نشانه  
بيماري العالجي بود. درمان ها در تهران و لندن موثر نشد و حاتمي 
كه در بحبوحه ي بيماري و درمان، دوباره كارگرداني جهان پهلوان 
درگذشت  با  درگذشت.  آذر 1375  در 15  بود  سرگرفته  از  را  تختي 
او، سينماي ايران از ده ها فكر و ايده اي كه در ذهن بارور و خالقش 

مي جوشيد، محروم ماند. يادش گرامى.

خرم  آن  نغمه كه 
مردم  بسپارند  به  ياد
رضا ارميا

ژاله اصفهانى  شاعر   نازنين  ، مبارز  و  غربت  نشين  زبان  فارسى 
اعقاد   راه   به  كه  شاعرى   . گذاشت  تنها   را   شنوندگانش   گهان   ،نا 
داشت  و  مسيرش  را  انتخاب  كرده  بود  و  به  مقصدش  ايمان  
داشت.  و  مگر  تعهد  جداى  ازين  سه  چيز  مى  تواند چيز  ديگرى  
باشد. و از  همه  اين  ها  مهم  تر  او  به  انسان  اعتقاد  داشت و از  
ان  معدود  كسانى  بود  كه  از  مرزها و ارض ها  چون  پرنده اى  به  
راستى  جهان  وطن  گذشته  بود و  راست  گفته  بود  ان  كه  گفته  بود  
پرندگان  گذر نامه نمى خواهند. و  پرنده  جانش به  جان  ازادى  بسته  
است  و  پرنده  گلويش را  با  طوق  طبيعت  پاك  و اميد وار  مى  آرايد  
وپرنده  مبشر  شادمانى است .و  به اين  خاطر  اين شعر  زاله  را  مى 

توانيم  دهان  به  دهان  بشنويم:
شاد بودن هنر است

شاد كردن هنرى واالتر.
ليك هرگز نپسنديم به خويش،

كه چو يك شكلك بى جان، شب و روز ،
بى خبر از همه ، خندان باشيم.

بى غمى عيب بزرگى ست،
كه دور از ما باد !

زندگى صحنة يكتاى هنرمندى ماست.
هر كسى نغمة خود خواند و از صحنه رود.

صحنه پيوسته به جاست.
خّرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد.

غربت وخاصه براى شاعران  وحشتناك  است . شما  جايى  باشيد كه  
زبانتان  را ندانند  و  قدرتان  را  نشناسند  و  در  وطنى  كه  دوستش  
مى  دارى  همه  ترا  از  ياد برده  باشند. من  خيلى  از  اين  گرتارات  
تقدير  غربت را  ديده  ام  و  در  كنارشان  يا پس از  ديدنشان  گريسته 
ام. در  زبان  فارسى  اين  ترازدى  وجشتناك ترست .  چرا  كه  تقريبا  
تمام سرهنگان  ادبى اش  به  غربت تن  داده اند  و رنج  بار  اين  كه  
هم وطنانشان  كه  مهاجر  شده  اند  در  همان روز  مهاجرتشان  راكد  
مانده اند .  حتى  به  عقب رفته  اند  اما  پيش  نيامده  اند .  اينچنين  با  
هم زبانانى  كه  در  سالها  سال  پيش  زندگى  مى  كند يك  شاعر  چه  

كار  مى  تواند  بكند
ياد تو

قطره قطره مى چكد از چشمم
روى تو

رفته رفته مى رود از يادم.
شاعر  با  چنين  همراهانى  نوستالزى  تلخى  را  تجربه  ميكند. ”با 
اينكه او روى وطن را، چهره طبيعى وطن را، رفته رفته فراموش كرده 

است، ياد وطن به صورت ”يك آسمان ستاره ابراندود“ در آيينه روح 
او مانده است، و اكنون، بعد از يك شكست تاريخى ديگر، با آرزويى 

ديرين   از خود مى پرسد: 
آيا شود كه در افقى روشن
ديدار تو دوباره كند شادم؟

من خانم  ژاله  اصفهانى  را  خيلى  وقت  بود  كه  مى شناختم  . شاعرى  
كه  در  روزگار  گرماى  جنبش چپ  هم آوازه  با  شاعران  بزرگى  
چون ناظم حكمت  و البياتى و  ماياكوفسكى و ديگران  شاعران  خلق 
شناخته  مى  شدند  .اما  هميشه من  فكر  مى  كردم  اين نام  بايد خيلى  
كالسيك نه  كالسيك  بلكه  اسطوره اى  باشد. همان  طور  كه آن  ديگرا  
خوانى   شعر   محفل   من   براى  جايى  لندن  بودم   آمده   تازه   بودند. 
گرفته  بودند. رو به  رو يمن  آن  گوشه  مجلس  بانويى  نشسته  بود  
كه نگاهش  ميخكوبت  مى  كرد  .يك  طورى  گويى پرند ه ايست. ابرى 
است  يا  درختى  كه در  آن  گوشه  محفل روييده  است.آخر مجلس 
آمد از من كلى  تشكر  كرد  ميزبان  آمد  گفت مى دونيد  ايشون  خانم  
زاله  اصفهانى  هستند  .اصال  يكه  خوردم  در  انديشه  عنقا هم  نمى 
گنجيد  كه من  با  خانم  ژاله  مصاحب شوم  چه  برسد كه  ايشان  
بنشينند  شعر  مرا  بشنوند و اين  تواضعى  بود  كه  از همگنان  بعيد  
بود  و  از  زاله  نه. شاعران  ايرانى  ديگر  را  كه  ببينى  با  شاخ  فيل 
راه  مى  روند  و  وقتى  به  توى  جوان  مى  بينند  انگار  با  بزغاله 
گمشده  كريستوس  حرف  مى  زنند كه در  صحراى  سينا  سرگردان  
شده و فقط نمى زنندت ديگر  تمام  نصاح و تكبر و  تبختر  تاريخيشان  

را  تقديمت  مى  كنند.

مرا بسوزانيد
و خاكسترم را

بر آبهاى رهاى دريا بر افشانيد،
نه در بركه،
نه در رود:

كه خسته شدم از كرانه هاى سنگواره
و از مرزهاى مسدود.

 زيست نامه ى ژاله اصفهانى

1300  تولد در اصفهان
 1307 آغاز شعرگويى براى عروسكها

باختر  و  ،اخگر  سپنتا  روزنامًه  در  دبيرستان  دوران  شعرهاى    1313
امروز

1323 چاپ نخستين مجموعهً  شعربه نا م گلهاى خودرو
1325  پذيرش در دانشكدًه ادبيات دانشگاه تهران شركت و شعرخوانى 
در نخستين كتگرًه نويسندگان ايران در تيرماه ازدواج با افسرنيروى 
و  پژوهشگر  اقتصاد،  دكتر  (بعدأ  تبريزى  يع  بد  الدين  شمس  هوايى، 

مترجم). مهاجرت به اتحاد شوروى پيشين .
روسى،  و  تركى  زبانهاى  فراگيرى  باكو،  در  زندگى    1333-1325
تحصيل در دانشگاه دولتى آذربايجان و اخذ ليسا نس در رشتًه ادبيات 

.
نس  ليسا  و  آهن  ذوب  (مهندس  بيژن  فرزند؛  اولين  تولد   1328-

روانشناسى) 
1333 - تولد دومين فرزند؛ مهرداد (مهندس ساختمان و موسيقيدان) .

Lamanosov  1333-1338    تحصيل در دانشگاه دولتى مسكو؛ 
نگارش تزدكتراى خود در بارًه زندكى و آثارملك الشعراى بهار

1338 – اخذ دكترا در ادبيات
1339-1359 پژوهش ادبى در آكادمى علوم، انستيتو ادبيات جهانى يه 

نام ماكسيم گوركى در مسكو : نيمايوشيج پدر شعرنو به روسى
ايران،  شاعران  آثار  تطبيقى  و  تحقيقى  بررسى  چيست؟  نو  شعر 

افغانستان و تاجيكستان
رساله عارف قزوينى- شعر و موسيقى مبارزش

-1344با انتشار كتاب زنده رود ژاله در ايران ممنوالقلم شد...-1358
درايران تجديد جاپ شد.....

1359-1373 شهريور 1359 بازگشت به ايران
-1360مجموعًه شعر: اگر هزار قلم داشتم، تهران

-1361 زندگى در لندن
-1362 البرز بى شكست، لندن

-1365 اى باد شرطه، لندن
-1366 هرگلى بويى دارد،لندن، ترجمه...

-1371 خروش خاموشى، سوةد، گزينًه شعرها
-1373 سرود جنگل، لندن، گزينًه شعرها
 1375-1384  -1375 ترنم پرواز، لندن

-1376 موج در موج، تهران
-1379 سايًه سال ها، آلمان، سرگذشت ژاله به قلم خود اوست

-1381 شكوه شكفتن، لندن
-1384 ترجمًه شعرها به انگليسى
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هواپيماي ماهان بدون چمدان مسافران پرواز كرد 

پرواز روز جمعه گذشته هواپيمايي ماهان از تهران به دبي بدون حمل بار 
و چمدان تعدادي از مسافران صورت گرفت.

بار و چمدان تعداد زيادي از مسافران اين پرواز جا مانده و مسئولين اين 
پرواز  در  مسافران  اين  چمدان  و  بار  كه  كردند  اعالم  هواپيمايي  شركت 

شب همان روز حمل خواهد شد. 
اين در حالي بود  كه برخي از مسافران پرواز همان روز امتحان زبان 

پيشرفته در دبي دارند و مدارك آنها در تهران جامانده بوده. 
با  نيز  كشوري  هواپيمايي  سازمان  عمومي  روابط  مدير  جعفرزاده  رضا 
تائيد اين خبر گفت: جا ماندن ساك و چمدان مسافران به خاطر اشتباهي 

بوده كه توسط مسئولين پروازي ماهان صورت گرفته است. 
و مسئولين شركت ماهان قول داده اند كه در اسرع وقت بار و چمدان 

مسافران را به صاحبان آنها برسانند. 

حيوانات  دهنده  اجاره  شركت هاي 
در ژاپن

كمبود فضاي خانه ها و نيز كنترل جمعيت شديد در ژاپن موجب افزايش 
خانگي  حيوانات  كه  شده  شركت هايي  اجاره تشكيل  را 

1 مي دهند. در سال 2000 ميالدي تنها  7
شركت از اين دست وجود داشت 

شركت   134 به  اكنون  اما 
شركت ها  اين  است.  رسيده 
يك  براي  خانگي  حيوانات 

اجاره  هفته  يك  تا  ساعت 
مي دهند.

چنين شركت هايي حيوانات خانگي 
گوناگوني را اجاره مي دهند؛ از سگ و 
گربه و موش خرما و الك پشت گرفته 
كنار  در  پرندگان.  اقسام  و  انواع  تا 
قبيل  از  مواردي  خانگي  حيوانات  اجاره 

سن  آموزش،  شيوه  حيوان،  عكس هاي 
فرد  اختيار  در  آن  جسماني  مختصات  و 

اجاره كننده گذاشته مي شود.  نكته جالب در مورد يكي از اين شركت ها 
اين كه در اين شركت قبل از اجاره دادن هر نوع حيوان خانگي تحقيقاتي 

در مورد شخصيت اجاره كننده صورت مي گيرد. 

مصرف  كم  المپهاي  با  شانزليزه 
نورباران مي شود

خيابان  درختان  روشنايي  تزيينات  دارند  قصد  پاريس  شهر  مسئوالن 
نتيجه  در  كه  دهند  انجام  مصرف  كم  المپهاي  با  را  ليزه  شانز  معروف 
كاهش  آن  برق  مصرف  هم  و  يافت  خواهد  افزايش  خيابان  اين  نور  هم 

مي يابد.
به نقل از آسوشيتدپرس ،“ برتران دالنو“ شهردار پاريس اعالم كرد يك 
ميليون المپ جديد كم مصرف در اين تزيينات فصلي مورد استفاده قرار 
مي گيرد و هزينه برق مصرفي اين تزيينات در مقايسه با المپهاي معمولي 
هفتاد درصد كمتر خواهد بود اين درحالي است كه روشنايي آن هشت 
برابر خواهد شد. گفتني است خيابان شانز ليزه چهارصدو پانزده درخت 
دارد كه هم اكنون با سي هزار المپ نواري تزيين شده است . تزيينات 
كنوني اين درختان به گونه اي است كه به نظر مي رسد نور از شاخه هاي 

درختان درحال فروريختن به زمين است.  

شليك توپ و مرگ 2 نفر 
خوش  براي  داشتند  قصد  روستاييان  كه  ساله   200 جنگي  توپ  يك 
آمد گويي به يك وزير آن را شليك كنند در اثر ريخته شدن باروت زياد 

در آن منفجر شده و باعث كشته شدن 
2 نفر شد.

به گزارش رويترز، روزنامه هاي هندي 
خبر دادند كه ساكنان روستاي بادولي 
قصد  هند  راجاشتان  غربي  ايالت  در 
داشته اند تا سه شنبه بعد از ظهر با ورود 
توپ  شليك  با  ايالتي  وزيران  از  يكي 

اداي احترام نظامي كنند. 
روزنامه تايمز هند خبر داد كه اين انفجار باعث كشته شدن 2 نفر و زخمي 
شدن 6 نفر ديگر شد. در پي اين حادثه وزير بازديد كننده سريعا ادامه  

بازديد را لغو كرده و به مركز ايالت بازگشت.

جزء  پترزبورگ،  سنت  و  مسكو 
10شهر گران اروپا 

بر اساس تحقيقات سازمان ملل متحد، مسكو دومين شهر گران و سنت 
از  نقل  به  شدند.  شناخته  اروپا  قاره  در  گران  شهر  هفتمين  پترزبورگ 
روزنامه «ايزوستيا»، اين در حالي  است كه روسيه از لحاظ ميزان رفاه و 
سطح زندگي مردم رده اي بسيار پايين و رتبه 67 را به خود اختصاص 

داده است. 
شناخته  زندگي  هاي  هزينه  لحاظ  از  اروپا  در  گران  شهر  دومين  مسكو 
شده است. اين نتيجه تحقيقات ساالنه كارشناسان كميته اقتصاد بين الملل 
تنهايي  به  روسيه  ليست  اين  در  اينكه  ضمن  است.  متحد  ملل  سازمان 
داراي شاخص مورد توجه نبوده و سنت پترزبورگ، پايتخت دوم روسيه 
اختصاص  خود  به  را  هفتم  رتبه  و  بوده  اروپا  گران  شهر   10 جزء  نيز 

داده است. 
شهر اسلو گرانترين شهر در اروپا و شهر كيشينيف، با حدود 70 درصد 
شهرهاي  هستند.  اروپا  شهر  ارزانترين  مسكو،  به  نسبت  قيمتها  كاهش 
خود  به  ليست  اين  در  پاييني  هاي  رده  جاري  سال  در  آمريكا  بزرگ 
اختصاص داده اند كه به عقيده كارشناسان اين مسئله به كاهش ارزش 

دالر بستگي دارد. 
در  مردم  رفاه  و  زندگي  سطح  وجود  اين  با  روزنامه،  اين  نوشته  به 
بندي  رده  اين  است.  دارا  جهان  كشورهاي  ميان  در  را  رتبه 67  روسيه 
با توجه به سطح مرگ و مير، ميزان توليد ناخالص داخلي و دسترسي 
مردم به تحصيالت مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رده بندي در 
سال جاري ايسلند در ميان 177 كشور جهان جايگاه نخست را به خود 
اختصاص داد و از نروژ كه چندين سال در راس اين جدول قرار داشت 

پيشي گرفته است. استراليا در مكان سوم قرار دارد. 
روسيه حتي از كشورهاي تونگا و جزاير سيشل هم پايين تر است. توليد 
در  مرسوم  عالي  تحصيالت  سطح  و  صدي  در   7 ملي  داخلي  ناخالص 
روسيه نتوانستند در اين خصوص به اين كشور كمكي كنند. سطح باالي 
مرگ و مير در روسيه و پائين بودن سطح بهداشت آن اين امكان را به 

روسيه نداد تا نتايج بهتري از خود نشان دهد.

كشف نوع جديد دايناسور شاخ دار  

 68 كه  را  شاخ دار  دايناسورهاي  از  جديدي  گونه  تازگي  به  دانشمندان 
ميليون سال قبل مي زيسته، كشف كردند.   به نقل از خبرگزاري شين هوآ، 
كانادا  غرب  در  قبل  سال  ميليون   68 شاخ دار  دايناسور  جديد  نوع  اين 
زندگي مي كرده است كه به تازگي دانشمندان فسيل اين دايناسور را از 

زير خاك بيرون آوردند. 
قديمي ترين  از  شده  كشف  دايناسور  نوع  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 
دايناسورهاي شاخ دار بوده كه بر روي زمين مي زيسته است. دانشمندان 

درباره  آن ها  اطالعات  كردن  تكميل  به  دايناسور  اين  كشف  معتقدند 
دايناسورهايي كه 67 ميليون تا 69 ميليون سال قبل مي زيسته اند، كمك 

مي كند.

بريتانيا زندان شناور مى خرد
پر  زندان هاي  بر  موجود  فشار  كاهش  براي  تا  دارد  قصد  بريتانيا  دولت 

جمعيت اين كشور يك زندان شناور را از هلند خريداري كند.
براي  كشور  اين  دادگستري  وزارت  مقامات  تلگراف،  ديلي  از  نقل  به   
بررسي خريد يك كشتي ويژه براي زندانيان با امنيت باال و ظرفيتي حدود 
200 زنداني عازم هلند شده اند. جمعيت زندان هاي بريتانيا هفته گذشته به 
81 هزار و 455 نفر رسيد كه بر اساس آمار رسمي تنها 9 جاي خالي 
ديگر در سيستم زندان هاي بريتانيا كه به شدت تحت فشار جمعيت باالي 
آن است، باقي مي ماند. در حال حاضر 177 زنداني هم در بازداشتگاه هاي 

پليس به سر مي برند. 
«جك استرا» وزير دادگستري بريتانيا براي ايجاد فضاي بيش تري براي 

زنداني ها دستور مذاكره با مقامات هلندي را صادر كرده است. 
يك منبع آگاه در اين زمينه گفت: ” جك خواهان حل سريع اين مشكل تا 

شروع سال جديد است.“ 
تنها  فروش  براي  بريتانيا  كشور  وزير  كالرك»  «چالز  از  گذشته  سال 
زندان شناور اين كشور به قيمت 5/2 ميليون پوند انتقادات زيادي شد. 
«استرا» ماه گذشته اعالم كرد كه معتقد است اعمال مجازات ها و تنبيهات 
است،  حبس  سال  يك  از  كم تر  آن ها  مجازات  كه  مجرماني  بر  اجتماعي 

مناسب تر و بهتر است. 

اردشير،  دختر  موميايي  جسد 
مجسمه مانكن از آب درآمد

با  كه  باند  يك  اعضاي   
مانكن  يك  كردن  قيراندود 
در  استفاده  مورد  پالستيكي 
قصد   ، لباس  هاي  فروشگاه 
ميليارد   3 دريافت  با  داشتند 
تومان ، اين مانكن را به جاي 
دختر  شده  موميايي  جسد 
اردشير هخامنشي به فروش 

برسانند، دستگير شدند. 
محله  از  يكي  زيرزمين  در 
از  مراغه  شهرستان  هاي 
چندي پيش 3 نفر با وسواس 
حال  در  خاص  ظرافت  و 
بودند  اي  صندوقچه  ساخت 
معطوف  آنها  تالش  تمام  و 
كه  بود  صندوقي  ساخت  به 

از  اي  گوشه  در  گذارد.  نمايش  به  را  بوم  و  مرز  اين  تاريخ  از  نمادي 
بود.  شده  داده  قرار  خاموش  و  صامت  پالستيكي  مانكن  يك   ، زيرزمين 
سبك  به  را  آن  بزرگ  صندوق  ساخت  با  آنها  ماه  چند  از  پس  سرانجام 
گاه  آن  و  كردند  تزيين  ها  هخامنشي  دوران  استفاده  مورد  هاي  تابوت 
مانكن پالستيكي با دقت و در ميان الياف رنگ و رو رفته اي قرار گرفت 
، سپس با اليه هاي قير و كتان به عنوان جسد دختر اردشير دوم درون 
اين تابوت قرار گرفت تا هر سه مرد شياد با انتخاب نام «آپامه» ادعا كنند 
كه اين جسد را در كاوش هاي خود از يكي از مناطق شمال شرق كشور 

به دست آورده اند. 
جسد  گردن  و  دست  آنها،  آميزي  رنگ  و  قراضه  آالت  آهن  تهيه  با  آنها 
طرح  تقلبي  سكه   1270 دادن  قرار  با  سپس  كردند،  تزيين  را  موميايي 
هخامنشيان و قرار دادن 8 سكه اصيل و تاريخي و 2 سفال اصيل كه آن 
را از غارتگران ميراث فرهنگي خريداري كرده بودند، از زواياي مختلف 
تابوت و جسد مانكن كه او را «آپامه» مي ناميدند، فيلمبرداري كردند.با 
خريداران  جستجوي  به  آنها  شياد،  مرد   3 چندماهه  تالش  گرفتن  پايان 
اشياي عتيقه برآمده و در اولين اقدام ، با نشان دادن سي.دي تهيه شده 
و ارائه يكي از سكه هاي اصيل كه از طالي خالص است ، 3ميليارد تومان 

به عنوان قيمت پيشنهادي ارائه كردند.
پس از توافق اوليه و دريافت 12 ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت ، 
عنوان كردند جسد آپامه را ميان خريداران به مزايده خواهند گذاشت ، تا 

آن را به باالترين قيمت پيشنهادي به فروش برسانند.
با آغاز كالهبرداري ها، موضوع در قالب يك گزارش به ماموران پليس 
آگاهي همدان اطالع داده شد و با بررسي و تحقيق در اين زمينه ، يكي 
با  كشور  از  خارج  هاي  موزه  از  يكي  واسطه  قالب  در  پليس  افسران  از 
فروشندگان جسد موميايي وارد معامله شد و مشخص شد 3 مرد شياد 

با حيله و ترفند سعي در كالهبرداري گسترده دارند. 
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ناخنك
و  بودم  انداخته  پايين  را  سرم  ديگر  روزهاي  مثل  هم  امروز 
مثل ... هاي سابق امامزاده داوود راه هميشگي را طي مي كردم 
تا خود را به دكه ناخنك برسانم تا به شغل شريف و پردرد 
بدن  اينكه  براي  معمول،  عادت  طبق  بپردازم!  ناخنك زني  سر 
سالمي داشته باشم و قبراق و سردماغ ناخنك بزنم، مسافتي 
كبك  مثل  كه  طور  همين  مي كنم.  گز  پياده   را  هميشگي  راه  از 
و  مي لوليدم  آدم ها  البته  صد  و  ماشين ها  البه الي  از  خرامان 
مي رفتم، در ذهن شلوغ پلوغم سوژه ها را ورانداز مي كردم، تا 
لحظه  يك  كنم.  آماده  ناخنك زني  عمليات  براي  را  آنها  از  يكي 
سرم را باال گرفتم تا جهت يابي كنم. از دور و نزديك (درست 
يادم نمي آيد) گرد و غباري به چشم آلبالو گيالس چينم آمد. با 
آنكه از باد و طوفان خبري نبود، هاله اي از گرد و غبار منطقه 
مي شدم،  نزديك تر  چه  هر  بود.  داده  قرار  خود  زيرپوشش  را 
غبار غليظ تر مي شد، چون گلويم هم خارش افتاده بود. درحال 
سرفه كردن جمعيت كثيري را ديدم كه از پل چوبي، پياده به 
سمت ميدان انقالب مي رفتند. يك آن ترس ورم داشت و رنگ 
و رويم به قناري پهلو زد، اما متأسفانه صدايم شبيه او نشد! 
به  احتياط  با  كمي  همين  براي  است،  تظاهرات  كردم  فكر  اول 
محل تجمع نزديك  شدم، اما حضور فراوان مأموران راهنمايي 
با  نيست.  سياسي  قضيه  كه  فهماند  من  به  موجود،  ترافيك  و 
زير  كه  نشيني  آفتاب  كارگران  از  كوچك  جوي  و  پرس  يك 
پل و كنار آن پراكنده اند، متوجه شدم باز مترو كار دست هم 
داده است. از آنجا كه به همه مشكوك هستم، فكر مي كنم كار 
بارها  يعني  مي دانيد،  كه  طور  همان  باشد.   ناخنك  بدخواهان 
گفته ام، بعضي ها هستند كه چشم ديدن ناخنك را ندارند، براي 
پايين  را  ناخنك  كركره  تا  مي زنند  اقدامي  هر  به  دست  همين 
بكشند. اگر اشتباه نكرده باشم، اين دود هم از آتش آنان بلند 
مي شود. وقتي كه با اجراي ترفندهاي مختلف از جمله: تهديد 
جايي  به  راه  غيره،  و  تلفن  آب،  برق،  قطع  ارعاب،  صدالبته  و 
نبردند، دست به دامن مترو شده اند، تا با چاله كندن بر سر راه 
در  را  او  شاهنامه،  داستان  دستان  رستم  مانند  ناخنك،  وارث 
چاه ياچاله سرنگون كنند تا هم خود از شر او راحت شوند و 

هم ناخنك از دست خودش!
هر چند نبايد گناه مردم را شست، اما من مي شويم، همان طور 
كه مرده شوي، تن همه را مي شويد. مگر من چه چيز از او كم 
دارم؟ فرق من و او در اين است كه من بازنده جماعت طرفم، او 
با مرده. خداييش را بخواهيد كار او خيلي از كار مالك ناخنك، 

ساده تر است!
خدا را شكر كه از دور گرد و غبار را ديدار كردم و اال ممكن 
نبيند،  بد  روز  چشمتان  بخورم!  كمين  بدخواهان  توسط  بود، 
وقتي كه به محل سوار شدن به تاكسي رسيدم، ديدم كه اي 
داد بيداد، جماعت را هم بر عليه من بسيج كرده اند تا من نتوانم 
سوار تاكسي شوم و خود را به دكه  ناامن ناخنك زني برسانم. 
تا چشم كار مي كرد، ماشين هاي تا خرخره پر و جماعت منتظر 
و  خلوت ترين  كه  خياباني  هم  آن  بود،  كرده  پر  را  خيابان 
مناسب ترين راه براي رسيدن به دكه شخصي صاحب ناخنك 
بود. من كه به واسطه «رگي» كه آن را مي شناسيد، جلو كسي يا 
چيزي كم نمي آورم. براي همين دور از چشم بدخواهان تغيير 
مسير دادم و خود را به بهارستان رساندم. چشمتان دوباره 
روز بد نبيند، ديدم در آنجا هم كمين گذاشته اند. از اتوبوسي كه 
تنها وسيله ممكن براي رسيدن به دكه ناخنك زني بود، خبري 
نبود كه نبود. معلوم بود آنها را هم بدخواهان ناخنك خريده اند 
تا از اين طريق هم نتوانم به محل موردنظر برسم. جماعت هم 
كه مثل هميشه مانند ستاره دنباله دار صف كشيده بودند، گويا 

آنان هم با بدخواهان دست به يكي كرده بودند!
اما كار نشد ندارد، چون در همين لحظه يكي از موتورسواران 
قانون گريز، مقابل پايم ترمز كرد. هرچند كه تا به حال سوار 
اين گونه مركب ها نشده بودم، اما ديدم وقتي طرف مثل قهرمان 
فيلم هاي آمريكايي، براي نجات من از دست بدخواهان، خود را 
به خطر انداخته، بدون معطلي، درست مثل فيلم ها پشت تركش 
پريدم. او هم مثل باد مرا از مهلكه به در برد و با هزار سالم 
و صلوات  به دكه ناخنك رساند. وقتي از او تشكر كردم طلب 
با  همراه  ولي  آمد،  زورم  كه  هرچند  كرد،  ناقابل  هزارتومان 
يك لبخند زوركي آن را دودستي تقديمش كردم. هر چه باشد 

معرفت به خرج داده و جان خود را به خطر انداخته بود!
بدخواهان بعد از خواندن ناخنك امروز جلز و ولز خواهند كرد، 
درست مثل هميشه. بايد به طول و عرض و قد و باالي آنان 
برسانم كه مترو و متعلقاتش هم نتوانست جلو قلم و قدم مالك 

ناخنك را بگيرد، تا بعد.

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

3ميليارد  دريافت  بهانه  به  فروشندگان   ، مراغه  آگاهي  پليس  افسر  توافق  با 
تومان و تحويل دادن جسد موميايي شده ، در زيرزميني كه اين جسد تقلبي 
هاي  تيم  سوي  از  محل  بالفاصله  و  كردند  پيدا  حضور  شد،  مي  نگهداري 
عملياتي و ضربت پليس آگاهي محاصره و هر سه مرد شياد دستگير شدند و 

جسد و تابوت قالبي به پليس آگاهي انتقال يافت.
متهمان در تحقيقات اعتراف كردند، تاكنون با چند نفر از كساني كه قصد خريد 
جسد موميايي تقلبي را داشته اند، وارد مذاكره شده و با دريافت مبالغي ، آنها 

را فريب داده اند.

حراج كتاب صحافي شده با پوست انسان
   

يك كتاب قديمي متعلق به 
ميالدي  هفدهم  قرن  اوايل 
يك  پوست  با  آن  جلد  كه 
صحافي  ژزوييت  كشيش 
حراج  لندن  در  است  شده 

مي شود. 
 BBC شبكه  گزارش  به 
سال  در  نادر  كتاب  اين   ،
توسط  ميالدي   1606
كاتب   ، باركر  رابرت 
لندن  شهر  در  سلطنتي 

كه  است  گانت  هنري  نام  به  كشيشي  مرگ  و  زندگي  داستان  و  شده  نوشته 
به اتهام توطئه براي منفجر كردن پارلمان انگلستان همراه با ديگر عامالن اين 

توطئه ناكام اعدام شد.
توطئه انهدام پارلمان انگلستان و ترور جيمز اول ، پادشاه اين كشور با استفاده 

از مقدار زيادي باروت توسط گاي فوكس در سال 1605 طراحي شد اما پيش 
 ، گانت  هنري  كردند.  خنثي  و  كشف  را  ان  دولتي  مقامات  پارلمان  انفجار  از 
كشيش ژزوييت نيز جزو عامالن اين توطئه بود و در ماه مه سال 1606 به قتل 
رسيد.عامالن اين توطئه به دستور جيمز اول ، پادشاه انگلستان اعدام شدند 
و كتابي كه قرار است در لندن حراج شود به دستور پادشاه توسط صحاف 

سلطنتي با پوست هنري گانت صحافي و جلد شده است.

سرقت سه تابلو خط نفيس از موزه رضا عباسي 
سه تابلو خط نفيس مربوط به دوره صفوي و قاجار روز سه شنبه هفته گذشته 
از موزه رضا عباسي سرقت شده است. محمدرضا زاهدي مدير موزه رضا 
عباسي با تأييد اين خبر گفت: اين سرقت هفته گذشته انجام شده است و اين 
مسئله از سوي اداره آگاهي و يگان حفاظتي ميراث فرهنگي در حال پيگيري 
و بررسي است. زاهدي، اطالعات بيشتر در اين رابطه و چگونگي سرقت را به 
روشن شدن اين موضوع موكول كرد. هفته گذشته سه تابلو خط نفيس مربوط 
به دوره صفوي و قاجار از اين موزه سرقت شد كه دو تا از اين تابلوها اثر 
«احمد نيريزي» و «ميرزا غالمرضا» است. موزه رضا عباسي، در سال 1345 
در خيابان شريعتي تهران گشايش يافت و به ياد نقاش و خوشنويس مشهور 
دوره صفوي رضا عباسي نام گذاري شد. اين موزه شامل آثار هنري دوره 
پيش از تاريخ تا قرن سيزده هجري است كه در سه تاالر با عنوان پيش از 
اسالم، هنرهاي اسالمي و همچنين نگارگري و خوشنويسي به نمايش گذاشته 

شده است. 

ماجراى زنى به نام «اسكناس»
«اسكناس» 45 ساله سرانجام پس از ماه ها تالش و پيگيرى موفق به تغيير اسمش 

شد.
، زنى به نام «اسكناس» چندى قبل با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه تقاضاى 
دنيا  به  فقير  اى  خانواده  در  دورافتاده  روستايى  در  پيش  سال  گفت: 45  نام  تغيير 
كم  كم  گذاشت.  «اسكناس»  بودم  خانواده  فرزند  يازدهمين  كه  مرا  نام  پدرم  آمدم. 
متوجه شدم اسم عجيب و غريبم با همه همبازى هايم فرق دارد. خاطره تلخ نخستين 
مرا  اسم  روستا  معلم  كالس،  سر  وقتى  روز  آن  دارم.  ياد  به  هنوز  را  مدرسه  روز 
خواند، همه بچه ها به خنده افتادند و من با گريه به خانه برگشتم. بارها به خاطر 
و  داد  مى  عذابم  عمر  تمام  در  مشكل  اين  گرفتم.  قرار  ديگران  تمسخر  مورد  اسمم 
هميشه از اين كه كسى اسمم را بپرسد وحشت داشتم. حتى وقتى به بانك مراجعه 
مى كردم، نگاه تعجب انگيز مشتريان و كارمندان بانك آزارم مى داد. خيلى وقت ها 
به ناچار خودم را به اسم ديگرى معرفى مى كردم تا روابط دوستانه ام تحت تأثير 
اين نام قرار نگيرد. حتى يكى، دو بار خواستگارانم وقتى متوجه اسمم شدند، با آنكه 
شرايط مان خيلى نزديك بود از ادامه راه منصرف شده و با ديد تمسخر به من و 
خانواده ام نگاه كردند. نام «اسكناس» دردسرهاى زيادى برايم داشته و هميشه برايم 
دغدغه است. 15 ساله بودم كه برادر يكى از دوستانم مرا به خاطر نام عجيبم مورد 
جريان  در  داشت.  همراه  را  خانوادگى  شديد  دعواى  ماجرا  اين  و  داد  قرار  تمسخر 
اين درگيرى فهميدم پدرم كارگر زحمتكشى بوده كه با كشاورزى روى زمين هاى 
اجاره اى شكم خانواده پر تعدادش را سير مى كرده است. به همين خاطر هيچ وقت 
اسكناس در خانه نداشته و هميشه رؤياى پولدار شدن در سر داشته است. شوق و 
عالقه پدرم به داشتن اسكناس و نگه داشتن آن به طور ثابت در خانه براى رهايى از 
فقر و فالكت باعث شد تا پدر، مرا «اسكناس» بنامد تا شايد به بركت تولدم و تكرار و 
تلقين اين نام، وضع مالى خود و خانواده دگرگون شود. كم كم خواهران و برادران 
بزرگترم به خانه بخت رفتند و خود به خود فشار مالى خانواده كمتر شد. پدر هم به 
خاطر سادگى و صفاى وجودش باور كرد بهبود اوضاع به خاطر نام من و حضور 
هميشگى «اسكناس» در خانه اش است. با اين كه از داشتن اين اسم در عذاب بودم و 
آن را نمى پسنديدم، به خاطر باورهاى پدر اين رنج را تحمل كرده و دم برنياوردم. 

تا اين كه پس از ازدواج و تشكيل زندگى صاحب سه فرزند شدم. پدرم هم بر اثر 
سكته قلبى و كهولت سن درگذشت. 

 فرزندانم نيز بارها با اعتراض به اسمم، مرا نزد دوستان و همكالسى هايشان به نام 
ديگرى معرفى كردند. اما پس از مرگ پدرم هم به خود اجازه نمى دادم روى حرف او 
حرفى بزنم و اعتراضى كنم. تا اين كه مدتى قبل پسرم هنگام بازى در زمين فوتبال به 
خاطر برخورد آرنج يكى از دوستانش با گيجگاه سرش بى هوش شد و روى زمين 
افتاد. سه شبانه روز بيدارى و مراقبت از پسرم در بيمارستان را با دعا و مناجات 
پشت سرگذاشتم و براى شفاى پسرم به درگاه خداوند متوسل شدم. فرزندم پس 
از چند روز به طور معجزه آسايى از مرگ نجات يافت و از حالت اغما خارج شد. 
بنابراين تصميم گرفتم با اسمم را تغيير دهم. چون به اين نتيجه رسيدم «اسكناس» 
داشتن يا نداشتن مهم نيست، بلكه بزرگترين نعمت سالمتى است. از طرفى پدرم هم 
در قيد حيات نيست و من كه تاكنون به احترام او اين همه سختى را تحمل كردم، 
حل  هيأت  در  زن  اين  تقاضاى  طرح  با  بينم.»  نمى  عجيب  نام  اين  حفظ  براى  دليلى 
اختالف اداره ثبت احوال و تكميل فرم درخواست، هيأت كارشناسى با بررسى اين 
موضوع كه نام «اسكناس» در فهرست اسامى نامناسب و مغاير با جنسيت متقاضى 
است، درخواست وى را پذيرفتند. آنها داشتن اسمى شايسته و نيكو را حق اين زن 
دانستند و پس از انجام اقدام هاى مقدماتى شناسنامه وى را براى تغيير نام به محل 

صدور آن ارسال كردند. بدين ترتيب نام اين زن پس از 45 سال تغيير كرد. 
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زن  چهل  با  قذافي 
فرانسه  به  محافظ 

مي رود 
 

جمهوري  رياست  كاخ  الملل؛  بين  گروه 
فرانسه اين روزها سرگرم آماده شدن براي 
دهم  در  ليبي  رهبر  قذافي  معمر  از  استقبال 

دسامبر جاري يعني پنج روز ديگر است. اين نخستين سفر قذافي به پاريس پس از 34 سال 
است، زيرا به دليل مسائل امنيتي، قضايي و سياسي و همچنين متهم شدن دو تن از معاونانش 
به دست داشتن در انفجار يك هواپيماي مسافري فرانسه بر فراز آسمان نيجر در سال 1988 
روابط دو كشور تيره بود. اما آنچه اين سفر را تحت تاثير قرار داده نه سفر قذافي پس از 
بيش از ربع قرن بلكه خواسته مشروطي است كه وي در آستانه سفرش خطاب به مقامات 
فرانسوي اعالم كرده است. خواسته رهبر ليبي كه رهبران فرانسه را به خود مشغول كرده 
برپايي خيمه محل اقامتش در باغ كنار كاخ اليزه در پاريس است. قذافي اين خيمه را براي 
خوردن و خوابيدن و زندگي روزمره نمي خواهد اما از آن براي استقبال از ميهمانان خارجي 
اش اعم از روساي جمهوري و ديپلمات ها استفاده مي كند و البته برخي فعاليت هاي رسمي 
اش را نيز در آن انجام مي دهد. بحث بر سر برپايي خيمه قذافي در پاريس در جريان سفر 
رسمي اش به فرانسه از مدت ها قبل به موضوعي مهم و جدل برانگيز ميان دو كشور تبديل 
شده است، اما مقامات اليزه در نهايت براي آنكه بحران ديپلماتيك جديدي ميان دو كشور رخ 
ندهد با اين درخواست موافقت كرده اند. اما قذافي تنها به برپايي خيمه در پاريس اكتفا نكرده 
و قرار است پنج هواپيما شامل 400 نفر از جمله 40 زن محافظ شخصي او و نيز چند دستگاه 
خودروي زرهي با وي راهي فرانسه شوند. جالب تر اينكه به گفته معاونان قذافي وي قصد 
دارد با خودروي شخصي خود و از طريق اسپانيا به فرانسه برود. البته محافظان قذافي اين 
اقدام را به دليل طول مسافت و حفاظتي كه بايد از او انجام شود دشوار و خطرناك توصيف 
كرده اند. گفته مي شود خريد چندين فروند هواپيما و هلي كوپتر جنگي از فرانسه و كمك 
اين كشور به راه اندازي دوباره تاسيسات هسته يي ليبي محور مذاكرات قذافي را در پاريس 
تشكيل خواهد داد اما از همه اينها مهمتر پيش شرطي بود كه قذافي براي رهبران اليزه تعيين 

كرد و آن برپايي چادر بدوي اش در كنار اليزه است. 

 چاوس؛ من كوتاه نمي آيم 
 

موضوع شكست هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال هنوز آنچنان مردم ونزوئال را شاد نگه 
داشته و سرگرم كرده است كه آتش افشاني شبانه در خيابان را هنوز تعطيل نكرده اند و 
چاوس از آنها خواسته است به خانه هايشان بازگردند. چاوس به مخالفان خود و جبهه «نه 
به چاوس» تبريك گفت و افزود، برويد ببينيد چطوري مي توانيد پيروزي تان را سازماندهي 
كنيد. با اين حال رئيس جمهور جنجال به پا كن ونزوئال هنوز كوتاه نيامده است و مرتب 

شكست  من  قبول،  كند؛  مي  تكرار 
ونزوئال  براي  طرح  اين  اما  خوردم. 
نمي  كوتاه  من  و  است  خوب  خيلي 
آيم. شايد زمان بندي انتخابات خوب 
نبود.تجار، بازرگانان، دانشجويان و 
مدافعان حقوق بشر، پيروان كليساي 
دانشجويان  و  كاتوليك  رومن 
خود  پيروزي  جشن  شرايطي  در 
به  چاوس  كه  دهند  نمي  پايان  را 
نشويد،  نااميد  كه  گفته  هوادارانش 
و  جزيي  خيلي  مخالفان  پيروزي 
رفراندومي  براساس  است.  ضعيف 

كه پريروز در ونزوئال برگزار شد رئيس جمهور ونزوئال مي توانست مدت رياست جمهوري 
خود را افزايش و به استقالل بانك مركزي پايان دهد، هر موقع دلش خواست روزنامه ها و 
رسانه ها را به بهانه وضعيت فوق العاده ببندد و به اين وسيله به مدلي خاص از سوسياليسم 
نائل شود. سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفته است كه نتايج انتخابات اخير دفاع جدي مردم 
از دموكراسي بود و مردم بايد از آن حفاظت كنند. ارزش سهام بورس كاراكاس نيز 4 درصد 
افزايش يافت.ريكاردو سانچز رئيس اتحاديه دانشجويان ونزوئال گفته است؛ اگر چاوس هنوز 
حوصله دارد مي توانيم اين مقابله را ادامه بدهيم. جالب است كه حتي همسر سابق چاوس نيز 
به رفراندوم راي منفي داد.اساسًا چاوس به سخنراني هايي كه مردم را به شعار دادن وادارد 
خيلي عالقه مند است و با عباراتي نامودبانه مخالفانش را مورد خطاب قرار مي دهد. عباراتي 
كه او ديگران را مورد خطاب قرار مي دهد باعث شده تا مخالفانش او را مبتال به «توهم دشمن 
پنداري» بدانند.چاوس همواره بخش عمده يي از سخنانش عليه امريكا و جرج بوش است. از 

نظر او همه مخالفانش خائنيني هستند كه از جانب امپرياليسم اجير شده اند.
ادبيات نامتعارف چاوس در اجالس كشورهاي امريكاي التين در شيلي كه چندي پيش برگزار 
شد، جنجال آفريد. او نخست وزير سابق اسپانيا را فاشيست ناميد و گفت؛ «فاشيست ها كه 
آدم نيستند. مارها از فاشيست ها آدم تر هستند.» جمالت چاوس باعث شد پادشاه اسپانيا 
گردنش را از پشت ميز دراز كند و بگويد «پس چرا خفه نمي شي» و جلسه را ترك كند. يك 
هفته بعد صداي پادشاه اسپانيا كه به چاوس گفته بود «خفه شو» زنگ موبايل دانشجويان 

ونزوئاليي شد.
اين جنجال بعد از دو هفته هنوز ادامه دارد و چاوس ديروز گفته است؛ «آن آقاي پادشاه از 
كودتاي سال 2000 عليه من اطالع داشته. آقاي پادشاه چرا توطئه مي كني.» وقتي پادشاه 
اسپانيا به كشورش بازگشت بسياري از مطبوعات به خاطر اينكه چاوس را ساكت كرده از 
او تقدير كردند.جنجال هايي كه دور و بر چاوس را خلوت نمي كنند باعث شده است تا برخي 
تحليلگران معتقد شوند روند نزولي چاوس شروع شده است. برخي ديگر معتقدند فكر كنيد 
رئيس  چاوس،  پيشنهادي  رفراندوم  به  منفي  راي  وجود  با  حتي  است،  شده  تمام  چيز  همه 
جمهور ونزوئال هنوز قدرتمند است و توانايي ايجاد تغيير در بسياري از زمينه هاي اجتماعي، 

سياسي و انتقادي را دارا است. 

عمر البشير معلم انگليسي را عفو كرد 
 

عمر البشير رئيس جمهور سودان جيليان گيبونز معلم 54 ساله بريتانيايي را كه متهم به اهانت به پيامبر اسالم شده بود، بخشيد. هفته 
گذشته دادگاهي در سودان خانم گيبونز را در سه مورد اهانت به پيامبر اسالم، ايجاد نفاق و تحقير باورهاي ديني مردم به پانزده 
روز حبس و سپس اخراج از سودان متهم كرده بود. براساس قوانين سودان، اهانت كنندگان به پيامبر ممكن است به شش ماه حبس و 
چهل ضربه شالق محكوم شوند. اين آموزگار متهم بود كه در كالس او به شاگردان اجازه داده شد تا نام پيامبر را بر عروسك خود 
بگذارند. خود وي مي گويد اين اقدام از روي عمد و به قصد توهين نبوده و شاگردان رايج ترين نام در آن منطقه را بر روي عروسك 
گذاشته بودند. در پي محاكمه و زنداني شدن اين معلم انگليسي، دو روز گذشته يك هيات انگليسي به رهبري دو نماينده پارلمان با عمر 
البشير در سودان مالقات كردند و خواستار بخشش گيبونز شدند. روابط انگلستان و سودان از زمان بحران دارفور تيره شده است 
و به نظر مي رسد عفو اخير عمر البشير بتواند تا حدودي اين روابط را ترميم كند. در واكنش به اقدام البشير، ديروز گوردون براون 
نخست وزير انگلستان از اين تصميم استقبال كرد. همچنين ديويد ميليبند وزير خارجه انگلستان با صدور بيانيه يي گفت؛ «از اين تصميم 
رئيس جمهور سودان بسيار ممنون هستيم. قضيه گيبونز در صدر اولويت هاي اين وزارتخانه قرار داشت.» در اين بيانيه از دو نماينده 
انگليسي و نيز جامعه مسلمانان بريتانيا تشكر شده است. اين جامعه با صدور اطالعيه يي گفته بود كه قضيه گيبونز ناشي از «يك 

سوءتفاهم» بوده است. قرار است به زودي اين معلم انگليسي آزاد و به كشورش بازگردانده شود. 

429 اسير فلسطيني آزاد شدند 
 

 اسرائيل روز گذشته به بهانه كمك براي پيشبرد روند صلح و پشتيباني از دولت خودگردان فلسطين به رهبري محمود عباس 429 
از  پيش  بود  قرار  تعداد  اين  كرد.  آزاد  را  فلسطيني  اسير 
آنها  آزادي  اسرائيل  اما  شوند  آزاد  آناپوليس  كنفرانس 
زندانيان  اين  غالب  شود  مي  گفته  انداخت.  تعويق  به  را 
اين  بين  از  اند.  كرده  سپري  را  خود  محكوميت  دوران 
به  نفر   21 و  باختري  كرانه  منطقه  به  نفر   408 تعداد 
فتح  گروه  به  شده  آزاد  اسراي  اغلب  دارند.  تعلق  غزه 
براي  خلق  جبهه  جمله  از  ها  گروه  ساير  به  برخي  و 
آزادي فلسطين و جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين 
تعلق دارند. از اين اسرا تعهد گرفته شده است كه ديگر 
دست به اعمال «تروريستي» نزنند. گفته مي شود حدود 
11هزار فلسطيني در زندان هاي اسرائيل اسير هستند كه 
تعدادي از آنها بيش از 25 سال است در زندان به سر 
مي برند. در همين حال اسرائيل به فشارهاي نظامي و 
اقتصادي خود بر منطقه غزه كه تحت كنترل حماس قرار 
دارد ادامه مي دهد. طبق گزارش هاي ارسالي اين منطقه 
شاهد فاجعه يي انساني است و اسرائيل سوخت رساني 
و ارسال برق به اين منطقه را قطع كرده است. روزهاي 
گذشته به تعدادي از اهالي غزه كه قصد سفر به مصر داشتند اجازه داده شد تا به اين كشور سفر كنند. در حمالت دو روز گذشته 
اسرائيل به غزه 9 فلسطيني كشته يا زخمي شدند. در پاسخ به تهديدهاي اخير ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل مبني بر حمله فراگير به 
غزه، سازمان جهاد اسالمي گفت؛ «در صورت هرگونه حمله نظامي به غزه هفتاد جوان فلسطيني آماده عمليات شهادت طلبانه هستند.» 
ابواحمد سخنگوي گردان هاي القدس وابسته به جهاد اسالمي همچنين از ساخت موشك هايي پيشرفته خبر داد كه به گفته او با موشك 
هاي كاتيوشاي روس برابري مي كند. ابواحمد مي گويد؛ «ما هم اكنون ده ها موشك در اختيار داريم كه حتي به مركز شهر المجدل در 

سرزمين هاي اشغالي و دورترين نقطه در شمال اين منطقه مي رسد.» 

خيزش دوباره كاسترو براي رياست 
جمهوري  

 
 بي بي سي؛ فيدل كاسترو به رغم آنكه هنوز از نظر جسمي بهبود نيافته، دوباره براي 

عضويت در پارلمان ملي كوبا ثبت نام كرد. كاسترو كه 81 سال دارد 16 ماه پيش به علت 
بيماري از قدرت كناره گرفت و مسووليت هاي خود را به برادرش رائول واگذار كرد. 

وي براي اينكه دوباره رئيس جمهور شود بايد ابتدا به عضويت پارلمان درآيد و ثبت نام 
او براي نمايندگي پارلمان به همين منظور است. از يك سال پيش كه كاسترو در معرض 
جراحي داخلي قرار گرفت در عرصه هاي عمومي آشكار نشده و تنها از طريق تلويزيون 

يا تصاوير روزنامه ها ديده شده است. از جمله اين اتفاقات ديدار او با هوگو چاوس رئيس 
جمهور ونزوئال بود. قرار است بيستم ژانويه آينده انتخابات پارلماني در كوبا برگزار شود.  

 

بدترين بحران انساني آفريقا در سومالي  
 

كمك  امور  در  ملل  سازمان  عالي  مقام  هولمز  جان  رويترز؛   
اين  كه  گفت  و  شد  سومالي  وارد  دوشنبه  روز  انساني  هاي 
كشور شاخ آفريقا نيازمند تالش هاي بيشتري است. تاكنون 
كشته  سومالي  در  جاري  سال  در  غيرنظامي  هزار   6 تقريبًا 
شده اند. انتظار مي رود اين مقام سازمان ملل عبداهللا يوسف 
را  سومالي  وزير  نخست  حسين  نورحسن  و  جمهور  رئيس 
براي  انساني  هاي  كمك  جلب  در  تا  دهد  قرار  فشار  تحت 
كنند. مساعدت  را  ملل  سازمان  سوماليايي  آواره  هزاران 

حمايت  تحت  دولتي  سربازان  ميان  درگيري  اثر  در  افراد  اين 
آواره  خود  كاشانه  و  خانه  از  اسالمگرا  شورشيان  و  اتيوپي 
شده اند. مقام هاي سازمان ملل مي گويند كه بحران انساني 
سومالي بدترين بحران آفريقا به شمار مي رود به طوري كه 
يك ميليون نفر آواره شده اند و تالش هايي كه براي عرضه 
موادغذايي به نيازمندان صورت مي گيرد به خاطر دزدي هاي 

گسترده و بسته بودن مرزها با مانع مواجه شده است.  

بين الملل
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دورنماي اقتصاد انگلستان 
ناخوشايند است

ناخوشايند  دورنماي  به  هشدار  با  انگلستان  مركزي  بانك  رئيس 
اقتصادي  رشد  كه  شود  مي  بيني  پيش  ،گفت:  كشور  اين  اقتصادي 

كاهش پيدا كند .
در  انگلستان  مركزي  بانك  رئيس   King  Mervyn كينگ  مروين 
مسئول  انگليس  پارلماني  كميته  اعضاء  مقابل  در  خود  سخنان 
و  غذايي  مواد  و  انرژي  باالتر  بهاي   : گفت   ، خزانه  امور  بررسي 
دورنماي  تا  اند  شده  موجب  جهاني  اعتبار  كاهش  تداوم  همچنين 
 . گيرد  خود  به  را  ناخوشايندي  و  ناراحت  جنبه  اقتصادي 
كاهش  وجود  احتمال  به  هشدار  با  انگلستان  مركزي  بانك  رئيس 
رشد  كه  است  اين  ممكن  نتيجه  ترين  محتمل   : گفت  اقتصادي  رشد 
بازدهي اقتصادي كاهش پيدا كند ، و تورم نيز دست كم براي مقطعي 
مشكالت  بروز  احتمال  زمينه  در  وي   . برود  باال  به  رو  زمان  از 
 . كرد  نگراني  ابراز  نيز  اعتباري  بازارهاي  با  ارتباط  در  بيشتري 
مروين كينگ همچنين اعالم كرد تسهيالت نقدينگي جديدي به مدت 5 هفته 
در اين كشور به اجرا در خواهند آمد تا بانك هاي بزرگ مطمئن شوند كه 
در ايام كريسمس، در نظام بانكي، پول به اندازه كافي وجود خواهد داشت . 
رئيس بانك مركزي انگلستان ، در مقابل اعضاء كميته پارلماني مسئول 
بررسي امور خزانه ، در تشريح گزارش ماهانه مربوط به تورم گفت : 
پيش بيني مي شود پس از گذشت اين مقطع نامعلومي، رشد اقتصادي 
به ميانگين بلند مدت خود بازگردد و تورم نيز در سطح 2 دهم درصد 
قرار گيرد . مروين كينگ گفت : آشوب در بازارهاي جهاني موجب شده 
است تا شرايط اعتباري سخت تر شوند به ويژه براي قرض كنندگاني 
كه قرضشان با ريسك زيادي همراه است . وي افزود : سخت شدن 
شرايط اعتباري بر روي مسائل ديگر از قبيل هزينه مصرف كننده و 

اقتصاد تاثير خوهد گذاشت .
رئيس بانك مركزي انگلستان تصريح كرد : در نتيجه آسان تر شدن 
دسترسي به قرض كردن ، و همچنين گران تر شدن آن ، احتمال مي 
رود كه نرخ پس اندازهاي شخصي افزايش پيدا كند و به رشد آهسته 

تر هزينه مصرف كننده بيانجامد. 
به گفته كارشناسان اقصادي ، كاهش اعتبار جهاني موجب شده است 
تا بانك ها در جمع آوري پول با مشكالت زيادي روبرو شوند . به گفته 
بارزي  اين كارشناسان ، بانك نرثرن راك Rock Northern نمونه 
از قربانيان اثرهاي ناشي از كاهش اعتبار جهاني به شمار مي رود . 

بريتيش پتروليوم 20 ميليون 
دالر جريمه شد

وزارت دادگستري آمريكا، شركت بريتيش پتروليوم را به جرم تخريب 
دالر  ميليون   20 پرداخت  به  آالسكا  منطقه  زيست  محيط  آلودگي  و 
افزود  خبر  اين  اعالم  ضمن  فرانسه  .خبرگزاري  كرد  محكوم  جريمه 
: نشست يكي از بزرگترين خطوط لوله انتقال نفت بريتيش پتروليوم 
منطقه  زيست  محيط  از  وسيعي  مناطق  آلودگي  موجب   ، آالسكا  در 
شده است . بيش از 760 هزار ليتر نفت خام از خط لوله اين شركت 
 . است  شده  آالسكا  منطقه  آبهاي  وارد  ميالدي   2006 مارس  طي 
شركتهاي  به  هشدار  ضمن  اي  بيانيه  طي  آمريكا  دادگستري  وزارت 
ساير  بايد  پتروليوم  بريتيش  شركت  جريمه   : كرد  اعالم   ، خارجي 
رعايت  به  نسبت  را  آمريكا  نفت  صنعت  در  فعال  خارجي  شركتهاي 

قوانين محيط زيست ، حساس كند .

کارشکني چيني ها عليه تجار ايراني

چين در حالي امتياز اولين شريك تجاري ايران را پس از عقب نشيني آلمان يدك مي كشد كه كارشكني بانك هاي متبوع اين كشور تاجران ايراني را به 
ستوه آورده است. به گفته رئيس اتاق مشترك ايران و چين بانك هاي دولتي چين در هفته اخير از گشايش LC براي تجار ايراني خودداري مي كنند.
مانع تراشي بانك هاي چيني كه از اوايل تابستان صورت جدي تري به خود گرفته بود گمان مي رفت با مذاكره بخش خصوصي ايران و همچنين 
رايزني دولتي ها (سفر وزير كشور به چين) برطرف شود اما چيني ها كه با صادرات حجم وسيعي كاالي مصرفي، بخش عمده يي از بازار مصرف 
ايران را در اختيار گرفتند و توانستند سرمايه گذاري در توسعه پارس شمالي را از آن خود كنند گويي تحت تاثير شرايط بين المللي رويكرد جديدتري 
را نسبت به مراوده اقتصادي با ايران در پيش گرفتند تا از بازي جديد ديگر كشورهاي عضو گروه 1«5 عقب نمانند. البته عسگراوالدي درباره مانع 
تراشي ها مي گويد: «بانك هاي چيني هنوز دليلي براي محدوديت ها بيان نكرده اند.» او معتقد است: «ادامه اين روند به مبادالت تجاري و روابط 
اقتصادي دو كشور صدمه خواهد زد.» رئيس اتاق مشترك ايران و چين همچنين از اعزام هيات تجاري اتاق مشترك ايران و چين به پكن خبر مي 
دهد: «اين هيات ها كه يكي از آنها در پكن به سر مي برد با هدف مذاكره براي حل مشكالت بانكي به وجود آمده بين دو كشور اعزام شده اند و 
كند:  مي  تصريح  ايسنا  با  وگو  گفت  در  عسگراوالدي  است.»  موضوع  اين  حل  براي  چيني  طرف  با  مذاكره  حال  در  نيز  مركزي  بانك  ديگر  سوي  از 
: عالوه بر هيات هاي اعزام شده يك هيات تجاري بخش خصوصي نيز در هفته جاري عازم هنگ كنگ مي شود تا داليل تصميم اخير بانك هاي 
شده  محدودتر  روز  به  روز  ايران  خارجي  تجاري  فضاي  است.  سختي  كار  چند  هر  كند  اقدام  آن  حل  جهت  در  و  قرارداده  بررسي  مورد  را  چيني 
با  پيش  چندي  ايران  بازرگاني  اتاق  رئيس  كنند.  مي  گيري  كناره  ديگري  از  پس  يكي  ها  دولتي  كند  حركت  صورت  در  ايران  تجاري  مهم  شركاي  و 
به اصالحات اقتصادي ايران و ايجاد شرايط مناسب براي  انتقاد از كندي روند مذاكرات بانك مركزي ايران و بانك هاي چين گفت: «بايد با توجه 
سرمايه گذاري مشترك شركت هاي خصوصي تدابيري اتخاذ شود كه بانك هاي دو كشور بتوانند به سهولت با يكديگر كار كنند.» بيش از دو ماه از 
اظهارات رئيس اتاق ايران مي گذرد اما مشكالت تجار ايراني كماكان ادامه دارد و به رغم پيش بيني افزايش سطح مبادالت اقتصادي ميان دو كشور 
و وعده معاون وزير تجارت چين مبني بر رفع موانع تامين اعتبار و تسهيل روابط اقتصادي دو كشور، بانك هاي چيني تمايلي به مصالحه ندارند. 
چين برخالف پيش بيني ها روند نزولي خواهد گرفت. از اين رو در صورت تداوم محدوديت هاي تجاري به طور قطع مبادالت اقتصادي ايران و 

حتمال كاهش مبادالت اقتصادي 
در اين ميان رئيس اتاق مشترك ايران و چين با اشاره به مبادالت 18 ميليارد دالري ايران و چين در سال 85 مي گويد:در صورت ادامه مشكالت 

بانكي و گسترش دامنه آن ميزان مبادالت دو كشور كاهش يافته و برخالف پيش بيني ها به 20 ميليارد دالر نخواهد رسيد.
عسگراوالدي در حالي محدوديت ها را جدي مطرح مي كند كه در اواسط تابستان سال جاري او سطح روابط تجاري- اقتصادي ايران و چين را 
رضايت بخش توصيف مي كرد. همچنين رئيس اتاق ايران نيز معتقد بود كه در پنج سال آينده در حوزه انرژي بيش از 50 ميليارد دالر سرمايه 

گذاري مشترك با چين انجام شود. 
اما گويي چيني ها همانند آلماني ها سياست رويارويي با ايران را بر ادامه روابط اقتصادي ترجيح داده و به رغم مذاكرات مثبت سياسي ميان دو 

كشور و وعده حمايت هاي سياسي و اقتصادي چين از ايران فشارهاي اقتصادي و سياسي امريكا عليه ايران، در اولويت قرار گرفته است.

با هدف ايجاد دنيايى پاك

گوگل در توليد انرژى پاك سرمايه گذارى مي كند
گوگل اعالم كرده است كه با هدف ايجاد دنيايى پاك در پروژه جديدى ميليونها دالر براى تحقيقات و راه اندازى يك بخش انرژى تجديدپذير زيستى سرمايه گذارى 

خواهد كرد. 
 RE < C عنوان  را  جديدى  پروژه  كه  اند  كرده  اعالم  گوگل  بنيانگذاران  برين“  و ”سرگى  پيج“  ”لرى 
(انرژى تجديدپذير ارزان تر از زغال) توسعه مى دهند. شركت گوگل به منظور راه اندازى اين پروژه 

زيستى 100 ميليون دالر سرمايه گذارى مى كند. 
هدف از اجراى اين پروژه، ايجاد دنيايى پاك و جذب كارشناسان انرژى براى يافتن منابع انرژى تميزتر 

و كم هزينه تر از انرژى هايى است كه درحال حاضر برپايه سوخت هاى فسيلى استوار شده اند. 
پيج در اين خصوص اظهار داشت: ”همه مى دانند كه برخى  براساس گزارش نيويورك تايمز، لرى 
فناوريها براى انرژيهاى تجديدپذير مثل انرژى خورشيدى بسيار مفيد هستند اما من احساس مى كنم 

كه درباره اين موضوع بسيار كم پرداخته شده است.“
 گوگل در اجراى پروژه RE < C تعداد زيادى پايگاه اطالعاتى را راه اندازى مى كند كه در اين پايگاهها 

تمام عملياتهاى الزم براى خدامت آنالين انجام مى شود. 
هزينه هاى انرژى اين پايگاه هاى اطالعاتى از بودجه گوگل تامين مى شوند و به همين علت اين شركت در اجراى اين پروژه از كشورهايى استفاده مى كند كه در آنها 

پايگاههايى كه به پردازش اطالعات مى پردازند، انرژى خود را از برق تامين مى كنند.
يك پايگاه اطالعاتى از 10 هزار سرور تشكيل شده است كه انرژى مصرفى آنها برابر با انرژى مورد نياز هزار خانواده است، بنابراين با كاهش ميزان انرژى مورد نياز 

اين پايگاه ها مى توان تاحد قابل مالحظه اى در مصرف انرژى صرفه جويى كرد.
به گفته تحليلگران مالى ”وال استريت“ درصورتى كه گوگل اين گام بسيار بلند را در عرضه انرژيهاى تجديدپذير بردارد، سرمايه گذارى در بخش تحقيقات انرژيهاى 

تجديدپذير زيستى مى تواند به طور چشمگيرى توسعه يابد.
اين اقدام گوگل در شرايطى اجرا مى شود كه بسيارى از شركتهاى بخش فناورى نيز در بخش انرژى هاى پاك تالش هايى را انجام داده اند، براى مثال شركت ”اچ پى“ 
يك پانل انرژى خورشيدى را با توان يك مگاوات در سانفرانسيسكو نصب كرده است و همچنين قصد دارد در سال 2008 پانل ديگرى را در ايرلند راه اندازى كند كه 80 
گيگاوات بر ساعت برق توليد مى كند.همچنين گوگل در راستاى اجراى اين پروژه با دو شركت بزرگ به توافقاتى دست يافته است. يكى از اين شركتها ” eSolar“ است 
 Makani كه يك سيستم آينه اى را براى جمع آورى انرژى خورشيدى و تبديل اين انرژى به بخار براى تغذيه ژنراتورهاى الكتريكى توسعه داده است و ديگرى شركت

Power است كه در حال توسعه توربين هاى مخصوصى است كه مى توانند بادهاى تند و ماليم را در مقياس وسيع جمع آورى كنند.



9 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

07 Dec 2007  -  1386 جمعه 16  آذر  
سال اول -  شماره بيست وسوم



10
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  آذر Dec 2007  -  1386 07هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وسوم 

 info@persianweekly.co.uk  گردشگرى
آرامش در شهر 

بادگيرها
گردآورى: فرشته كديور

همه  اينها  ها،  شيريني  شهر  ها،  دوچرخه  شهر   ، بادگيرها  و  قناتها  شهر 
القابي است كه به شهر يزد داده مي شود. شهري در كنار كوير و در فاصله 

677 كيلومتري تهران و يكي از 7 كالنشهر كشور.

پيشينه تاريخى: 
 برخى از مورخين بناى اولّيه شهر يزد را به زمان اسكندر مقدونى نسبت 
مى دهند كه وى زندانى ساخته و نام آن را چنين نهاده است و به اعتقاد 
عده اى ديگر در دوره ساسانيان به فرمان يزد گرد اول (339-421 م) در 
اين محل شهرى بنام «يزدان گرد» بنا گرديده است. نام يزد از همين عنوان 
باشد.  مى  آفرين  خور  در  و  فرخنده  مقدس،  معنى  به  و  است  شده  گرفته 
مورخين يونانى شهر كهن و باستانى را ايساتيس خوانده اند كه احتماال بعد 
از ويرانى شهر كهن «كته» پديد آمده است. پس از ظهور اسالم و گرايش 
مردم ايران به دين اسالم به يزد لقب «دارالعباده» داده شد. يزد به معناى 
پاك و مقدس و يزد گرد به معناى داده خدايى است. شهر يزد نيز به معناى 

شهر خدا و سرزمين مقدس است.
فرهنگ، زبان و گويش مردم : 

مى  سخن  گويشى  ويژگى هاى  پاره اى  با  رايج  فارسى  زبان  به  يزد  مردم 
خود  گويش  در  را  فارسى  زيباى  تركيبات  و  واژه ها  از  بسيارى  و  گويند 
سخن  نياكانشان  زبان  به  هنوز  خود  ميان  در  زرتشتيان  كرده اند.  حفظ 
مى گويند و بويژه مراسم مذهبى خود را با اين زبان انجام مى دهند. گويش 

يزدى بخشى از فارسى درى (فارسى خالص و اوليه ايرانيان) است.

باقت و معمارى يزد:
بادگيرها،  است.  آن  كويرى  خاص  معمارى  شهر  وجهه  مشخص ترين 

مناره ها و گنبدها مشخص ترين جنبه ظاهرى معمارى شهر است

 .

فضاى  خنك كردن  و  باد  جريان  گرفتن  براى  بادگير  از  معمارى  اين  در 
از  يزد  منطقه   ويژه  معمارى  ساخت  و  بافت  شد.  مى  استفاده  ساختمان 
بارزترين نمونه هاى معمارى خاص اقليم هاى گرم و خشك در جهان است. 
از  گذشته  منطقه،  مردم  فرهنگى  اقليمى-  شرايط  و  نيازها  با  آن  تناسب 
محله  هر  مركز  در  است.  آن  ويژگى هاى  از  معمارى،  اين  خاص  زيبايى 
معموًال حمام، بازارچه، آب انبار، مسجد، حسينيه، لرد، كارگاه هاى كوچك، 
جوى آب (براى دسترسى به قنات) قرار دارد كه بسيارى از اين امكانات 
هنوز پا برجا هستند. حياط مركزى اصلى ترين فضاى خانه يزدى است. 
آن  دور  تا  دور  ها  باغچه  و  است  گرفته  قرار  حياط  وسط  در  آب  حوض 
پسته  و  اَنجير  اَنگور،  اَنار،  همچون  دارند  آب  به  كمى  نياز  كه  درختانى  با 
نيز  هوا  خشكى  از  هوا  خنكى  و  سايه  تامين  و  خانه  سبزى  بر  عالوه  كه 

مى كاهد.

از جمله نمونه هاى بارز معمارى قرنهاى گذشته محله فهادان يا يوزداران 
اقليت  شود.  مى  ناميده  يوزاران  محل  يا  جنگل  محلى  گويش  در  كه  است 
هاى دينى نظير يهوديان بيشتر در محله يهودى ها در سمت جنوب مسجد 
جامع ساكن هستند و كنيسه اى دارند. زرتشتيان نيز از جمله در محلّه عيش 
آباد، محلّه نعيم آباد، كوچه بيوك، محلّه نرسى آباد، محلّهَاَهرستان ساكن 

هستند.
بادگير :

از مظاهر و سمبلهاى تمدن ايرانى است دقيقا معلوم نيست اولين بادگير در 
بيشتر  وسطى  قرون  نويسان  سفرنامه  ولى  شده  ساخته  ايران  شهر  كدام 
از بادگيرهاى شهرهاى كويرى و گرم و خشك مانند يزد و گناباد و طبس 
نمادهاى  از  ترديد  بدون  گنبدى  خانه هاى  و  بادگير  و  كاريز  برده اند  نام 
تمدن ايرانى است. اولين بادگير ها در يزد خودنمايى كردند.سيستم كارى 
بادگيرها به اين نحو مى باشد كه هواى جارى بيرون از خانه را به داخل 
خود مى كشند و با تشت هاى آبى كه درون آنها تعويه شده ، هوا را خنك 

و سبك مى كنند و به داخل خانه هدايت مى كنند.

از اماكن ديدنى يزد مى توان از ميدان اميرچخماق، باغ دولت آباد، زندان 
اسكندر (مدرسه ضياييه)، آتشكده زرتشت، ساعت ماركار و مسجد جامع 

يزد نام برد.
ميدان اميرچخماق: 

و  بازارچه  ورودى  بنا  اين  دارد.  وجود  طبقه اى  چند  بناى  ميدان  اين  در 
بخشى از حسينيه اى است كه در قرن 13 هجرى بنا شده است. تاريخ بناى 
ميدان و تكيه اميرچخماق قرن 9 هجرى است. اين ميدان ابتدا حسينيه بوده 
است كه توسط امير چخماق ساخته شده است و همراه مسجدى به همين 
نام كه هم اكنون در كنار اين ميدان قرار دارد ساخته شد.اما حسينيه امير 
چخماق توسط يكى از فرمانروايان يزد خراب شد ولى اين بنا هم اكنون در 

حال بازسازى وتبديل دوباره آن به حسينيه ميباشد.
باغ دولت آباد:

توسط  سال 1160  به  مجموعه  اين  بناى  است.  كشور  قديمى  باغ هاى  از   
در  و  شده  ساخته  بوده  معروف  بزرگ  خان  به  كه  بافقى  خان  محمدتقى 
حدود 260 سال قدمت داشته و محل اقامت حاكم وقت و معاصر با شاهرخ 
از  يكى  نظر  زير  حاضر  حال  در  است.كه  بوده  زند  خان  كريم  و  ميرزا 

ينى نوادگان محمدتقى خان به نام محمد على خان  لد ا معز
اداره ميشود.

از  است  يادگارى  مجموعه  اين 
كه  زنديه  و  افشاريه  دوره هاى 
سردر،  عمارت  شامل 

ساختمان هشتى و بادگير، عمارت بهشت آئين و تاالر آينه، عمارت تهرانى، 
آب انبار دو دهانه و باغ ناصر است. فضاى سبز باغ درختان ميوه مانند 
انگور و سرو و كاج داشته و همچنين گل هاى محمدى و سرخ نيز در باغ 
فين  باغ  حدودى  تا  و  است  سبز  تقريبًا  باغ  داخلى  فضاى  مى شوند.  ديده 
كاشان را در ذهن بيننده تداعى مى كند. درهاى ساختمان اصلى از چوب و 
به صورت كنده كارى ديده مى شود و در داخل بنا اتاق هاى متعددى قرار 
دارد كه در اكثر اين اتاق ها حوضى قرار گرفته و درهاى يكى از اتاق ها 
كه رو به حياط و باغ باز مى شود، با شيشه هاى رنگارنگ با طرح هاى زيبا 
مزين شده كه در هنگام وجود خورشيد و پرآب بودن حوض منظره زيبايى 
از نقاط رنگى منعكس شده را بر روى حوض مرمرين به نمايش مى گذارد. 
در يكى ديگر اتاق ها بادگير معروف دولت آباد قرار دارد كه با ارتفاع زمين 
33 متر از زمين بلندترين بادگير از نوع خود بوده و به خوبى كولر مى تواند 

خنكى ساختمان را تامين كند.
آتشكده:

و  معبد  زرتشتيان  مى شود.  گفته  زرتشتيان  نيايشگاه هاى  از  گونه اى  به   
آتشكده را «در ِمهر» هم مى گفته اند كه يادآور سنت هاى پيش تاريخى در 
ايران و آيين مهر يا ميتراييسم نيز هست. آتشكده مكان مقدس زرتشتيان 
است كه همواره در آن آتش نماينده فروغ ايزدى فروزان است. شكل و بناى 
آتشكده ها در همه جا يكسان بوده. معموًالً  هر آتشكده هشت درگاه و چند 
اتاق هشت گوشه داشته و آتشدان در وسط بنا واقع بوده و پيوسته آتش 
مقدس در آن مى سوخته. اما با گذر زمان و به تدريج در دين زرتشت مقرر 
مى شود كه آفتاب بر آتش نتابد. بنابراين آتش را در فضاى باز نگهدارى 
نكرده و اتاقى در وسط بنا ساختند كه آتشدان در آن قرار داشت. تعداد 
آتشكده ها بسيار بود و تأسيس آن ها به زمان خيلى پيش از ظهور زرتشت، 

يعنى زمان پيشداديان (هوشنگ و جمشيد) مى رسيد. 
ساعت ماركار :

ماركار  ميدان  به نام  يزد  ميدان هاى شهر  از  در يكى  كه  نام ساعتى است 

ماركار  پرورشگاه  و  ماركار  مدرسه  ميدان  اين  كنار  در  است.  شده  واقع 
قرار گرفته است.تمام اين محل ها توسط يك فرد زرتشتى به نام پشوتن 
جى دوساباهاى ماركار كه خود در هند مى  زيسته است ساخته شده است. 
امروزه نيز با اينكه چندين سال از درگذشت اين فرد مى  گذرد هزينه هاى 

جارى آن از محل موقوفات وى تامين مى  گردد.
خانه الريها:

 از مجموعه بناهاى تاريخى متعلق به دوران قاجاريه شامل شش باب خانه 
مجموعه  اين  مى باشد.  كويرى  خانه هاى  ويژه  معمارى  كامًال  فضاهاى  با 
همجوار بناهاى تاريخى چون مدرسه ضيائيه يا زندان اسكندر بقعه سيد 
وسعت  مربع  متر  هزار  شش  جمعًا  كه  است  يزد  باروى  و  برج  و  گلسرخ 
دارد خانه الريها به شماره ثبتى 1837 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت 

رسيده است.
صنايع يزد:

در يزد صنايع بزرگى همچون فوالد آلياژى و مجتمع صنعتى چادرملو و 
كارخانه فوالد نورد يزد و صنايع كاشى و سراميك جاى گرفته است كه 
صنعتى  تعرفه  در  برق  مصرف  از  درصد  حدود 53  صنايع  اين  وجود  با 

استفاده مى شود.
سوغات:

 از سوغات معروف يزد مي توان به ترمه معروف يزد، حلوا ارده ، روغن 
اشاره  يزدى  كيك  و  پشمك  و  قطاب  باقلوا،  نظير  هايي  شيريني  و  كنجد 

كرد.
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چون شب بيستم بر آمد
گفت:  اي ملك جوان بخت چون نورالدين به پِِي وزير آمد وزير دختر به او سپرد و گفت: امشب با زن خويش به كامراني 

بگذران كه بامداد به پيش ملك رويم. نورالدين را ماجرا بدينگونه شد.
اما شمس الدين چون از سفر بازگشت برادر بر جاي نيافت و از خادمان جويا شد. خادمان گفتند: روزي كه تو با ملك رفتي 
او نيز بقصد تفرج سوار گشته برفت و تا اكنون بازنگشته. شمس الدين را خاطر پريشان گرديد و به دوري برادر محزون شد 
و با خود گفت: سبب مسافرت برادر جز اين نبوده كه من با او درشتي كردم و سخنان تلخ گفتم. در حال برخاسته به پيش 
ملك رفت و او را از ماجرا بياگاهانيد. ملك به اطراف كتابها نوشت و رسوالن فرستاد. رسوالن برفتند و بي خبر بازگشتند. 

شمس الدين از برادر اميد ببريد و خويشتن را مالمت مي كرد و از سخنان بي خردانة خود پشيمان بود. 
پس از چندي شمس الدين دختري از بازرگانان به زني بخواست. اتفاقًا شبي كه عروس را آوردند نورالدين نيز همان شب 
با دختر وزير بصره به حجله اندر شد. هر دو زن به يك شب آبستن شدند. زن شمس الدين دختري بزاد و زن نورالدين 

پسري.
بامداد روز عروسي وزير بصره نورالدين را پيش ملك برد. نورالدين بس دلير و خداوند جمال بود و زبان فصيح داشت. 

آستان ملك ببوسيد و اين دو بيت برخواند:
در جهاِن روشنائي هست خورشيدِ دگر ْم َشهرياِر دادگر     راِي سلطاِن ُمَعظَّ

روشنائي ُگسَتَرد َبر َشرق  و  غرب و بحر و بّر زآنكه  چون  خورشيدِ  روشْن  راِي  ُملك آراِي  او   
پس َملِك ايشان را گرامي بداشت و از وزير پرسيد: اين پسر كيست؟ وزير گفت:  مرا برادري به مصر اندر وزير بود. خود 
در گذشته دو پسر دارد: پسر بزرگش به جاي وي به وزارت نشسته و پسر كهترش همين است كه پيش من آمده. من 
دختر به عقد او در آورده ام و او پسري است هشيار و دانشمند و او را آغاز جواني است اما مرا عمر به پايان رفته و 
تدبير من كم شده و چشمم كم بين گشته و از ملك تمنا دارم كه برادرزاده بر جاي من نشاند. ملك تمناي وزير بجا آورده 
سخنش را بپذيرفت و وزارت به نورالدين سپرده خلعتي شايسته با اسِب سوارِي خود به نورالدين داد. آنگاه وزير بصري 
و نورالدين زمين بوسيده از پيش ملك در غايت خرسندي و شادي بازگشتند. روز ديگر نورالدين پيش ملك رفته زمين 

ببوسيد و گفت: 
زيِر تيِغ زمانة خونخوار  سپِر جاهِ تو مرا دريافت    
از پِس آنكه بود پر زنگار همچو آئينه طبِع من بُِزدود   

ملك نورالدين را بر َمسَندِ وزارت اجاَزت داد. نورالدين در مسند وزارت نشسته به كار مملكت و رعيت مشغول شد و ملك به 
سوي او نظاره مي كرد. دانشمندي او ملك را سخت عجب آمد. چون ديوان ُمنَقضي شد نورالدين به خانه بازگشت و كارهاي 
خويش با وزير باز گفت و او را از َتَفقُّدات ملك آگاه ساخت و هر دو شادمان و خرسند بنشستند و به اين ترتيب بگذشت 
تا زن نورالدين پسري بزاد. نام او را حسن بدرالدين نهادند. همه روزه وزير بصري به تربيت حسن پسر نورالدين مشغول 
بود. نورالدين به پيش ملك مي رفت و شغل وزارت مي گذارد و شبانه روز از ملك جدا نمي شد تا اينكه خواستة بي شمار 
اندوخت. كشتي كشتي متاع گران قيمت به جهت معامله به شهرها فرستاد و بسي َضياع و َعقار و َبساتين بنا كرد. چون 
پسرش حسن چهارساله شد وزير بصري درگذشت؛ نورالدين به ماتم بنشست. پس از هفت روز ُبقعه اي بر خاك او ساخته 
خود به تربيت حسن پرداخت. چون حسن به سن رشد رسيد دانشمندي را به آموزگاري او بگماشت. حسن قرآن بياموخت 

و خط بنوشت و از ساير دانشها نيز بهره ور شد و روز به روز نيكوئي و خوبيش فزون تر مي شد چنانكه شاعر گويد:
كز نكو رويان كند هر روز نيكوتر ترا نيكوئي  بر روي نيكويت همانا عاشق است   

روزي نورالدين جامه هاي حرير و خز به حسن پوشانيده بر اسبي سوار كرد و پيش َملَِكش برد. ملك چون حسن بدرالدين 
را بديد در ُحسن و جمالش حيران شد و به نورالدين گفت: هر روز اين پسر را در پيشگاه حاضر كن. نورالدين زمين ببوسيد 
و هر روز حسن را با خود پيش ملك مي برد تا اينكه حسن پانزده ساله شد و نورالدين رنجور گرديد. حسن را پيش خود 

خوانده وصيت بگذاشت و رسوم رعيت داري و وزارتش آموخت.
در آن حال نورالدين را از برادر و وطن ياد آمده گريان شد و گفت: اي پسر، شمس الدين نام برادري دارم كه عم تو و 
به مصر اندر وزير است. من برخالف خواهش او از مصر به در آمدم. اكنون تو خامه بردار و بدانسان كه من گويم نامه 
بنويس. پس حسن بدرالدين قلم و قرطاس گرفته آنچه كه نورالدين مي گفت او مي نوشت تا اينكه تماَمِت ماجراي خويشتن 
از ُوصول بصره و َوْصلَِت وزير و هر حكايت كه روي داده بود يك يك باز گفت و حسن بنوشت. آنگاه به حسن گفت: 
وصيت من نيك نگاه دار هرگاه ترا ُحزني روي دهد و غمي رسد به مصر رفته به عم خود بازگو كه برادرت در غربت به 
آرزوي تو جان داد. پس حسن وصيت نامه پيچيد و به كيسه اندر محكم بدوخت و بر بازوي خويشتن ببست و بر احوال 
پدر همي گريست تا اينكه نورالدين درگذشت. فرياد از خانگيان و كنيزكان بلند شد و ملك و ساير بزرگان و سپاهيان به ماتم 

نورالدين بنشستند و پس از سه روز به خاكش سپردند و حسن تا دو ماه به ماتم داري نشسته به پيِش ملك نمي رفت.
ملك وزارت به ديگري سپرد و فرمود كه خانة نورالدين ُمهر كرده َضياع و َعقار و بساتين و اموالش را بگيرند. وزيِر نو با 

خادمان قصد خانة نورالدين كرد كه خانه را مهر كرده حسن را به قيد آرند. 
مملوكي كه از َمماليِك وزيِر نورالدين در ميان ايشان بود. بر خود هموار نكرد كه پسِر ولي نعمِت او به خواري بگيرند. در 
حال پيش حسن بدرالدين بشتابيد و ديد كه محزون نشسته است،  واقعه بر او بيان كرد. حسن گفت: فرصتي هست كه به 
خانه رفته چيزي بردارم و آن را توشه غربت كنم؟ مملوك گفت: از مال درگذر و خود را نجات ده. حسن بدرالدين چون 
سخن مملوك بشنيد سر و روي خود با دامن جامه بپوشيد و روان گشت تا به خارج شهر رسيد. در آنجا شنيد كه مردم 
به افسوس و حسرت با يكديگر مي گويند كه ملك، وزير نو را به ُمهر كردن خانة وزيْر نورالدين و گرفتِن حسن بدرالدين 
گورستان  به  راهش  اينكه  تا  رود  سو  كدام  به  نمي دانست  و  گرفت  پيش  بيابان  راه  بشنيد  ايشان  سخنان  چون  فرستاده. 

افتاد.
چون مقبرة پدر بديد به ُبقعه اندر شد. هنوز ننشسته بود كه يك نفر يهودي از اهل بصره رسيد. گفت: اي وزير با تدبير چرا 
بدينگونه پريشاني؟ حسن گفت: همين ساعت خفته بودم پدر را بخواب ديدم كه به سبب ترك زيارت مقبره اش با من بخشم 
اندر است من بسي ترسيدم برخاسته به زيارت قبر وي آمدم و اكنون همي خواهم كه يك كشتي از كشتيهاي خود به هزار 
دينار زر به تو بفروشم و در احسان پدر صرف كنم. يهودي كيسة زر به در آورده هزار دينار بشمرد و گفت: اي آقاي من 
خطي بنويس و ُمهر كن. حسن قلم گرفته بنوشت كه نويسندة اين خط حسن بدرالدين بفروخت به فالن يهودي يك كشتي 
از كشتيهاي پدر خويش را به هزار دينار زر نقد و َقبِض َثَمن كرد. پس يهودي خط گرفته برفت و حسن ملول نشسته بر 

احوال خويش همي گريست تا اينكه شب در آمد. 
حسن در همان جا بخفت. چون گورستاْن مكاِن جنيان بود جّنية مومنه اي بدان ُبقعه گذشت. ديد كه بقعه از پرتو حسن 
بدرالدين روشن گشته. جّنيه را شگفت آمد و بر هوا بلند شد. عفريتي را بديد و بر او سالم كرد و گفت: از كجا مي آئي؟ 
عفريت گفت: از شهر مصر مي آيم. جّنيه گفت:  من از بصره همي آيم و پسري به گورستان خفته يافتم كه در خوبي به جهاْن 
اندر مانند ندارد. با من بيا به تماشاي او رويم. پس هر دو به بقعه فرود آمدند و چشم بر جمال حسن بدرالدين دوختند. جنيه 
گفت: من تاكنون پسري بدين زيبائي نديده ام. عفريت گفت: من هم آدمي به اين خوبي نديده بودم ولي در مصر شمس الديِن 
وزير را دختري است كه به اين پسر همي ماند و ملِك مصر او را خواستگاري كرد. وزير گفت: اي پادشاه از حكايت برادرم 
نورالدين آگاه هستي كه او از من خشم روي بتافت و من نيز از روزي كه مادْر اين دختر را زاده سوگند ياد كرده ام كه 
جز پسِر برادر به ديگري ندهم. چون ملك سخن وزير بشنيد در خشم شد و گفت: من از مثل توئي دختر مي خواهم و تو 
بهانه هاي ُخُنك مي آوري. به خدا سوگند دخترت را ندهم مگر به پست تريِن مردم. پس ملك سياهي را كه پشتش گوژ و 
سينه اش برآمده بود بخواست و دختر وزير را بدو كابين كرد و گفت كه امشب دختر بدو سپارند و زنگيان بر آن سياهِ 
احدب گرد آمده بودند و شمعهاي روشن به دست گرفته گوژپشت را به گرمابه مي بردند و با يكديگر مزاح مي كردند و 

گان مي آراستند و او مي گريست. همي خنديدند. اما دختر وزير را َمّشاطِّ
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

ادامه دارد ...

هزار و يكشبداستانهاى 
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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35 سيمرغ بلورين در جشنواره بيست 
و ششم فيلم فجر 

35 سيمرغ در بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر بر شانه سينماگران 
ايران و جهان مي نشيند. به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي 
، تنها سيمرغ زرين جشنواره فيلم فجر نيز به مانند سال گذشته به فيلم 

برگزيده از نگاه ملي (شرقي، ديني و ايراني) اهدا مي شود.  
در بخش سوداي سيمرغ – مسابقه سينماي ايران عالوه بر اين سيمرغ 
زرين ، 15 سيمرغ ديگر در دو گروه به برگزيدگان اهدا مي شود. گروه 
و  فيلمنامه  كارگرداني،  فيلم،  رشته هاي  برگزيدگان  به  ها  سيمرغ  اول 

بازيگرنقش اول زن و بازيگر نقش اول مرد اهدا مي شود. 
در گروه دوم جوايز سوداي سيمرغ نيز، 10 سيمرغ بلورين در حوزه 
هاي فيلمنامه اقتباسي، فيلمبرداري، تدوين، موسيقي متن ، بازيگران نقش 
و  صحنه  طراحي  صدا،  طراحي  مرد،  مكمل  نقش  بازيگر  و  زن  مكمل 
لباس، جلوه هاي ويژه و چهره پردازي پيش بيني شده است كه اين گروه 
موجب  هنرمندان  يا  و  آثار  كه  مي شود  اهدا  صورتي  در  ها  سيمرغ  از 
پيشرفت و ارتقاي حوزه تخصصي خود را فراهم كرده باشند و هيئت 

داوران در اهداي جوايز اين گروه الزامي ندارند. 
سه سيمرغ ديگر بخش سينماي ايران نيز به برگزيدگان بهترين فيلم از 
نگاه تماشاگران ، فيلم هاي مستند بلند و نيمه بلند ، مستند كوتاه و فيلم 

داستاني كوتاه اهدا مي شود. 
در بخش سينماي جهان نيز 14 سيمرغ به برگزيدگان اهدا مي شود كه به 
ترتيب 7 سيمرغ به بخش جام جهان نما – مسابقه سينماي بين الملل ، 3 
سيمرغ به بخش جلوه گاه شرق – مسابقه سينماي آسيا ، 3 سيمرغ به 
بخش در جست و جوي حقيقت – مسابقه سينماي معناگرا و يك سيمرغ 

به بهترين فيلم از نگاه تماشاگران اختصاص يافته است. 
در  بهمن  تا 22  از 12  فجر  فيلم  بين المللي  جشنواره  ششمين  و  بيست 

تهران برگزار مي شود. 

«وودي آلن» 72 ساله شد

وودى آلن  اول دسامبر سال 1935 در بروكلين، نيويورك در خانواده اي 
يهودي متولد شد و در همين شهر نيز بزرگ شد، او را به خاطر موهاي 

قرمزش، «مو قرمز» مي ناميدند. 
او از همان كودكي در مدرسه هم كالسي هاي خود را با حقه هاي طرح 
دستي و برخي حركات كمدي، سرگرم مي كرد، او همچنين در دو رشته 

ورزشي بيسبال و بسكتبال بسيار ماهر بود. 
او در سن 16 سالگي نوشتن را با نوشتن براي ستاره هايي چون «سيد 
سزار» آغاز كرد و پس از دبيرستان در رشته «ارتباطات و فيلم»، در 
به دليل  بعد  ترم  چند  ولي  شد،  تحصيل  به  مشغول  نيويورك  دانشگاه 
و  شد  اخراج  دانشگاه  از  دانشگاه،  قوانين  به  نسبت  تعهد  عدم  و  تنبلي 

بعدها طي دوره كوتاهي نيز در كالج سيتي نيويورك تحصيل كرد. 
دالر   75 هفته  ازاي  در  دانشگاهي،  تحصيالت  در  ناكامي  از  پس  او 
شراينر»،  «هرب  نويسنده  بعنوان  وقت  تمام  طور  به  ماه  در  دريافتي 

مجري تلويزيوني استخدام شد. 
«آلن» در سن 19 سالگي نوشتن فيلمنامه را شروع كرد، او در ازاي هفته 

1500 دالر به استخدام «سيد سزار»، كمدين درآمد. 
سال 1961 او به  عنوان يك كمدين بازي در برخي شوهاي تلويزيوني 
و كلوب ها شبانه  را آغاز كرد و در سال 1969 با بازي در فيلم «دوباره 
اين رو بازي كن، سم»، آنقدر به شهرت رسيده بود كه عكس او را روي 

جلد مجله «اليف» چاپ كردند. 
اين در حالي است كه او اولين فيلم سينمايي خود را در سال 1966 با نام 

«?What’s Up,Tiger Lily» ساخته بود. 
سال  در  بدو»  و  بردار  رو  نام «پول  با  خود  مطرح  و  مهم  اثر  اولين  او 

1969 ساخت. 
دو  برنده  بار  اولين  براي  هال»  «آني  فيلم  براي   1977 سال  در  «آلن» 
جايزه اسكار در بخش بهترين كارگرداني و بهترين فيلمنامه غيراقتباسي 
سومين  برنده  خواهرش»  و  «هانا  فيلم  براي  نيز  بعد  سال  چند  و  شد 

جايزه اسكار خود در بخش بهترين فيلمنامه اقتباسي شد. 
جايزه  اين  برنده  بار  سه  و  اسكار  جوايز  نامزد  بار   22 مجموع  در  او 

معتبر سينمايي شد. 
فيلم  به  مي توان  آمريكايي  برجسته  كارگردان  اين  فيلم  جلمه هاي  از 
«match point»، «آني هال»، «موزها»، «منهتن» و «زليگ» اشاره كرد. 

گدار به سرقت اعتراف كرد  

ژان لوك گدار، فيلمساز صاحبنام موج نو سينماى فرانسه، اعتراف كرد 
گزارش  به  است.  مى زده  دزدى  به  دست  خود  فيلم هاى  ساخت  براى 
خبرگزارى فرانسه اعالم كرد گدار در اين باره به هفته نامه آلمانى ”دى 
سايت“ گفت: ”چاره اى نداشتم. اين تنها كارى بود كه مى توانستم انجام 
را  خود  فيلم  اولين  فرانسوى)  فيلمساز  (ژاك،  ريوت  اينكه  براى  بدهم. 
بسازد، حتى از خانواده ام پول دزديدم. براى فيلم ديدن و فيلم ساختن 

ناچار بودم دزدى كنم.“
ژان لوك گدار

گدار ”از نفس افتاده“ نخستين فيلم بلند خود را سال 1960ساخت كه از 
آن به عنوان يكى از آثار پيشرو سينماى موج نو فرانسه ياد مى شود. او 
تاكنون بيش از 50 فبلم كارگردانى كرده و خالق فيلم هايى مانند ”يك زن 
خله“ (1965)،  زندگى“ (1962)، ”پى يرو  است“ (1961)، ”گذران  زن  يك 
”چينى“ (1967)، ”نام كوچك: كارمن“ (1983) و ”ستايش عشق“ (2001) 
دستاورد  عمر  يك  جايزه  برلين  در  شنبه  فردا  ساله   77 است.فيلمساز 
زيادى  وقت  اينكه  به  اشاره  با  او  مى گيرد.  را  اروپا  فيلم  آكادمى  هنرى 
براى فيلمسازان معاصر ندارد، گفت: ”بيشتر كارگردان ها و سه چهارم 
دست  دوربين  دليل  اين  به  تنها  مى گيرند  جايزه  برلين  در  كه  آدم هايى 
گرفته اند كه حس كنند زنده اند. آنها دوربين را براى ديدن چيزهايى كه 
بدون آن قابل ديدن نيستند، به كار نمى برند.“ ”پاريس متعلق به ماست“، 
نخستين فيلم بلند ژاك ريوت همان سالى به نمايش درآمد كه ”از نفس 

افتاده“ ژان لوك گدار پخش شد.

كريستين بيل به جاي آرنولد 
در ترميناتور4

فيلم  چهارم  قسمت  در  شوارتزنگر  آرنولد  جانشين  بيل  كريستين 

قسمت  چهارمين  شد.  خواهد  «نابودگر» 
تخيلي   - علمي  هاي  فيلم  مجموعه  از 
آينده  نابودگر؛  «نجات  نام  به  «نابودگر» 

آغاز مي شود» ساخته خواهد شد. 

شكست «پل هگيس» 
در دادگاه 

كارگردان  هگيس»،  «پل  شكايت  پرونده 
تهيه  همكار  عليه  كانادا،  اسكار  برنده 
با  «تصادف»  مشهور  فيلم  در   كننده اش 

شكست روبرو شد.   
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «هگيس» در اين دادگاه ادعا كرده بود كه 
همكار تهيه كننده اش در فيلم برنده اسكار «تصادف» (Crash) قريب به 5 

ميليون دالر به او بدهكار است. 
«تصادف»،  فيلم  فيلمنامه نويسي  و  كارگرداني  بر  عالوه  «هگيس» 

تهيه كنندگي اين فيلم را به عهده داشته است. 
فيلم «تصادف»  با  رابطه  در  هگيس  كه  بود  شكايتي  دومين  پرونده  اين 

عليه «باب ياري»، يكي از تهيه كنندگان فيلم تشكيل داده است. 
ياري در برابر شكايت هگيس، هر دو بار مدعي شده كه با كسر هزينه هاي 

جنبي فيلم، «تصادف» آنچنان فيلم پرسودي هم نبوده است. 

فيلم  در  كرو  راسل  حضور 
”استان بازي“ قطعي شد 

حادثه اي  فيلم  يك  كه  بازي“  ”استان  فيلم  در  بازي  براي  كرو“  ”راسل 
سياسي و تبليغي هاليوود است جايگزين برد پيت شد تا به اين ترتيب 

فيلم نزد اذهان عمومي مقبول شود. 
بوده  همراه  زيادي  رسوايي هايي  با  اخير  ماه هاي  در  پيت“  ”برد  وجهه 
مناسب  نقش  اين  در  بازي  براي  را  او  هاليوود  تبليغي  دستگاه  و  است 

ندانست. 
به گزارش ايرنا به نقل از هاليوود ريپورتر، پيت دو هفته پيش توسط 
فيلم  اين  در  بازي  از  پيكچرز  يونيورسال  فيلمسازي  شركت  مسئوالن 

كنار گذاشته شد. 
علت  به  فيلم  شكست  احتمال  را  خود  كار  اين  دليل  شركت  مسئوالن 

رسوايي هاي پيت و احتمال طرح شكايت از او عنوان كردند. 
در  اكنون  است  شده  مشخص  پيت  جايگزين  عنوان  به  كه  كرو  راسل 
فيلم ”داروغه“ به كارگرداني رايدلي اسكات سرگرم بازي است. داروغه 

فيلمي بر اساس داستان هاي رابين هود است. 
در فيلم ”استان بازي“ كرو نقش يك سياستمدار و روزنامه نگار را بازي 

مي كند كه راز يك قتل را فاش مي كند. 
هاليوود كه به عنوان بازوي تبليغي كاخ سفيد عمل مي كند همواره متوجه 
استفاده از موقعيت هنرمندان و بازيگران در بهترين حالت تبليغاتي آن 

براي پيشبرد نقشه هاي كاخ سفيد است.
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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

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

يك فنجان قهوه يك ايران خاطره!
كافه نادري فروخته مي شود 

 
مالي  مشكالت  دليل  به  نادري  كافه  و  هتل  فعلي  مالكان   
قصد فروش اين مكان فرهنگي و تاريخي تهران را دارند. 
اما به دليل ثبت اين بنا تعداد خريداران كم است و مالكان 
فعلي در سكوت مسووالن سازمان ميراث فرهنگي، با بي 
هتل و كافه نادري كمك  توجهي كامل به تخريب تدريجي 
از  پس  بايد  فرهنگي  ميراث  سازمان  كنند.مسووالن  مي 
به ثبت رساندن يك اثر يا بناي تاريخي نسبت به حفظ و 
احياي بنا اقدامات الزم را انجام دهند. هرچند هتل و كافه 
هاي  پيگيري  از  پس   1382 سال  مهرماه  اول  در  نادري 
توجهي  گونه  هيچ  بدون  اما  رسيد  ملي  ثبت  به  ها  رسانه 
از طرف مالكان فعلي و مسووالن سازمان ميراث فرهنگي 
طي چهار سال گذشته رها شده است. بي توجهي مسووالن 
سازمان ميراث فرهنگي در حدي است كه بسياري از آنها 
از به ثبت رسيدن هتل و كافه نادري خبر نداشتند. يكي از 
كاركنان هتل و كافه نادري در اين باره به اعتماد گفت؛ به 
قصد  قبل  سال  شش  از  فعلي  مالكان  مالي،  مشكالت  دليل 

فروش اين مكان را داشته اند كه به همين دليل 
برايشان  اينجا  دهند.  نمي  مكان  اين  به  اهميتي  گونه  هيچ 
هيچ اهميتي ندارد و تنها به فكر فروش و سودي هستند كه 
و  هتل  مساحت  افزود؛  شود.وي  مي  شان  نصيب  اينجا  از 
كافه نادري حدود سه هزار متر مربع است كه قيمت تقريبي 
اكنون  هم  است.  شده  برآورد  تومان  ميليارد   8 حدود  آن 
مشكالت بهداشتي مشهورترين كافه تهران در حدي است 

كه با تذكر وزارت بهداشت و درمان، مالك فعلي مجبور شده است نسبت به بازسازي سرويس هاي بهداشتي آن 
اقدام كند. با وجودي كه فضاي امروزه كافه نادري از بسياري از رستوران ها و كافه هاي فعلي ساده تر است 
و بهداشت و نوع سرويس دهي مشهورترين كافه تهران با استانداردهاي روز همخواني ندارد، اين كافه هميشه 
پر از مشتري است. به گفته يكي از كاركنان اين كافه بسياري از كساني كه به اين كافه مي آيند يا از مشتريان 
دائم اين مكان هستند كه با داستان كافه نادري آشنايند يا از نقاط دوري مي آيند تا قهوه يي را در كافه مشهور و 
قديمي تهران بنوشند.يكي از مهمترين داليل اهميت كافه نادري در ميان مردم را مي توان حضور طبقه روشنفكر 
جامعه ايران از ساليان دور در آن دانست. صادق هدايت، صادق چوبك، جالل آل احمد، فرخ تميمي، محمدعلي 
كه  بودند  كساني  جمله  از  ايران  معاصر  دوره  روشنفكران  از  بسياري  و  علوي  بزرگ  شاملو،  احمد  سپانلو، 

اوقات بسياري را در اين كافه گذرانده اند. يكي از كارشناسان 
سازمان ميراث فرهنگي كه خواست نامش فاش نشود، گفت؛ 
ثبت بناهاي تاريخي اولين قدم براي حفاظت از يك اثر فرهنگي 
و تاريخي است كه انجام مي شود. سپس مسووالن سازمان 
ميراث فرهنگي موظف مي شوند كه نسبت به حفظ و احياي 

بناي ثبت شده اقدامات الزم را انجام دهند.
اما هم اكنون شاهد هستيم كه بسياري از بناهايي كه به ثبت 
ملي رسيده است در سكوت مسووالن سازمان ميراث فرهنگي 
تخريب مي شوند. چنين به نظر مي رسد كه اگر اقدامي براي 
مالكان  توجهي  بي  با  نگيرد  صورت  نادري  كافه  و  هتل  حفظ 
و مسووالن ميراث فرهنگي در آينده يي نه چندان دور از بين 

خواهد رفت.
طبق گفته يكي از كارشناسان سازمان ميراث، اگر اين بنا به 
فروش رود مالك جديد اجازه تخريبش را ندارد زيرا شهرداري 
ميراث  سازمان  به  را  جديد  ساز  و  ساخت  هر  است  موظف 
فرهنگي اطالع دهد. سازمان ميراث فرهنگي مي تواند با توجه 
به ثبت شدن بنا در فهرست آثار ملي و سپس تعيين حريم از 

تخريب بنا جلوگيري كند. 

مهاجر  يك  توسط   1306 سال  در  نادري  هتل  و  كافه 
كافه  شد.  ساخته  ماديكيانس  خاچيك  نام  به  روس 
نادري به دليل قرار گرفتن در خيابان نادري(جمهوري 
فعلي) به اين نام انتخاب شد. اين شخص براي اولين 
از  بعد  و  پرداخت  پزي  شيريني  كار  به  تهران  در  بار 
احداث  نام  همين  به  هتلي  نادري  كافه  كنار  در  مدتي 

هاي  نوه  اكنون  هم  بود.  تهران  در  شده  ساخته  هتل  دومين  گراندهتل  از  بعد  نادري  هتل  كرد. 
خاچيك ماديكيانس، مالكان فعلي هتل و كافه نادري هستند. 

از معماري قديمي كافه نادري ديگر اثري باقي نمانده، پس از آتش سوزي كه در دهه پنجاه به خاطر بي احتياطي 
يكي از مشتريان كه هنگام چرت زدن سيگارش روي تخت مي افتد، ساختمان آتش مي گيرد شكل سنتي و اوليه 
بنا كه در معدود عكس هاي به جا مانده مشخص است از بين مي رود و مجموعه بازسازي شده شكل مدرن تري 

به خود مي گيرد و ظاهري شبيه ساختمان هاي دهه پنجاه پيدا مي كند. 
اگر به كافه نادري سري بزنيد متوجه مي شويد بيشتر كساني كه در كافه نادري كار مي كنند، از گفت وگو طفره 
مي روند. گارسون هاي كافه نادري از مشتريان جوان كافه مسن تر هستند. بيشتر آنها نزديك به 45 سال است 
كه در اين كافه قهوه درست و از مشتريان پذيرايي مي كنند. بنا به گفته يكي از گارسون هاي كافه، آنها با تهديد 

و زور هم از اين كافه نخواهند رفت.
اما با تصميم جدي تر فروش اين مكان شايد فرصت كمي باقي مانده باشد تا مسووالن سازمان ميراث فرهنگي 

نسبت به حفظ جدي تر مشهورترين كافه تهران اقدام كنند.

درباره موافقان و منتقدان كيارستمي 
 

كو ساز مخالف براي بازارگرمي 
 

بهزاد عشقي 
در ايران عده يي نسبت به كيارستمي تعصب دارند و متعصبانه از آثارش دفاع مي 
كنند. در عوض عده يي فيلم هاي كيارستمي را دوست ندارند و متعصبانه با آن 
مخالفت مي كنند. نگارنده اما نسبت به كيارستمي و هيچ فيلمساز ديگري تعصب 
ندارد. هر فيلمسازي اگر فيلم خوبي بسازد شايسته تحسين است و اگر فيلم بدي 
بسازد، در هر موقعيت و جايگاهي كه باشد بايد مورد انتقاد قرار گيرد. اصوالً كار 
نقد به تعبيري تابوشكني از پديده هايي است كه جنبه قدسي پيدا كرده اند. مگر 
شاهكار  موقعيتي  هر  در  و  همواره  آفريده  شاهكار  چند  كه  فيلمسازي  شود  مي 
بيافريند؟ آيا چنين فيلمسازاني مصونيت دائمي دارند و هيچ وقت دچار تالشي 
روحي و جسمي نمي شوند؟ آيا فيلم كنتسي از هنگ كنگ، به صرف اينكه ساخته 
چارلي چاپلين است، بايد ستوده شود؟ آيا چاپلين كه شاهكارهايي چون عصر 
جديد و جويندگان طال و ديكتاتور بزرگ را ساخته است، هرگز نمي توانسته است 
فيلم نازلي در اندازه كنتسي از هنگ كنگ را بسازد؟ واقعيت اين است كه سينما 

عوامل  فيلمساز،  فردي  توان  و  خالقيت  از  جدا  و  است  شرايط  به  مشروط  هنري 
مي  جا  به  را  خود  تاثير  و  دارند  مدخليت  فيلم  يك  آفرينش  روند  در  اقتصادي  و  اجتماعي  و  سياسي  بيروني 
گذارند. توان فردي فيلمسازان نيز ابدي نيست و بديهي است كه چاپلين در كهنسالي نمي توانسته است مانند 
دوران چل چلي اش از خود خالقيت نشان دهد. پس چرا بايد تعصب ورزيد و از كنتسي از هنگ كنگ دفاع كرد؟ 
مدافع اين فيلم نه تنها نمي توانست فيلم را باال ببرد، بلكه برعكس خود را فرو مي كاست. به همين دليل كنتسي 
از هنگ كنگ، با وجود اسطوره چاپلين، به هنگام نمايش عمومي هيچ مدافعي نداشت. دوست عزيزي در ايران 
نسبت به كيارستمي و فيلم هايش تعصب دارد و نسبت به كساني كه از فيلم هاي اين فيلمساز انتقاد مي كنند، 
به سختي برمي آشوبد. به اين دوست نازنين گفتم؛ منتقدان كيارستمي خواسته و ناخواسته بازار تو را گرم مي 
كنند. كيارستمي در دنيا ستوده شده است و در ايران نيز بسياري او را مي ستايند. اگر قرار باشد هيچ كس از 
او انتقاد نكند، تو به عنوان هوادار سرسخت و متعصب كيارستمي، موجبيت خود را از دست مي دهي. ستودن 
كسي كه همه او را مي ستايند چه چيزي عايد تو مي كند؟ آلن رب گري يه به عنوان يكي از بانيان و مروجان 
داستان نو، سخت با رئاليسم سوسياليستي و اصوالً ادبيات فرمايشي شوروي مخالف بود. بعد از فروپاشي 
شوروي مصاحبه گري با آلن رب گري يه مصاحبه مي كند و از او درباره وضعيت داستان نو مي پرسد. رب 
گري يه مي گويد كه بعد از فروپاشي شوروي داستان نو دچار افت شده است. مصاحبه گر در شگفت مي شود. 
ايد  بوده  شوروي  رسمي  ادبيات  و  سوسياليستي  رئاليسم  مخالف  هميشه  كه  شما  است؟  تناقض  يك  اين  آيا 
حاال چرا به چنين اعتقادي رسيده ا يد؟ رب گري يه مي گويد كه داستان نو براي شكوفايي احتياج به چالش و 
تعارض با جرياني مخالف داشت اما اكنون جريان مخالف از دست رفته است و داستان نو نيز موجبيت و اعتبار 
خود را از دست داده است. در واقع هر پديده يي براي بالندگي و رشد به ضد خود احتياج دارد. كيارستمي 
نيز براي آنكه بشكفد و همچنان ببالد، گاهي الزم است كه مورد بازخواني قرار گيرد. در واقع مخالف خواني 
با كيارستمي، گاهي بيشتر از ستايش هاي جزم انديشانه، مي تواند به اين فيلمساز ياري برساند. در واقع ما 

گاهي ساز مخالف كوك مي كنيم تا همچنان باعث گرمي بازار اين فيلمساز و هواداران متعصب اش شويم. 
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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.  

سياست
تاثير انتخابات پارلماني روسيه در 

رابطه با اتحاديه اروپا 
 

صالح الدين هرسني

روابط فعلي روسيه با اتحاديه اروپا براساس واقعيت هاي راهبردي و مناسبات استراتژيك و قواعدي پراگماتيك 
تنظيم يافته است. داليل قبول اين منطق همچنين قرارداد سال2003 روسيه با اتحاديه اروپا در چهار زمينه 
اقتصادي، امنيت داخلي، امنيت خارجي و مسائل انساني دليل ديگر براي گسترش همگرايي روسيه با اتحاديه 
اروپا بوده است. حال پرسش آن است كه نتايج انتخابات پارلماني روسيه چه تاثيري را در روابط اين كشور 
با اتحاديه اروپا بر جاي مي گذارد؟ پاسخ احتمالي به پرسش فوق آن است كه نتايج انتخابات پارلماني روسيه، 
سطح روابط اين كشور با اتحاديه اروپا را از نرم قبلي آن خارج و در سطحي نسبي منجر به كاهش مناسبات 

راهبردي و واگرايي، در روابط دو كشور خواهد كرد.

در گذشته روابط روسيه با اتحاديه اروپا، نشانه هايي وجود داشته كه مويد گسترش مناسبات راهبردي و 
قواعد پراگماتيكي دو كشور بوده است. براي نمونه موضع گيري مشترك و همسوي روسيه و اتحاديه اروپا 
در مقابله با گسترش يكجانبه گرايي امريكا دليلي بر اين مدعا است. در باب مقابله با يكجانبه گرايي امريكا 
روسيه بدان جهت براي اتحاديه اروپا واجد اهميت بوده است كه اين كشور مي توانست به جهت تعريف جديد 
در  امريكا  هژموني  تثبيت  عليه  و  زند  باز  سر  امريكا  از  گوناگون  مسائل  در  الملل،  بين  كنوني  نظام  در  خود 
سطوح منطقه يي و جهاني مانع ايجاد كند. از ديگر سو پاره يي از مالحظات اتحاديه اروپا در برخورد با امريكا 
براي روسيه جذابيت خاصي داشت كه موجب همگرايي شده بود. آن اينكه اتحاديه اروپا كوشيده است در كنار 
قدرت و هژموني شكننده امريكا و توازن به وجود آمده نظام بين الملل، ديپلماسي خود را از مدار امريكا خارج 
كند. نشانه ديگر همگرايي روسيه با اتحاديه اروپا در مالحظات امنيتي بود كه در شركت اين كشور در مبارزه 
با تروريسم نمود يافت و متضمن نتايج قابل مالحظه يي براي روسيه در قبال اروپاي غربي شد. ديدگاه هاي 
مشترك اتحاديه اروپا و روسيه در باب كنترل دوجانبه تسليحات هسته يي و نيز گسترش سالح هاي هسته 
يي را بايد در راستاي مالحظات امنيتي دو كشور ارزيابي كرد. اما در اين ميان مالحظات دو كشور پيرامون 
مسائل اقتصاد و انرژي نقش محوري را در همگرايي روسيه و اتحاديه اروپا بازي كرده است چرا كه براي 
اتحاديه اروپا بحث انرژي از اهميت اساسي برخوردار است و روسيه به عنوان كشوري صاحب انرژي تامين 
كننده نيازهاي انرژي اروپاست. لذا بحران احتمالي انرژي در برخي از كشور هاي اروپايي دستمايه يي براي 
همگرايي بيشتر اتحاديه اروپا با روسيه است. براي نمونه بحران انرژي بهار كي يف (اوكراين) در ژانويه 2005 
نشان داد كه كشور هاي اروپايي چه ميزان از مجازات روسيه در باب انرژي آسيب پذيرند. نكته قابل توجه 
در باب مالحظات اقتصادي روسيه و اتحاديه اروپا آن است كه پوتين با مكانيسم و ابزار هاي سياسي موجود 
كرملين خواهان بازگذاشتن در هاي اقتصاد روسيه در برابر سرمايه كشور هاي اتحاديه اروپاست تا شايد 

بتواند از اين طريق هزينه هاي بالقوه گسترش اتحاديه اروپا را در تجارت روسيه جبران كند.

كرد.  ارزيابي  الملل  بين  نظام  بر  حاكم  موجود  كنوني  فضاي  در  بايد  را  مناسبات  در  تغيير  اين  ديگر  نشانه 
ترديدي نيست كه فضاي كنوني حاكم بر نظام بين الملل به ويژه بعد از جنگ سرد، براي روسيه يك فرصت 
بود تا تهديد و روسيه توانست به مدد تفكر ناسيوناليست روسي و نيز به مدد تفكر رهبر پراگماتي چون پوتين 
تا حد زيادي قدرت از دست رفته خود را بازيابد. چنين موقعيتي از ارتقا به ويژه در شرايط حاضر فرصتي را 
براي روسيه به وجود آورده است كه بتواند خود را در مقابل يكجانبه گرايي امريكا عرضه كند و در تعقيب 
سياست هاي چندجانبه گرايي مستقل و بي نياز از مساعدت اتحاديه اروپا باشد. نكته آن است كه با توجه به 
تعريف نظم جديد روسيه در نظام كنوني بين الملل، اين كشور حاضر به تداوم الگو چون گذشته با اتحاديه 
اروپا در مناسبات نيست و خواهان آن است كه مستقل عمل كند. طبيعي كه اتخاذ چنين مواضعي از سوي 
روسيه مورد مطلوب اتحاديه اروپا نباشد و منجر به واگرايي در مناسبات شود. نشانه ديگر تغيير در مناسبات 
روسيه با اتحاديه اروپا را بايد در فضاي موجود قبل و فرآيند برگزاري انتخابات پارلماني روسيه دانست. 
قراين موجود حاكم بر فضاي انتخابات پارلماني نشان داد كه شرايط حاكم و نتايج آن مي خواهد مستمسكي 
براي افزايش قدرت پوتين باشد. البته پوتين اين افزايش قدرت را مرهون برخي از برنامه هاي از قبل تمهيد 
يافته مي دانست كه زمينه هايش به دست خود او فراهم آمد. براي نمونه تغيير در آرايش نيروهاي سياسي آن 
هم در سطح نخست وزيري و انتخاب زوبكف به جاي فرادكف، ايجاد جنگ رواني ميان دو رقيب احتمالي قدرت 
(مدودوف و ايوانف)، در انزوا و محاق قرار دادن كمونيست هاي معتدل و اپوزيسيون هاي موجود روسيه به 
رهبري زوگانف و گاسپاروف، عدم رعايت حقوق بشر، كيش شخصيت و عدم پذيرش ناظران بين المللي و 
اتحاديه اروپا در نظارت بر انتخابات تمهيدات و فصلي جديد در صحنه كامًال كنترل شده سياست در روسيه 
بوده؛ امري كه به وسيله پوتين به اجرا درآمد تا به صورت تلويحي زمينه براي پيروزي حزب متحد ملي در 

انتخابات پارلماني فراهم آيد. 

تكرار كمپ ديويد در آناپوليس

يهود اولمرت نخست وزير اسرائيل و محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين در روند برپايي كنفرانس آناپوليس تعهد كتبي 
دادند كه مذاكرات صلح را دوباره آغاز كنند و براي دستيابي به صلح تا قبل از پايان سال 2008 به توافقي دست يابند. اين مذاكرات در 
عمل ديروز با سخنان اولمرت و عباس در كاخ سفيد آغاز شد. پيش از آن طي مذاكرات مقدماتي جرج بوش رئيس جمهور امريكا موفق 
شد اولمرت و عباس را به امضاي يك بيانيه مشترك ترغيب كند. در اين بيانيه آمده بود كه «ما عزم خود را جزم مي كنيم تا جلوي 
خونريزي و درگيري بين ملت هايمان را بگيريم و مي خواهيم دوره جديدي از صلح و دوستي بر پايه آزادي، امنيت، عدالت، كرامت، 
احترام و شناخت متقابل را آغاز كنيم.» در اين بيانيه آمده است؛ «ما براي آغاز دور جديد مذاكرات براي دستيابي به صلح به توافق 
رسيده ايم تا بتوانيم تمام مسائل مورد اختالف را بدون استثنا حل كنيم. ما موافقيم مذاكرات فشرده و متداوم برقرار كنيم و قول مي 
دهيم تا پايان سال 2008 به توافقي دست يابيم.»دستيابي به اين توافق طبق اين بيانيه براساس طرح كار مشتركي در كميته يي است كه 
به صورت منظم فعاليت خواهد داشت. اولين نشست اين كميته پيگيري 12دسامبر سال جاري(دو هفته ديگر) خواهد بود. قرار است اين 
نشست توسط تزيپي ليوني وزير خارجه اسرائيل و احمد قريع رئيس هيات مذاكره كننده فلسطين برگزار شود. همچنين قرار است محمود 
عباس و اولمرت هر دو هفته يك بار با يكديگر ديدار داشته باشند. همچنين دو طرف فلسطيني و اسرائيلي تعهد كردند به تعهدات خود 
در چارچوب طرح نقشه راه و كميته چهار جانبه صلح كه از حدود هشت سال پيش، به عنوان مكمل كمپ ديويد در «اسلوا» آغاز شده و 
عمًال منتفي شده بود عمل كنند. در پايان گفته اند؛ «در صورتي كه دو طرف خالف تعهدات خود عمل كنند، اجراي پيمان صلح يا اجراي 
طرح نقشه راه به صورت مستقيم از سوي امريكا صورت خواهد گرفت.» گفته مي شود جرج بوش براي آنكه نشان دهد در پيگيري و 
نحوه پيشبرد روند صلح جدي است مي خواهد به اسرائيل سفر كند. وي در دوران رياست جمهوري خود كه تاكنون هشت سال طول 
كشيده هنوز به اسرائيل سفر نكرده است. بوش در سخنان اخير خود در كنفرانس آناپوليس متعهد شد كه از اين روند «حمايت كامل» 
كند و گفت؛ «محور مذاكرات تاسيس يك كشور مستقل فلسطيني است كه با اسرائيل همزيستي داشته باشد.» بوش مي گويد؛ «تاسيس 
چنين كشوري سبب خواهد شد فلسطينيان شانس زندگي آزاد و هدفمند و شرافتمندانه را داشته باشند و اسرائيلي ها هم به صلح دست 
يابند.» بوش مي گويد؛ «اسرائيل بايد به توسعه شهرك سازي ها پايان دهد و كشورهاي عرب هم بايد حمايت خود را از محمود عباس 
به اثبات برسانند.» ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل مذاكرات صلح با فلسطيني ها را «دردناك» توصيف مي كند.وي با اين حال مي 
گويد؛«ما آماده ايم سازشي دردناك و مملو از خطر داشته باشيم تا شرايط اين صلح را تحقق بخشيم.»در يك اظهارنظر ديگر اولمرت در 

گفت وگو با راديو امريكا گفت؛ «ممكن است تا سال 2008 توافقي حاصل نشود.»
وي در توضيح اين مطلب گفت؛ «ما ادعا نمي كنيم اين امر طي يك هفته يا يك سال تحقق پيدا مي كند. اما بايد از يك جايي شروع كرد. ما 
تعهد داديم كه اين مساله را شروع كنيم.» اولمرت در يك اظهارنظر ديگر از اعراب خواست روابط خود را با اسرائيل عادي كنند. در همين 
رابطه محمود عباس گفت؛«سرنوشت بيت المقدس عنصر اساسي در هر گونه توافقي است. ما مي خواهيم قدس شرقي پايتخت مان باشد 
و روابط آزادي با قدس غربي داشته باشيم.» محمود عباس تاكيد دارد كه تمام مسائل مورد اختالف فلسطينيان و اسرائيل از جمله بيت 
المقدس، سرنوشت آوارگان، آزادي زندانيان، فعاليت شهرك سازي ها بايد در مذاكرات گنجانده شود تا بتوان به صلحي كامل و عادالنه 
رسيد. هشت سال پيش گفت وگوي صلح اسرائيل و فلسطين قطع شد و اجراي طرح نقشه راه منتفي شد. با اين وجود دو طرف اسرائيلي 
و فلسطيني تاكنون بارها با يكديگر گفت وگو و مذاكره كرده اند. اما اين مذاكرات هرگز رنگي بين المللي به خود نگرفته و در حد توافقاتي 
دوجانبه بوده است. كنفرانس آناپوليس كه با حضور پنجاه كشور جهان برگزار مي شود يك بار ديگر قضيه فلسطين را در سطحي بين 

المللي مطرح مي كند و از طرفين مصرانه مي خواهد گفت وگوهاي جهت دار را به منظور دستيابي به يك صلح پايدار به پيش برند.
واكنش اعراب

با وجودي كه هنوز از كنفرانس آناپوليس نتيجه ملموسي جز آغاز دوباره مذاكرات صلح حاصل نشده اما طرف هاي شركت كننده در آن 
اميدوارند اين مذاكرات نتايج قابل توجهي را در پي داشته باشد. عربستان سعودي كه يكي از مخالفان ابتدايي اين كنفرانس بود مي گويد؛ 
«ما براي حمايت از شروع گفت وگوهاي جدي و دنباله دار بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها به گونه يي كه همه قضايا را شامل شود به 
اينجا آمده ايم.» سعود الفيصل وزير خارجه عربستان در اين رابطه مي افزايد؛ «اما اين مذاكرات بايد گفت وگوهاي مربوط به سوريه و 
لبنان را هم شامل شود.» اين درخواست از سوي اردن و مصر نيز تكرار شده است. در همين رابطه سعود الفيصل گفت؛ «امريكا وعده 
داده كه مذاكرات ظرف يك سال تكميل شود و به عربستان اطمينان داده شده است كه امريكا تمام توان خود را براي حصول موافقتنامه 
بين طرفين به كار خواهد گرفت.» در همين رابطه فيصل المقداد فرستاده سوريه به كنفرانس آناپوليس مي گويد برقراري روابط طبيعي 
با اسرائيل بايد بر آيند يك «صلح همه جانبه» باشد. وي در توضيح اين مطلب گفته است؛ «به تعبيري روشن تر برقراري روابط طبيعي 
پس از عقب نشيني كامل اسرائيل از اراضي سال 1967 صورت خواهد گرفت؛ موضوعي كه مورد تاييد اولمرت نيز هست اما هنوز از 
جزئيات آن سخني به ميان نيامده است.» المقداد يك بار ديگر يادآور شد اشغال سرزمين هاي عربي به وسيله اسرائيل منشاء بي ثباتي 
در خاورميانه است. نمايندگان سوريه و عربستان از جمله كشورهايي بودند كه تا پيش از كنفرانس آناپوليس بعيد به نظر مي رسيد 
حاضر شوند با طرف اسرائيلي بر سر يك ميز مذاكره بنشينند. در يك اظهارنظر ديگر سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه درباره ادامه 
كنفرانس آناپوليس كه قرار است ابتدا در 17 دسامبر در پاريس و سپس ژانويه سال 2008 در مسكو برگزار شود، گفت؛ اين برنامه هنوز 

قطعي نشده است اما درباره روند كنفرانس افزود «تفاهمي كلي» وجود دارد كه اين نشست ها تداوم يابد.
ادامه محكوميت ها

در حالي كه كنفرانس آناپوليس امروز به كار خود پايان مي دهد، همچنان مخالفت فلسطيني ها با اين كنفرانس ادامه دارد. طي روزهاي 
گذشته فلسطيني هاي مقيم غزه و بخشي از فلسطيني هاي كرانه باختري در اعتراض به اين كنفرانس تظاهرات كردند. اسماعيل هنيه 

نخست وزير منطقه غزه مي گويد؛ «كنفرانس آناپوليس شكست خواهد خورد.»
وي مي گويد؛ «محمود عباس هيچ حقي براي اعطاي امتيازات در هيچ گونه طرح صلحي ندارد.» هنيه خطاب به رهبران عرب و فلسطيني 
شركت كننده در آناپوليس گفت؛«آنها حق ندارند براي آن دسته از فلسطيني هايي كه در انتخابات به حماس راي دادند، تصميم گيري 

كنند.»
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سال اول -  شماره بيست وسوم

  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

كنسرت گوگوش 29 نوامبر نه 29 دسامبر!
شنبه بعد از ظهر خسته تو خونه نشسته بودم. خيلى بى حال و حوصله بودم. اصال ناى انجام دادن هيچ كارى رو 
نداشتم. همينطورى غرق فكر و خياالت بودم كه يهو با صداى زنگ تلفن يه قد از جام پريدم. گوشى رو برداشتم 
. امير حسين بود. اون هم مثل من بى حال و حوصله. سعى مى كرد تند تند پيشنهادهاى جورواجور بده تا از 
اين حال و هوا دربيام. يه دفعه داد زد: فهميدم، فهميدم كيوان كجا بريم؟ با بى تفاوتى گفتم: كجا؟ گفت: فقط زود 

حاضر شو! كنسرت گوگوش!
امشب، شب بيست و نهم و كنسرت گوگوشه. گفتم: برو بابا! حالت خوبه؟ من اصال آمادگى ندارم. تازه بليت هم 
نداريم. گفت: بيا بريم پيدا ميشه. تو فقط زود حاضر شو تا دير نشه. اميرحسين بليتش خيلى گرونه بايد نفرى 55 
پوند بديم. از كجا بياريم تو اين شرايط، كرايه خونه، خورد و خوراك ، كرايه اتوبوس .... گفت بيا بريم جورش 

مى كنيم.
اين  شده،  طور  هر  خواستم  مى  پريدم.  جام  از  فشفشه  مثل  شدم.  راضى  اينكه  تا  گفت  و  گفت  اونقدر  خالصه   
كنسرت رو برم. شايد ديگه هيچ وقت گوگوش به لندن نيايد و اين فرصت طاليى براى ديدن شاه ماهى موسيقى 

ايران از دستمون بره. 
دويدم تو حمومم تا دوش بگيرم و به قول معروف سرو صورتى صفا بدم. بعدش فقط دنبال يه لباس مناسب مى 
گشتم. كمد لباس رو به هم ريختم. هر چى پيدا مى كردم يا چروك بود يا كثيف. خالصه بعد از كلى كنكاش، يكى 
رو پيدا كردم و بعدش پريز برق، اتو . ... يه چشمم به چروك هاى لباس بود و يه چشمم به عقربه هاى ساعت. 
لباس رو تنم كردم ، پريدم جلوى آئينه. سشوار بود و شونه كه تو دستام رد و بدل مى شد. ژلى بود كه روى 
موهاى سرم خالى مى شد. موهام اينجورى بهتره؟ نه اونجورى؟ نه اين مدلى جذاب تر مى شم. اى واى االن امير 
حسين مى رسه! تا تونستم شيشه عطر و روى سر و صورتم خالى كردم. فكر كنم يكبار هم با عطر دوش گرفتم! 
كفشهامو پام كردم حاال ديگه با كلى انگيزه و انرژى از در خونه بيرون مى رفتم. تا به قرارم با امير حسين تو 
كنزينگتون برسم. باورتون نمى شه حتى اگه بليت اتوبوس هم مى خريدم، ديگه پول هام به بليت كنسرت نمى 
رسيد. چاره اى نداشتم جز اينكه با دوچرخه برم! راستش من و امير حسين اينجا دانش آموز هستيم و منبع 
درآمدى زيادى نداريم. ولى اين كنسرت خانم گوگوش اونقدر برامون  دوست داشتنى بود كه حاضر بوديم بقيه 

هفته رو با صرفجويى و سختى سر كنيم. 
با  دارم  من  و  نشسته  تركم  حسين  امير  شدم  متوجه  كه  بودم  پولهام  كتاب  حساب  خيال  و  فكر  تو  همينطورى 
سرعت پا مى زنم. امير حسين هم داشت از محاسبات پولى خودش و در كنارش مزاياى رفتن به كنسرت حرف 
مى زد. چاره اى نبود. بدجورى تب رفتن به اين كنسرت وجودمون رو گرفته بود  ديگه هيچ رقمه هم كوتاه نمى 
گذاشتيم  كنارى  رو  دوچرخه  بودم.  شده  عرق  خيس  حسابى  رسيديم.  ايرانى  فروشگاه  يك  به  باالخره  اومديم. 
و دوتايى پريديم تو مغازه. شلوغ بود منتظر بوديم تا نوبتمون بشه. با اعتماد به نفس تموم مغازه رو برانداز 
مى كردم و با يه شور و حالى زل زده بودم به پوستر تبليغاتى كنسرت كه داشت از دور برق ميزد. يهو برقش 
منو گرفت. سرجام خشكم زد. چشمام چيزى رو كه مى ديد باور نمى كرد. كنسرت گوگوش و مهرداد شنبه 29 
دسامبر و ديگه بقيه خط ها رو نتونستم بخونم. اين يعنى چى؟ محكم زدم به امير حسين. اونجا رو ببين. امروز 
چندمه؟ 29 نوامبر. امير حسين پس چرا گفتى امشب بياييم. اينكه يك ماه ديگه هست؟ خيلى دلم مى خواست چيزى 
رو كه ميديدم باور كنم. ولى كامال شوكه شده بودم. رفتم جلو خوب نگاه كردم حاال ديگه بايد باور ميكردم. اى 
خدا بعد از اينهمه بدو بدو و حساب كتاب كردن پول، آخه اين چه شانسى بود؟ با يه بغض و حس بدى سوار 
دوچرخه شديم و برگشتيم خونه. ولى اينبار ديگه توان تند تند پا زدن رو نداشتم. ديگه هيچ انگيزه اى نداشتم. 
تمام طول راه حرف هاى امير حسين رو نمى شنيدم. البد داشت خودشو توجيه مى كرد. مى فهميدم داره با من 
حرف مى زنه. ولى انگار كر شده بودم. خالصه رسيديم خونه. با عصبانيت لباسها مو عوض كردم و به گوشه 
اى پرتاب كردم. دلم مى خواست فقط يه كمى دراز بكشم. يهو چشمم افتاد به هفته نامه پرشين. يه فكرى به ذهنم 
رسيد. مثل اسفند پريدم و يه كاغذ و قلم برداشتم. پيش خودم گفتم بزار اين ماجرا رو براى دوستان پرشين 
بنويسم و اگه چاپش كردن، هر كسى كه دلش خواست و خوند به ياد پت و مت بيفته و لبخندى رو لباش بشينه. 
كيوان از لندن 

غذاوت يا قضاوت؟
ضمن تشكر از دقت نظر خوانندگان هفته نامه پرشين و تماس هاى مكرر دوستان عزيز در خصوص كلمه 

”غذاوت“ درج شده در آگهى مربوط به رستوران ژينو به استحضار مى رساند:
همانطور كه مى دانيد كلمه قضاوت به معنى داورى كردن است و در اينجا از اين كلمه به صورت صنعت 
ايهام استفاده شده است. در واقع نوعى ساختار شكنى در ادبيات نوشتارى به وقوع پيوسته است كه 

مشابه اين امر در چند سال اخير در ادبيات و خصوصا در كارهاى تبليغاتى به وفور رخ داده است.

 در اين تبليغ از كلمه قضا به دو مفهوم غذا خوردن در آن رستوران و همچنين قضاوت كردن در مورد 
كيفيت و نوع غذا استفاده شده است. نوشتن ناصحيح كلمه، نگارشى است تعمدى به منظور جلب كردن 
توجه و نظر مخاطب به سوى اين تبليغ. اميد است با اين توضيح مختصر، حقيقت مطلب براى خوانندگان 

گرامى شفاف شده باشد و براى اطالعات بيشتر در اين رابطه به نوشتار زير توجه فرمائيد.

ديكانستراكتيويسم «Deconstruction» يا ساختار شكنى براى اولين بار در دهه هاى 60 و 70 توسط 
شد.  مطرح  ادبيات  و  فلسفه  عرصه  در   «Jacques Derrida» دريدا ژاك  الجزايرى  فرانسوى،  فيلسوف 
دريدا گفتار فلسفى غرب را كه در گفتار مقدم بر نوشتار از را زير سوال برده و مفاهيم جديدى را در رابطه 

با گفتار «speech» و نوشتار «writing» بيان مى كند.
بر  تأكيد  حال،  به  تا  افالطون  از  غرب  تاريخ  طول  در  مي گويد  و  مي گذارد  فرق  گفتار  و  نوشتار  بين  او   
لوگوسانتريك بوده است؛ يعنى تاكيد بر روى گفتار . به بيان ديگر تقدم گفتار بر نوشتار و وحدت ميان 
دال و مدلول. يعني هر جا دال مى آيد، مدلول هم بايد باشد. اين اساس لوگوسانتريسم است كه دريدا اين 

نظريه را نقد مى كند.
معنى دكانستراكتيويسم در فرهنگ لغت «ليتره» در زبان فرانسوى در غالب سه معنا آورده شده است: 
اولين مورد اصطالح دستورى آن است، به معناى بر هم زدن ساختار دستورى واژه هاى يك جمله . به 

عبارتى ديگر، اگر كلمات يك جمله را عوض كنيد، آن جمله را دكانستراك كرده ايد.
معناي دوم، معناي باز كردن و پياده كردن است، يعنى باز كردن و پياده كردن قطعات يك دستگاه، براي 
حمل آن به جاي ديگر. اما معنايي كه خيلى به ژاك دريدا بسيار به آن توجه مى كند، معناي «رفلكسيو» 
آن است؛ يعنى خودساختارشكنى كه از خارج تحميل نمى شود، بلكه ساختار، خود به خود تغيير پيدا مى 

كند.
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درمان صرع از طريق پيوند مغزي  
 

متخصصان موفق شدند بيماري صرع 
كنند.  درمان  مغزي  پيوند  طريق  از  را 
موفق  كاليفرنيا  دانشگاه  متخصصان 
موش  روي  آزمايشاتي  انجام  با  شدند 
هاي آزمايشگاهي مبتال به بيماري صرع 
براي  را  روشي  مغزي  پيوند  طريق  از 
درمان بيماري صرع كشف كنند. متخصصان 
با استفاده از اسكن مغز، رگ هاي عصبي كه موجب 
ايجاد صرع مي شوند را تشخيص مي دهند و از طريق 
را  مغزي  پيوند  روش  زنده  الكترودهاي  از  استفاده 

اجرا مي كنند. متخصصان قادر هستند در هشت منطقه 
از مغز اين پيوند مغزي را انجام دهند و طبق آن پزشكان الكترودهاي زنده را به 
رگ هاي عصبي كه بر جريان يافتن خون اختالل ايجاد كرده اند و موجب بروز 

صرع مي شوند، پيوند مي زنند.  
 

تشخيص سريع آنتي ژن هاي سرطاني  
  

بسيار  دستگاهي  طراحي  حال  در  ماساچوست  فناوري  موسسه  پژوهشگران 
كوچك و قابل كاشت در بدن (ايمپلنت) هستند كه روزي به پزشكان اين امكان را 
مي دهد تا بتوانند ميزان رشد تومور و پاسخ دهي آن به روند شيمي درماني را در 
بيماران سرطاني، به سرعت ارزيابي كنند. اين دستگاه از نانوذراتي تشكيل شده 
است كه مي توان آنها را براي آزمايش هاي تشخيصي مواد مختلف به كار برد كه 
موادي چون آنتي ژن هاي سرطاني و متابوليت هايي مانند گلوكز و اكسيژن (كه 
در رشد تومور الزمند) از اين دسته محسوب مي شوند. اين دستگاه همچنين مي 
تواند در صورت قرار گرفتن داخل بدن به پزشكان نشان دهد كه چه مقدار از يك 
داروي ضدسرطاني كه براي درمان بيمار استفاده شده، به تومور رسيده است. 
اين دستگاه قابليت كاشته شدن داخل تومور را نيز دارد و در نتيجه به محققان اين 
امكان را مي دهد تا بتوانند به آنچه داخل تومور در طول زمان رخ مي دهد، نگاه 

دقيق تري داشته باشند.  

كاهش چاقي در امريكا  
  

ميان  در  چاقي  كاهش  از  جديد  تحقيق  يك  نتايج   
جديد  تحقيق  يك  نتايج  دارد.  حكايت  ها  امريكايي 
نشان مي دهد كه چاقي در ميان بزرگساالن امريكايي 
كارشناس  وينوكر»  «لي  دكتر  است.  كاهش  حال  در 
چاقي  مردمان  هم  هنوز  ها  گفت؛ «امريكايي  سالمتي 
هستند و 33 درصد از جمعيت آن همچنان با مشكل 
چاقي مواجه هستند اما تحقيقات نشان مي دهد در دو 
سال گذشته روند چاقي امريكايي ها به ويژه در ميان 
توان  مي  بنابراين  است  توقف  حال  در  بزرگساالن 
گفت كه چاقي درميان امريكايي ها رو به كاهش است. 
» وي در ادامه افزود؛ «انجام ورزش و تحركات بدني 
و نوع تغذيه عوامل كاهش چاقي درميان امريكايي ها هستند.» دكتر «وينوكر» در 
عين حال مشكل بي تحركي و كم تحركي كودكان در امريكا و چاقي آنها را نگران 
كننده توصيف كرد و گفت؛ «بايد از طريق بازي هاي داراي تحرك و همچنين ناچار 

كردن كودكان به انجام فعاليت هاي بدني از چاقي آنها جلوگيري كرد.»  

نهفتگي سرطان با كمك سيستم ايمني  
 

و  تكرار  از  و  است  سرطاني  هاي  سلول  برگرفتن  در  به  قادر  بدن  ايمني  دستگاه 
رشد سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند. يك تيم تحقيقاتي چندمليتي دريافته اند 
سيستم ايمني بدن مي تواند جلوي رشد سلول هاي سرطاني را بدون اينكه آنها را 
بكشد، بگيرد. به نظر محققان دليل متوقف شدن ناگهاني رشد سلول هاي سرطاني 
در برگرفته شدن سلول هاي سرطاني از سوي سيستم ايمني است. در طول اين 
دوره كه به دوره نهفتگي معروف است سيستم ايمني رشد و تكرار سلول هاي 
سرطاني را كاهش داده و اقدام به كشتن سلول هاي سرطاني مي كند، البته كشتن 

آنها به صورتي نيست كه تومور را از بين ببرد.  
 

آزمايش موفقيت آميز واكسن ماالريا  
آزمايش هاي مقدماتي تست واكسن ضدماالريا روي كودكان آفريقايي دو تا چهار 
سال با موفقيت انجام شد و نشان داد كه اين واكسن مي تواند تا 65 درصد خطر 
تحقيقات  مركز  از  آلونسو»  «پدرو  تحقيقاتي  تيم  دهد.  كاهش  را  ماالريا  به  ابتال 
بهداشتي مانهيكا در موزامبيك با آزمايش واكسن ضدماالريا روي 214 كودك دو 
تا چهار سال اين كشور امنيت، ميزان ايمني شناسي و اثرات اين واكسن را مورد 
ارزيابي قرار دادند. نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه شركت كنندگان به روش 
اتفاقي در دو گروه و به نسبت، سه دوز واكسن RTS.S/AS02D را دريافت كردند. 
در اين دو گروه هيچ عوارض جانبي مشاهده نشد و خطر ابتال به ماالريا تا 65 
درصد كاهش يافت. اين دانشمندان اميدوارند عرضه تجاري اين واكسن بتواند تا 

حد چشمگيري از ابتال به ماالريا پيشگيري كند.  

گاهي به پيامدهاي 
بيماري آلزايمر 

 

شبكه يي با صد ميليارد سلول 
 

ترجمه؛ فرانك باجالن

بيماري آلزايمر يك اختالل مغزي است كه به نام پزشك آلماني كه در 
سال 1906 اين بيماري را كشف كرد، نامگذاري شده است. آلزايمر 
سلول هاي مغزي را نابود مي كند و سبب مشكالت حافظه و تفكر 

مي شود.

شود  مي  رفتاري  هاي  اختالل  سبب  همچنين  بيماري  اين 
كه روي كار، تفريح و زندگي خصوصي و اجتماعي 

فرد اثر مي گذارد.

مشكالت شديد حافظه، گيجي و تغييرات 
از  هاي  نشانه  ذهن،  كاركرد  اساسي 

كار افتادن سلول هاي مغزي هستند. 
مغز صد ميليارد سلول عصبي دارد 
هاي  سلول  با  عصبي  سلول  هر  كه 
عصبي ديگر در ارتباط است و بدين 

مي  وجود  به  عصبي  شبكه  ترتيب 
آيد. شبكه سلول هاي عصبي كارهاي 

خاصي را برعهده دارند، برخي در كار 
تفكر، آموزش و حافظه دخالت دارند و برخي 

حركت  نيز  بقيه  و  كنند  مي  كمك  بوييدن  و  شنيدن  ديدن،  به 
ها  فعاليت  اين  انجام  براي  كنند.  مي  ريزي  برنامه  را  ها  ماهيچه 

سلول هاي مغزي همانند يك كارخانه 
كار  همچنين  كنند.  مي  عمل  كوچك 
هم  اطالعات  ذخيره  و  پردازش 

هم  مغز  است.  ها  سلول  اين  برعهده 
مي  تغييراتي  دچار  سن،  رفتن  باال  با  بدن  هاي  اندام  ديگر  مانند 
شود كه اغلب سبب مشكالتي در حافظه مي شود، اما اين تغييرات 
و مشكالت با مشكالت اساسي بيماري آلزايمر متفاوت است و نبايد 
و  آلزايمر  بيماري  نشانه  ده  بهتر  درك  براي  گرفت.  اشتباه  را  آنها 

تفاوت آن با مشكالت حافظه ناشي از افزايش سن ارائه مي شود.

به  كه  جديدي  اطالعات  كردن  فراموش  حافظه؛  دادن  دست  از   1-
هاي  نشانه  ترين  شايع  از  يكي  است  آموخته  يا  شنيده  فرد  تازگي 
زوال مغزي است. فرد اطالعات را فراموش مي كند و بعداً هم توانايي 

به خاطر آوردن آن اطالعات را ندارد.

شكل طبيعي (ناشي از افزايش سن) آن چيست؟ فراموش كردن گاه 
گاه اسامي يا قرارها.

برنامه  براي  اغلب  افراد  اين  روزانه؛  وظايف  انجام  در  مشكل   2-
ريزي يا انجام كارهاي روزانه دچار مشكل مي شوند.

شكل طبيعي آن؛ گاهي اوقات فراموش كردن علت رفتن به اتاقي يا 
فراموش كردن گفتن حرفي.

هاي  واژه  اغلب  آلزايمر  بيماري  به  مبتال  افراد  زبان؛  در  مشكل   3-
آسان را فراموش مي كنند و به جاي آن از واژه هاي غيرعادي براي 
گفتار و نوشتار استفاده مي كنند كه درك آن را مشكل مي سازد، 
«آن  گويند  مي  احتماًال  و  كنند  مي  فراموش  را  «مسواك»  كلمه  مثًال 

چيزي كه براي دهانم بود.»

شكل طبيعي آن؛ گاهي براي پيدا كردن واژه صحيح و مناسب دچار 
مشكل مي شوند.

-4 گم كردن زمان و مكان؛ اين افراد ممكن است در محله خودشان 

هم گم شوند زيرا فراموش 
هستند،  كجا  كه  كنند  مي 

چگونه به آنجا رفته اند 
و چگونه مي توانند به 

خانه برگردند.

آن؛  طبيعي  شكل 
كردن  فراموش 
يا  هفته  روزهاي 

محلي  كردن  فراموش 
كه مي خواستند بروند.

ممكن  آلزايمر  به  مبتال  افراد  تشخيص؛  قدرت  كاهش  و  ضعف   5-
است در يك روز گرم، لباس هاي ضخيم و زيادي بپوشند، اما در 
يك روز سرد با يك لباس نازك بيرون بروند، يا ممكن است متوجه 

مبلغ پولي كه پرداخت مي كنند، نباشند.

شكل طبيعي آن؛ گاهي براي تصميم گيري در مورد اين مسائل در 
ذهن خودشان دچار شك و ترديد مي شوند.

مفاهيم  درك  در  مشكل   6-
ذهن  واقع  در  انتزاعي؛ 
انجام  توانايي 
پيچيده  وظايف 
از  را  ذهني 
مي  دست 
مثًال  دهد 
افراد  اين 
فراموش 
كنند  مي 
اعداد  كه 
چه  نماد 
مفهومي است 
كاربردي  چه  و 

دارد.

تراز شكل  يا  تنظيم  آن؛  طبيعي 
و  چك  دشوار دسته  برايشان  بانكي  كارهاي 

مي شود.

نامناسب  جاي  در  قرار دادن وسايل؛ اين افراد وسايل را -7 
در جاهاي غيرعادي و نامناسب قرار مي دهند مثًال اتو را در فريزر 

يا كمربند را در جا شكري مي گذارند.

شكل  به  پول  كيف  يا  كليد  جاي  كردن  فراموش  آن؛  طبيعي  شكل 
موقتي.

-8 تغيير حاالت يا رفتار؛ افراد مبتال به آلزايمر سريع تغيير حالت 
مي دهند. ممكن است از حالت آرام به گريه و عصبانيت تغيير حالت 

دهند، البته بدون هيچ دليل واضحي. 

شكل طبيعي آن؛ گاهي فرد بدون هيچ دليلي بد خلق و عبوس است.

-9 تغيير ويژگي هاي شخصيتي؛ ويژگي هاي شخصيتي اين افراد به 
نحو شگفت انگيزي تغيير مي كند مثًال اين افراد ممكن است به شدت 
به  شدت  به  يا  شوند  ترسو  يا  ظنين  و  بدگمان  يا  پريشان  و  آشفته 

اعضاي خانواده وابسته شوند.

شكل طبيعي آن؛ ويژگي هاي شخصيتي با افزايش سن تا اندازه يي 
تغيير مي كند.

-10 بي تفاوتي و كم تحركي؛ افراد مبتال به آلزايمر منفعل مي شوند 
يعني ساعت ها بدون حركت جلوي تلويزيون مي نشينند، بيش از حد 

معمول مي خوابند و عالقه يي به فعاليت هاي روزانه ندارند.

شكل طبيعي آن؛ گاهي براي انجام كار يا تعهدات اجتماعي احساس 
خستگي و كسالت مي كنند. 

شكىشكىپز

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

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؟

انجام نخستين عمل پيوند قلب جهان
بهرام افتخاري

 
40 سال پيش در روز 3 دسامبر سال 1967 ميالدي دكتر كريستيان بارنارد نخستين عمل پيوند قلب جهان را 

در بيمارستان گروت شور شهر كيپ در افريقاي جنوبي انجام داد. 
مردم جهان لحظه به لحظه اخبار اين عمل بي سابقه كه در بيمارستان گروت شور شهر كيپ انجام شد را دنبال 

مي كردند.  
پس از اين عمل پرفسور كريستيان بارنارد يك شبه به يك چهره مشهور جهاني تبديل شد.

دكتر كريستيان بارنارد قلب يك زن جوان 25 ساله كه در يك سانحه رانندگي كشته بود را به جاي قلب از كار 
افتاده لوييس واشكانسكي 53 ساله پيوند زد. هر چند واشكانسكي فقط 18 روز پس از پيوند زنده ماند و به 

دليل ذات الريه درگذشت اما اهميت اين عمل در تاريخ پزشكي جهان بي سابقه بود. 
 

اما به زودي و با پيشرفت علم پزشكي و دانش علمي و داروهاي جديد كه مانع پس زدن قلب پيوندي مي شدند 
، ساير بيماراني كه مورد عمل پيوند قلب قرار مي گرفتند مدت بسيار بيشتري زنده مي مانند. يك آمريكايي 

توانست 21 سال با قلب پيوندي اش زنده بماند. يك فرانسوي به نام امانوئل ويترا كه در روز 28 نوامبر 1968 
مورد پيوند قلب قرار گرفت ، پس از 20 سال درگذشت. 

دكتر كريستيان بارنارد در روز 8 نوامبر سال 1922 ميالدي در بوفور وست در جنوب غربي كشور افريقاي 
جنوبي متولد شده بود. او حرفه پزشكي را در بيمارستان 

گروت شور شهر كيپ آغاز كرد. بارنارد مدرك فوق تخصص 
قلب را از دانشگاه مينه سوتا در شهر مينياپوليس اياالت متحده 

كسب كرده بود. 
 

بارنارد در سال 1983 ميالدي به علت بيماري آرتروز ناگزير 
شد از حرفه پزشكي دست بكشد. او در 2 سپتامبر سال 2001 

ميالدي در سن 78 سالگي در تفريحگاه ساحلي پافوس در 
قبرس درگذشت. به اين ترتيب ، در روز 3 دسامبر سال 1967 
ميالدي دكتر كريستيان بارنارد نخستين عمل پيوند قلب تاريخ 

پزشكي جهان را در بيمارستان گروت شور شهر كيپ در 
افريقاي جنوبي انجام داد. 

 
با اين كه بيمار فقط 18 روز پس از عمل پيوند زنده ماند اما 

برگ تازه اي در تاريخ پزشكي جهان ورق خورد.
اكنون در نخستين سالهاي هزاره سوم ميالدي هر سال ده ها 
هزار عمل پيوند قلب در جهان انجام مي شوند و بيماران سال 

هاي سال زنده مي مانند. 

روز جهانى ايدز
ايدز  جهانى  روز  موضوع 
دسامبر  اول  در  كه  امسال 
مى شود،  برگزار  (10 آذر) 

”پيشگامى“ است.
به  وابسته  ايدز  برنامه 
سازمان ملل (UNAIDS) در 
براي  فراخواني   1997 سال 
ايدز را بنا  نهاد. اين فراخوان 
”گروه  به وسيله  هم  اكنون 
جهانى  فراخوان  حمايتى 
ايدز“ اداره مى شود كه تحت 
بزرگترين  نمايندگان  نظارت 
جهان  در  مردمى  شبكه هاى 

است.

ايدز“،  جهانى  ”فراخوان 
به  مربوط  فعاليت هاى 
را  جهان  سراسر  در  ايدز 
تقويت  و  داده  پيوند  به  هم 
با  فراخوان  اين  است.  كرده 
رويكردى مشاركتى مردم را 
هدف  اين  با  مى كند  هم صدا 
دولت ها  و  جهان  رهبران  كه 
ايدز  درباره  تعهدات خود  بر 

پايبند بمانند.

يكى از مشهودترين جنبه هاى اين امر ”روز جهانى ايدز“ يعنى روزى براى اقدام و آگاهى مشترك است كه هر 
ساله در اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه گرامى داشته مى شود.

 2008 و   2007 سال هاى  در  ايدز  جهانى  روز  موضوع  بود،  پاسخگويى  كه  گذشته  سال  موضوع  راستاى  در 
”پيشگامى“ (Leadership) است.

شعار جارى فراخوان روز جهانى ايدز ”هم پيمان در برابر گسترش ايدز“ است. 

 (HIV) اين همه گيرى جهانى در سال 2006 به ركورد بى سابقه ابتالى 4 ميليون و 300 هزار نفر به ويروس ايدز
رسيد كه اين تعداد بيشتر از سال هاى گذشته بود. 

با وجود تالش هايى كه براى ايجاد پاسخگويى در مسؤوالن، انجام گرفته است، ميزان پيشرفت در متوقف نمودن 
گسترش HIV هنوز بسيار كمتر از اهداف پيش بينى شده است. تالش هاى ما با سرعت و ميزان دلخواه به پيش 

نمى رود.

 بسيارى از تعهدات سياسى، از جمله آنهايى كه در اجالس ويژه مجمع عمومى درباره HIV در سال 2001 داده 
شدند، تحقق نيافته است. دليل اصلى اين موضوع، ضعف هاى مديريتى در تمامى سطوح است.

است.  شده   HIV به  پاسخ  در  توجهى  قابل  پيشرفت هاى  به  منجر  متعهد  و  قوى  راهبرى  جنبه ها  بسيارى  در 
پيشگامان را از ابتكارها، نگرش، و اقداماتشان مى توان شناخت. آنان الگوى افراد ديگر مى شوند و در مواجهه با 

مشكالت پايدارى مى كنند. اما پيشگامان همواره مسئولين ادارى نيستند. 

براى پيشى گرفتن از همه گيرى جهانى ايدز، بايد در تمامى عرصه ها؛ در بين افراد، مدارس، خانواده ها، محل هاى 
كار، اماكن مذهبى، كشورها و در سطح بين المللـى پيشـگام بود. 

در نظر گرفتن ”پيشگامى“ به عنوان موضوع روز جهانى ايدز 2007 و 2008 باعث تشويق اين روحيه و انگيزه 
دادن به آنانى مى شود كه در شرايط و سطوح مختلف جامعه، گام اول را بر مى دارند.
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پيروزي بزرگ ناپلئون در نبرد اوسترليتز
202 سال پيش در روز 2 دسامبر سال 1805 ميالدي ناپلئون اول،امپراتور فرانسه درست يك سال پس از تاجگذاري اش در نبرد اوسترليتز به درخشان ترين 
پيروزي جنگي خود دست يافت. در اين جنگ و در يك روز آفتابي كه در اواخر فصل پاييز منظره دلپذيري داشت ، ناپلئون اول فقط در چند ساعت ارتش هاي 2 
امپراتور ديگر ، فرانتز دوم ، امپراتور اتريش و الكساندر اول ، امپراتور روسيه را درهم شكست. به همين دليل اوسترليتز به جنگ 3 امپراتور ناميده مي شود. 

 
در سال 1805 ميالدي سومين اتحاديه عليه ناپلئون به تحريك انگلستان تشكيل شده بود.

ناپلئون كه به دليل از دست دادن نيروي دريايي اش نمي توانست به خاك انگلستان كه به منزله سر اين اتحاديه بود حمله كند ، تصميم گرفت به بازوي آن 
اتريش ضربه بزند بنابراين ، ناپلئون با ارتش خود آماده مقابله با ارتش هاي اتريش و روسيه شد. 

 
او سپاه اتريش به فرماندهي ژنرال ماخ را در اولم در روز 20 اكتبر سال 1805 ميالدي شكست داد سپس با تعقيب بقاياي سپاه اتريش ، ناپلئون اول پيروزمندانه 

وارد وين ، پايتخت امپراتوري اتريش شد.
اين نخستين بار در تاريخ وين پايتخت سلسله هابسبورگ بود كه بايد در مقابل يك فاتح تسليم مي شد. 

 
در روز 19 نوامبر ، ارتش فرانسه به برون (برنو ، مركز موراويا واقع در حمهوري چك امروزي) 

رسيد.
صف  كوتوزوف  روس  ژنرال  فرماندهي  تحت  اتريش  و  روسيه  ارتش   ، فرانسه  ارتش  مقابل  در 

كشيده بودند.
دو سپاه چند بار دست به نبردهاي كم دامنه اي زدند. 

 
ناپلئون اول كه يك استراتژيست بزرگ بود ، تصميم گرفت با يك مانور نيروهاي دشمن را غافلگير 
كند بنابراين ، او در مقابل حيرت عمومي مارشال هايش در روز 28 نوامبر دستور داد ارتش فرانسه 
عقب نشيني كرده و بلندي هاي پراتزن كه از لحاظ تاكتيكي حائز اهميت بودند را رها كند.ارتش 

متحدين اين عقب نشيني را به عنوان نشانه ضعف ناپلئون تلقي كردند.
در روز 30 نوامبر ، ناپلئون با پرنس دالگوركي مالقات كرد و پيشنهاد آتش بس داد اما روس ها توقعات زيادي را مطرح كردند و مذاكره قطع شد. 

 
بنابراين نبرد قطعي به نظر مي رسيد و ناپلئون در منطقه اي حضور داشت كه براي نبرد ايده آل بود و نيروهاي اتريش و روسيه فرصت كافي براي تحكيم 

مواضع خود نداشتند.
ارتش فرانسه بارديگر بر بلندي هاي پراتزن تسلط يافت و ارتش دشمن را زير آتش توپخانه گرفت. 

 
سواره نظام فرانسه و سواره نظام روسيه دست به يك دوئل زدند كه كمتر از نيم ساعت طول كشيد و در جريان آن سواره نظام روسيه در مقابل ديدگان 

الكساندر اول ، تزار روسيه شيرازه اش از هم پاشيد.
به اين ترتيب ، در روز 2 دسامبر سال 1805 ميالدي ، ناپلئون اول امپراتور فرانسه در يك هواي فرح بخش پاييزي ارتش هاي 2 امپراتور اتريش و روسيه را 

در اوسترليتز درهم شكست و به يكي از بزرگترين فتوحات خود دست يافت. 

از فردوسى تا مولوى
سعيد از فرزندان پاك ايران زمين، دوچرخه سوارى است  كه اخيرا به تنهايى سفر خود را از آرامگاه فردوسى در 
ايران شروع كرده و تا آرامگاه مولوى در قونيه ادامه مى دهد. وى در حال حاضر در سرماى شديد تركيه در ميان 

زدن  ركاب  حال  در  برف  و  كوالن 
است.  مولوى  آرامگاه  سوى  به 
قونيه  شهر  به  دسامبر   10 سعيد 
(مولوى)  عشق  حضرت  ديدار  و 
خواهد رسيد و پاهاى خسته اش را 

از ركاب بر مى دارد. 
و  مهر  آور  پيام  سعيد  زدن  ركاب 
جهان  سراسر  در  ايرانيان  دوستى 
جديد  نگرش  از  نشانه  و  است 
در  ايران  مسائل  به  ايرانى  جوانان 

جهان است. 
نامه  هفته  اختصاصى  مصاحبه 
و  انگيزه  خصوص  در  پرشين، 
آرشيد  توسط  كه  را  سفرش  نحوه 
با وى انجام شده، در شماره هفته 

آينده خواهيد خواند. 
ما ز باالييم و باال مى رويم

ما ز درياييم و دريا مى رويم

ما از اينجا و از آنجا نيستيم
ما ز بيجاييم و بيجا مى رويم

كشتى نوحيم در طوفان روح 
الجرم بى دست و بى پا مى رويم

همچو موج از خود برآورديم سر 
باز هم در خود تماشا مى رويم

اختر ما نيست در دور قمر 
الجرم فوق ثريا مى رويم

ما ز باالييم و باال مى رويم



21 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

07 Dec 2007  -  1386 جمعه 16  آذر  
سال اول -  شماره بيست وسوم



22
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  آذر Dec 2007  -  1386 07هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وسوم 

 info@persianweekly.co.uk  موسيقى
26 سال از خاموشي پايه گذار مكتب آواز 

اصفهان گذشت

پدرش  كه  آنجايي  از  و  آمد  دنيا  به  اصفهان  در   1282 سال  در  اصفهاني  تاج 
شيخ اسماعيل واعظ اصفهاني از صدايي دلنشين برخوردار بود و با گوشه ها و 
رديف هاي آوازي ايران نيز آشنايي داشت او نيز اين صدا را از پدرش به ارث 
برده بود اما چون جالل قبل از مدرسه رفتنش هچ وقت جلوي پدر نخوانده بود 

او از چنين موضوعي بي خبر بود. 
نزديك  در  خان  رحيم  بازارچه  در  كه  عاليه  مدرسه  به  را  تاج  اصفهاني  واعظ 
مسجد رحيم خان بود فرستاد و به خاطر صوت خوشي كه جالل داشت مكبري 
و مؤذني و قرائت قرآن را به او واگذار كرده بودند. يك روز عصر وقتي جالل 
9 ساله از مدرسه برمي گشت با خود اندك اندك زمزمه مي كرد و اين زمزمه تا 
نزديك در منزل ادامه داشت در همين حين پدرش صداي او را شنيد و از آن 
زمان ابتدا خودش مقدمات و اصول رديف ها را به او آموخت و سپس او را به 
مرحوم آسيد عبدالرحيم اصفهاني استاد مسلم آواز آن زمان سپرد و تاج مدتي 
نزد اين استاد گوشه ها را ياد گرفت. پس از مرحوم آسيد عبدالرحيم پدر تاج 
خدمت  به  رديف ها آشنا كند،تاج را  در  با گوشه هاي سازي  براي اين كه او را 
شادروان نايب اسداله ني زن معروف برد و تاج زماني نسبتًا طوالني در خدمت 

اين استاد نكته ها و ظرايف آواز ايراني را فرا گرفت. 
مرحوم ميرزا حسين خان ساعت ساز معروف به خضوعي آخرين استادي كه 
تاج بنا به توصيه پدر براي فراگيري گوشه ها و رديف ها به خدمتش رفت كه او 
پس از اتمام فراگيري نزد اين استاد، ديگر در آواز پيشگام شده بود و اندك اندك 

در محافل مي خواند. 
نوازنندگان  سرپرست  خوانندگي،  ضمن  تاج  اصفهان  راديو  شدن  داير  از  بعد 
اكبرخان  تار  با  برنامه هايي  اجراي  به  اصفهان  راديو  در  و  شد  اصفهان  راديو 

نوروزي و برنامه آموزش گوشه هاي دستگاه هاي موسيقي ايراني پرداخت. 
ني  اسداله  نايب  مرحوم  چون  هنرمنداني  با  هنري اش  زندگي  طول  تمام  در  او 
،مرتضي  صبا  الحسن  ابو  ،استاد  تار  استاد  السلطنه  اديب  شكري  معروف،  زن 
محجوبي ،رضا محجوم، حسين ياحقي، علي اكبر خان شهنازي، حسن كسايي، 

جليل شهناز، علي تجويدي و ...همكاري داشته است. 
جالل تاج اصفهاني در 13 آذر 1360 درگذشت و از او 6 فرزند به نام هاي تاجي، 

پروين، هما، پروانه همايون و جمشيد برجاي مانده است. 

سبك موسيقي متال و جزئيات آن
موسيقى متال زاده اعتراض است . اعتراض به مسائلى كه شايد در تاريكى سايه ها محو شده اند وبعضى از آنها ديگر آنقدر عادى شده اند 
كه شايد خود ما نيز كوچكترين توجهى نسبت به اون نداريم!موسيقى متال موسيقى فرياد است! و در عين حال آرامش خاص پس از فرياد 
را در ذهن شنونده ايجاد ميكند .سعى ميكنم كه در حد توان و درك خودم در مورد موسيقى متال و و ارتباط بين موسيقى متن آهنگها و 
تئورى ساخت آهنگها و تكنيكهايى كه تو آهنگسازى ازشون استفاده ميكنند بحث كنم . در اين مقاله ميخوام مقدمه اى رو بر موسيقى متال 
و انواع سازهايى كه در اين نوع موسيقى استفاده ميشه و ساختار آهنگهاى اين نوع سبك موسيقى شروع كنم تا بتونيم اين نوع موسيقى 

تكنيكال و مملو از حس و زيبايى رو با هم بهتر درك كنيم . 

موسيقى متال 
بحث در مورد پيدايش اين نوع سبك رو در كتابهاى بسيارى خونديم و تكرار دوباره اون رو در اين مطلب جالب نميدونم . موسيقى متال 
زاده اعتراض است . اعتراض به مسائلى كه شايد در تاريكى سايه ها محو شده اند وبعضى از آنها ديگر آنقدر عادى شده اند كه شايد خود 
ما نيز كوچكترين توجهى نسبت به اون نداريم!موسيقى متال موسيقى فرياد است! و در عين حال آرامش خاص پس از فرياد را در ذهن 
شنونده ايجاد ميكند . تمام ماها وقتى از موضوعى عصبانى ميشيم و اين خشم و عصبانيت ما به حد بااليى ميرسه عصبانيت خودمون رو با 
قرياد نشون ميديم خيلى ها ميگن كه اين داد و بيدادهاى بى موردى كه در اين نوع موسيقى وجود داره همه براى يه سرى تخليه هاى روانى 
هستش و داد و فريادهايى بى مورد هستند! ولى واقعا وقتى مادرى معتاد بچه ناقصى رو به دنيا مياره كه حق زندگى رو از اون ميگيره! 
و يا در برابر مسئله اى مثل جنگ! و كشتار دسته جمعى انسانها و يا در برابر صنعتى شدن بى حد و مرز جوامع و از بين بردن طبيعت و 
درختانى كه در صورت نبودشان نابوديمان حتمى خواهد بود ! آيا ميتوان وقتى اين مسائل رو مطرح ميكنيم لبخند بزنيم و فريادمان را در 
درون حبس كنيم و با ماليمت بر خورد كنيم! در واقع اين نوع سبك اعتراض سازهايى هم ميطلبه كه اين اعتراض رو تكميل كنند . صداى 
گيتار برقى با افكتهاى خاصى كه استفاده ميكنند در واقع بهترين گزينه براى اين نوع سبك هستش همراه با صداى كوبنده و محكم درامز ! 
كه بيس اونو تكميل ميكنه و هماهنگى خاصى كه بين بيس و درامز در بعضى از آهنگها وجود داره واقعا حس جالبى رو در شنونده ايجاد 

ميكنه و كال صداى بيس نوعى حالت رمزآلود رو در اين سبك ايجاد ميكنه . 

سازهاى مورد استفاده در سبك متال 
و  الكتريك  گيتار  ساز  از 3  پايه  و  اصيل  متال  در 
بيس و درامز استفاده ميشه كه باز در گروههاى 
اصيل 2 نفر هستند كه گيتار الكتريك ميزنن كه يكى 
(ريتم   . داره  عهده  بر  رو  ليد  ديگرى  و  ريتم  زدن 
مجموعه اى از چند ريف (Riff) هستش كه در زير 
گيتار ليد نواخته ميشه و اكثرا 3-2 ريف هست كه 
اى  مجموعه  ميتونه  خودش  هم  ريف  ميشه  تكرار 
تكنيك  ميوت  پالم   ) باشه  هايى   Palm Mute از 
خاصى هستش كه در سبك متال كاربرد بسيارى 
داره كه دست راست كه پيك يا مضراب رو ميگيره 
روى قسمتى از انتهاى بدنه گيتار جايى كه سيمها 
وارد بدنه گيتار ميشن ( Bridge ) قرار ميگيره و 
بعد پيك روى سيمها زده ميشه كه صداى سيمها 
يا  و   ( ميكنه  ايجاد  رو  جالبى  صداى  و  شده  خفه 
كه  باشه  كوردهايى  از  اى  مجموعه  ميتونه  ريف 

گرايش  به  بسته  كه  ميشن  اجرا  متناوب  صورت  به 
خاص موسيقى متال متفاوت هستند . ولى در كل وجود پالم ميوت در بخش ريتم بسيار حائز اهميت هستش . ) ( ليد مجموعه اى از ملوديها 
و ليكهايى (Lick) هستش كه روى گيتار ريتم نواخته ميشه و گيتار ليد كار تكنوازى و نواختن سولو رو بر عهده داره . ليك هم مجموعه اى 
از تنهايى هست كه طبق قانون خاصى اجرا ميشن و در اكثر سولو ها وجود دارند و شنيده ميشن هر گيتاريستى از ليكهاى خاصى استفاده 
ميكنه كه حالتى سليقه اى داره و ميشه گفت از روى ملودى ها و ليكهايى كه گيتاريست از اونها استفاده ميكنه ميشه لهجه يك گيتاريست 
رو مشخص كرد ) گيتار بيس كه حالت متداولش در سبك متال سازى هستش كه از 4 سيم تشكيل شده ولى خوب بيس 5 سيم 6 سيم 8 
سيم و ... هم وجود دارند . در حالت استفاده درست از بيس فضاهاى خالى در موسيقى متال رو با بداهه نوازى خوب و قوى كه از نوازنده 
بيس شنيده ميشه پر ميكنه ولى در اكثر گروهها هم هست كه بيس همون نتهاى گيتار ريتم رو ميزنه با تفاوتى جزئى كه ميشه ايجاد اين 
تفاوت رو هم به درامز مربوط كرد كه در بسيارى جاها بيس با درامز هماهنگ ميشه . درامز هم كه از تيكه هاى متفاوتى تشكيل شده در 
حالت متداول سبك متال Tom 3-4 يك Snare و 2 تا بيس درام به همراه چندين سنج Cymbal كه انواع سنجها كه هر چى بيشتر باشند 
مشخصا تنوع براى ساخت الين درامز بيشتر ميشه و دست درامر بازتر ميشه انواع سنجهايى كه متداول هستند و صداى اونها رو در 
آهنگهاى متال ميشنويم ( Hi-hat , Crash , Ride , Splash , Chinese) هستند كه مثال صداى ”هاى هت“ اگه باز باشه و يا بسته باشه 
متفاوته و صداى رايد هم اگه روى قسمت Bell زده بشه و يا رو بدنه سنج باز متفاوته ! پس تركيبى از اين چند ساز موسيقى متال رو با 

اين همه تنوع ايجاد كرده . 
در موسيقى متال براى تغيير صداى گيتار از افكت هاى زيادى استفاده ميكنند . انواع صداهاى Distortion (نوعى افكت كه شاخص سبك 
متال هست) كه با انواع افكتهايى از قبيل Flanger و Chorus و ... تركيب ميشن و يا صداهاى Clean هستند كه باز ميتونن به صورت 
تنظيمات مختلفى مورد استفاده قرار بگيرند . گيتار ليد باز از انواع پدالهاى Wah استفاده ميكنه كه در صدا تغييرات خاص و جالبى ايجاد 

ميكنند . 

گرايشهاى مختلف سبك متال 
سبك متال داراى گرايشهاى مختلفى هستش كه به نحوى در اون گرايش خاص يا صداى خواننده ( وكالز ) فرق ميكنه و يا نوع نواختن همون 
3 ساز اصلى و يا سازهاى ديگه اى به اين 3 ساز اضافه ميشن . اين عوامل و بعضى از عوامل ديگه كه ميتونن محتواى متنهاى گروهها 
 Doom Metal , Death Metal , Progressive هم باشه باعث ميشه كه گرايشهاى مختلفى از سبك متال زاده بشن! انواع مختلفى از قبيل
Metal , Black Metal,Thrash metal و ..... رو ميتونيم گرايشهاى مختلف سبك متال دونست كه باز خود اين گرايشها نيز تقسيم بندى 

ميشن . 

ساختار آهنگهاى متال 
اصوال آهنگهاى اين سبك از قسمتهاى مختلفى تشكيل شدند كه اين ساختار ميتونه تغيير پذير باشه ولى در حال كلى يك آهنگ در سبك 

متال بايد از قسمتهاى زير تشكيل شده باشه : 
Intro - Verse - Chorus - Solo - Outro كه باز اين قسمتها اضافه و يا كم ميشن . قسمت Verse كه معموال قبل Chorus قرار ميگيره 
 Chorus رو به همراه داره . قسمت Chorus و قسمتى هستش كه وكالز همراه گيتار ريتم اجرا ميشه و متن نسبتا طوالنى ترى نسبت به
قسمتى هستش كه اكثرا بعد از شنيدن اهنگ در ذهن ميمونه و اين تو ذهن بودن از معيارهاى Chorus هستش شايد دليلش اين باشه كه 
ملودى خاصى داره و چندين بار هم تا آخر آهنگ تكرار ميشه اكثرا اسامى آهنگ در Chorus آهنگ ها هم تكرار ميشن . قسمت سولو رو 
كه قبال هم بحث كرديم قسمتى از آهنگ هستش كه گيتار ليد هنرنمايى ميكنه و ميشه گفت از جذابيت موسيقى متال سولوهاى خوبى هست 

كه در اين سبك وجود داره

اجراي چكناواريان به ياد پاواروتي  
 لوريس چكناواريان پنجشنبه(8آذر) به ياد پاواروتي، 
براي كودكان سرطاني ايران، اتريشي ها را به همراه 
را  فستيوال  اين  كرد.  رهبري  ارمنستان  اركستر 
چكناواريان در هفتادسالگي اش با حضور اركستر 
مجلسي ارمنستان و نوازندگان صاحب نام اتريشي 
بيمارستان  خبيري»  «فرهاد  تئاتر  آمفي  سالن  در 
فوق تخصصي سرطان اطفال محك برگزار كرد. در 
پاواروتي  ياد  به  ناپلي  آواز  دو  اجرا  شب  نخستين 
كرد.  پيدا  ادامه  و«لزگينكا»  «والتز»  با  و  شد  اجرا 
گفته مي شود عوايد حاصل از اين فستيوال صرف 
استخوان  مغز  پيوند  بخش  اندازي  راه  و  تجهيز 
همت  به  فستيوال  اين  شد.  خواهد  بيمارستان  اين 

سرطان  به  مبتال  كودكان  از  حمايت  خيريه  موسسه 
«محك» همزمان با آغاز بهره برداري از طرح عظيم بيمارستان فوق تخصصي سرطان 
اطفال محك و در هفتادمين سال تولد «لوريس چكناواريان» برگزار مي شود. اين اجراها 
شب  هر  كه  است  شده  ريزي  برنامه  يي  گونه  به  دارند،  ادامه  جاري  آذرماه  نيمه  تا  كه 
قطعه هاي متفاوتي ارائه شود. يك سال پيش نخستين فستيوال موسيقي محك را همين 
آهنگساز با همراهي اركستر مجلسي ارمنستان و با همكاري دو سوليست اتريشي با هفت 

اجرا به صحنه بردند.  



23 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

07 Dec 2007  -  1386 جمعه 16  آذر  
سال اول -  شماره بيست وسوم

ininininininininininnininininininininnininininninininininninnininininnninninininininininnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniininiiniii ffofofofofofofofofofofofofofoffofoofofofofofofffofofofffofooooooofoffooofooofoooooofoofoooo@@p@@p@p@@p@p@p@p@p@p@@p@@@@p@@@@@@@p@@pp@p@p@@@@@p@pp@pp@@@@@p@p@@@@@@@p@p@p@@@@@@@@@@@@@p@pp@@@@@@@ppeererererererererererererereererereerreersisisisisisisisisisisisisisisisiiisiisississssssss aaaaaaaaanaaananananananannannannnanananannaaaaanannnnanaaaanaananaaaanananaannaaaaannnnanannanaaaaaaannnaaaaaannanannananaa wewwwewewewewwewewewewewwwewewewewewwweweweeewwewewweweeewwweeewewwwwwwwwwwwww ekeekekekekekekekeekekekekekekekekkeekkkkkkkkklylylylylylyllylylylylylyylyyylylyylyyylylyylylyyylylyyylylyyyllylylyllyyllyylyyyyy.c.c.c.c.c.cc.cc.cc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.ccc.ccc.c.c.ccc.c.c.c.cccc.cccccccccco.o.oo.o.o.o.o.o.o.o.oo.o.o.o.o..o.oo.o.o.o..o..o.ooo.o.o..ooo.ooo.o.oooooo.o.oo..ukukuuukuukukukukukukkukukuukukkkkukuukkkukukuukukkkkukkkukkkkkkkkukukkkuuuuuuukkk  kkkk



24
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  آذر Dec 2007  -  1386 07هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وسوم 

 info@persianweekly.co.uk  



25 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

07 Dec 2007  -  1386 جمعه 16  آذر  
25سال اول -  شماره بيست وسوم www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين

info@persianweekly.co.uk  k

07 Dec   جمعه 16  آذر 1386  -  2007
سال اول -  شماره بيست وووسوووم



26
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  آذر Dec 2007  -  1386 07هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وسوم 

 info@persianweekly.co.uk  

26
www.peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrrsssrsssrrrrrrsrssrrrrssrsrrrrrsrrrrrrrrrsrrrrrr iaiaiaiaiaiaiaiiaiiaiiaiiiiaiiiiiaiiaiiiiiiiiiiiiiaianweekly.ccococococoocoocoocoooocooococococccco...u..u.. k
Dec 07هففففففففته نامه پرشين   جمعه 16  آذر 1386  -  2007

مسال اول -  شماره بيست وسوم 

info@persianweekly.co.uk  k



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

07 Dec 2007  -  1386 جمعه 16  آذر  
سال اول -  شماره بيست وسوم

�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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از رسانه هاي ادبي جهان چه خبر

تنها مرگ به نوشتن ام 
پايان مي دهد

 

سعيد كمالي دهقان

گاردين و بهترين كتاب هاي كريسمس 
روزنامه انگليسي زبان گاردين اين هفته سراغ تعداد زيادي از بهترين 
بهترين  كه  كرده  را  سوال  اين  آنها  از  و  است  رفته  دنيا  نويسندگان 
كتابي كه در كريسمس خوانده اند، يا هديه داده اند چه بوده. ضميمه 
ادبي گاردين كه شنبه ها منتشر مي شود اين هفته بيشتر صفحات خود 
را به اين موضوع اختصاص داده است. «چيماماندا آديچي» نويسنده 
تابان» كه امسال برنده  خورشيد  نيجريه يي رمان «نيمي از  ساله   29
يازدهمين دوره جايزه معروف ادبي «اورنج» شده بود در اين رابطه 
براي گاردين مي نويسد؛ «كريسمس سال گذشته در شهر آبا و اجدادي 
ام بودم و در بالكن و در معرض باد خشك زمستاني، دو عصر خود 
را صرف خواندن كتاب خاطرات «مشاهده دنياي سياه و سفيد» نوشته 
«لينوس اوگبوجي» كردم. كتاب درباره سال هاي اوليه حضورش در 
اياالت  به  مهاجرت  و  مصر  در  دانشگاهي  تحصيالت  سپس  و  نيجريه 
متحده بود. كتاب خوب، ساده و بي تكلفي بود. دوستش داشتم.» وي 
سپس به كتاب هايي اشاره مي كند كه امسال قصد هديه دادنشان را 
دارد و مي نويسد؛ «كتاب هايي كه مي خواهم هديه بدهم، عبارتند از 
كتاب «پسر بورما» نوشته «بي باندله»، كه رماني است بانمك درباره 
آفريقايي هايي كه در زمان جنگ جهاني دوم با انگليسي ها جنگيدند و 
جالبي  خاطرات  كه  ميلنر»  «كايل  نوشته  طاليي»  «جاده  كتاب  همچنين 

است درباره پيچيدگي هاي نژادي در امريكا.»
«جي.جي. باالرد» نويسنده 77 ساله انگليسي داستان هاي علمي، تخيلي 
كه رمان هاي «امپراتوري خورشيد» و «تصادف» اش فيلم شده، در اين 
رابطه مي نويسد كه كتاب «لندن؛ شهري ناپديدي ها» را پارسال خوانده 
و امسال مي خواهد كتاب «سندرم گستاخي؛ بوش، بلر و مستي قدرت» 
نوشته «ديويد اوون» را بخواند و آرزو مي كند كه بتواند سال آينده نيز 
كتاب «معماري پاركينگ» نوشته «سيمون هنلي» را مطالعه كند. «جان 
پيش  سال  دو  «دريا»اش  كتاب  كه  ايرلندي  ساله   62 نويسنده  بنويل» 
خوانده  سال 2007  در  كه  را  كتابي  بهترين  شد،  جايزه «بوكر»  برنده 
رمان «امرسون؛ ذهني بر آتش» نوشته «رابرت ريچاردسون» معرفي 
مي كند. «جولين بارنس» نويسنده پست مدرن انگليسي كتاب خاطرات 
«ژول رنارد» را خوانده و آن را يكي از بهترين «خاطرات فرانسوي» 
توصيف كرده و تعريف و تمجيد هاي «آندره ژيد» را درباره اين كتاب 
شاهد آورده و اميدوار است كه در انگلستان هم ناشري به فكر چاپش 

باشد و به زودي آن را منتشر كند. 
كتاب  بهترين  انتخاب  انگليسي  مدرن  پست  نويسنده  بايات»  «اي.اس. 
اش  آلماني  دوستان  از  يكي  ياد  همه  اين  با  و  داند  مي  سخت  را  سال 
كرده و مي نويسد كه سال ها پيش هر دو، داستان «جانور در جنگل» 
نوشته «هنري جيمز» را بهترين داستان كوتاهي دانسته ا ند كه تا به 
حال خوانده اند.  «هري كونزرو» نويسنده 38 ساله انگليسي رمان هاي 
«امپرسيونيست» و «انقالب هاي من» از كتاب «برف» نوشته «اورهان 

را  آن  و  برد  مي  نام  گذشته  سال  نوبل  برنده  ترك  نويسنده  پاموك» 
«تصويري از يك شهر تركيه زير روكشي از برف» توصيف مي كند. وي 
همچنين به يكي از كتاب هاي «جولين كوپ» درباره موسيقي زيرزميني 
سال هاي 60 و 70 ژاپن اشاره مي كند»«ديويد الج» نويسنده انگليسي 
قرار  بوكر  جايزه  نهايي  ليست  در  نامش  ها  سال  كه  «درمان»  رمان 
داشته، به عالقه شديدش در كودكي به كتاب هاي «چارلز ديكنز» اشاره 
مي كند و آن را مديون پدرش مي داند كه سال ها براي كريسمس كتاب 
هاي «ديكنز» به او هديه داده. وي در جواني شيفته «گراهام گرين» شده 
و عالقه به «گرين» را هميشگي توصيف كرده است. پيشنهاد كريسمس 
او به «گاردين» كتاب «نامه هاي گراهام گرين» است كه توسط «ريچارد 
گرين» ويرايش شده و به بازار كتاب آمده است. وي مكاتبات «گرين» 
يك  كه  دهد  مي  نشان  گرين  هاي  نويسد؛ «نامه  مي  و  دانسته  مهم  را 
مرد چطور مي تواند با احساس، آرام، ناراضي از خود و حساس به 
هاي  كتاب  از  يكي  به  نيز  منتل»  «هيالري  باشد.»  ديگران  احساسات 

«توني موريسون» به نام «محبوب» اشاره مي كند 
لوموند و گفت وگو با «تي. سي. بويل»

روزنامه فرانسوي لوموند كه در صفحه پاياني ضميمه ادبي خود به 
سراغ نويسندگان معروف دنيا مي رود و با آنها مصاحبه مي كند، اين 
هفته با «تي.سي. بويل» نويسنده سرشناس امريكايي گفت وگو كرده 
است. «لوموند» به مناسبت انتشار ترجمه جديدترين رمان «بويل» به 

زبان فرانسه، اين گفت وگو را انجام داده است. فرانسوي ها از سال 
ها پيش با «تي.سي. بويل» آشنايند و رمان هاي زيادي از او به فرانسه 
برگردانده شده است. «بويل» برنده بهترين رمان خارجي جايزه معتبر 
خوبي  اقبال  با  بعد  به  آن  از  و  شد  سال 1995  در  فرانسه  «مديسي» 
در اين كشور روبه رو شد. «تي.كوراگاسان بويل» دوم دسامبر سال 
كوتاه  داستان  از 60  بيش  حال  به  تا  و  آمده  دنيا  به  امريكا  در   1948
در نشريات معتبر امريكا از جمله «نيويوركر» منتشر كرده است. وي 
كرده  خود  آن  از  را  فاكنر»  «پن  جايزه  و  امريكا  ملي  جايزه  همچنين 
است و شش مرتبه جايزه «اï. هنري» را برده. «حرف بزن، حرف بزن» 
نام جديد ترين رمان «تي.سي. بويل» است كه چند ماه پيش به فرانسه 

ترجمه و منتشر شد.
لوموند در ابتداي اين گفت وگو مي نويسد؛ «پايتخت فرانسه غپاريسف، 
شهر  شيفته  او  بوده.  خارجي  شهر  يك  هميشه  كاليفرنيايي  اين  براي 
خودش است، تي.سي. بويل واقعًا مريض كشور خودش است و نمي 
تواند مدت زيادي بدون از خانه اش دور بماند و خفه نشود. تا به حال 
چند بار تالش كرده كه از خانه اش دور شود و به كشورهاي خارجي 
دفتر  به  زود  هميشه  است.  نداشته  يي  نتيجه  ها  تالش  اين  اما  برود 
كارش برگشته و شروع كرده به رفع نياز مبرم اش؛ نوشتن.» لوموند 
وقتي  ام...  نوشتن  معتاد  «من  آورد؛  مي  قول  نقل  «بويل»  از  ادامه  در 
نويسم،  مي  را  آن  پاياني  صفحات  وقتي  يعني  كنم،  مي  تمام  را  كتابي 
ايده رمان جديدي به ذهنم مي رسد. وسوسه برانگيز است. فكر نمي 
كنم روزي برسد كه خيال پردازي هاي من تمام شود، هيچ راهي براي 
خودت  چرا  گويند  مي  دوستانم  اوقات  بعضي  ندارد.  وجود  ننوشتن 
براي  شما  مگر  دهم  مي  جواب  هم  من  خب  كني؛  نمي  بازنشسته  را 
غذا خوردن يا نخوردن اختياري عمل مي كنيد؟ تنها مرگ است كه به 
اين جريان پايان مي دهد.» لوموند در ادامه به اعتياد شديد «بويل» به 
هاي  داستان  و  ها  رمان  از  توجهي  قابل  تعداد  و  كرده  اشاره  نوشتن 

كوتاه او را نام برده است. 

لوفيگارو و مجموعه نامه هاي «لويي فردينان سلين» 
لوفيگارو اين هفته كتاب نامه هاي «لويي فردينان سلين» به ويراستارش 
«ماري كاناواجيا» را كه به تازگي در فرانسه منتشر شده، معرفي كرده 
است. «سلين» سال هاست با كتاب «سفر به انتهاي شب» ترجمه مرحوم 
«فرهاد غبرايي» و همچنين در چند سال اخير با رمان «مرگ قسطي» 
در  «لوفيگارو»  است.  شده  شناخته  ايران  در  سحابي»  «مهدي  ترجمه 
ابتداي معرفي خود مي نويسد؛ «در سال هاي پاياني دهه چهل و سال 
گليسم  دار  و  گير  در  فرانسه  كه  زماني  يعني  پنجاه،  دهه  اوليه  هاي 
بود، رفت و آمد به مودون، يعني جايي كه دكتر سلين بعد از برگشت 
از دانمارك در سپتامبر سال 1951 آنجا ساكن شده بود، براي افراد 
بسياري مقدس بود.» خيلي ها افتخار آشنايي با «سلين» را در «مودون» 
بين  مهمي  مكاتبات  حاوي  را  كتاب  اين  ادامه  در  لوفيگارو  اند.  داشته 
است.  دانسته  كاناواجيا»  «ماري  اش  مخصوص  ويراستار  و  «سلين» 
كه  است  فرانسوي  معروف  پزشك  و  نويسنده  سلين»  فردينان  «لويي 
در 27 مه 1894 به دنيا آمد و اول ژوئيه 1961 در «مودون» درگذشت. 
«سلين» پس از «مارسل پروست» نويسنده شاهكار «در جست وجوي 
زمان از دست رفته» دومين نويسنده فرانسوي است كه آثارش با اقبال 
 752 كتاب  است.  شده  رو  روبه  جهان  سراسر  در  ترجمه  در  خوبي 
را  كاناواجيا»  «ماري  به  سلين»  فردينان  «لويي  هاي  نامه  يي  صفحه 
انتشارات معروف گاليمار فرانسه در نوامبر 2007 منتشر كرده است 

و 05/37 يورو قيمت دارد.

ادبيات و انديشه
روزگاري كه كارل ماركس مطبوعات 
انگلستان را به ريشخند مي گرفت

 Karl MARX لندن 4 سپتامبر 1857  نوشته
حد  از  و  كننده  مشمئز  آور،  چندش  واقع  به  هند *  شورشي  سپاهيان  هاي  تندروي 

كه  اي  گونه  به  اند،  خارج  توصيف 
نظيرش را جز در جنگ هاي برآمده 
از قيام ملت ها، نژادها و بويژه اديان 
به  درست  سخن،  كوناه  ديد.  نتوان 
همان گونه اي هستند كه انگلستان 
مواردي  در  عادت،  طبق  شريف، 
ها  آن  از  ستايش  به  شرح  بدين 
مي پرداخت: ارتكاب اعمال افراطي 
چريك  ها»،  عليه «آبي  ها  اي  وانده 
فرانسوي،  كفار  بر  اسپانيايي  هاي 
و  آلماني  همسايگان  بر  ها  صرب 
شورشيان  بر  ها  كروات  مجاري، 
يا  كاونياك  سواره  گارد  وين، 
بر  بناپارت  هاي  دسامبريست 
فرانسه  پسر  و  دختر  فرزندان 
چند  هر  سپاهيان،  رفتار  پرولتري. 
مگر  نيست  چيزي  مذموم،  و  ننگين 
در  انگلستان  رفتار  فشرده  بازتاب 
هند، نه فقط در تمام دوران استقرار 
بلكه  كشور،  اين  شرقي  امپراتوري 

حتي در 10 سال اخير سلطه طوالني 
آن. براي آن كه مشخصه اي از اين سلظه گري به دست آيد، بيان اين نكته كافي است 
كه شكنجه نهادي از اندام واره سياست مالياتي آن را تشكيل مي دهد. تاريخ بشر با 
چيزي شبيه پرداخت مزد آشنايي دارد و قاعده تاريخي پرداخت بر اين قرار است كه 

ابزار آن را نه تحقير شدگان كه تحقير كنندگان به دست خود شكل داده اند.
نخستين ضربه هايي كه بر پيكر پادشاهي فرانسه فرود آمد از جانب اشرافيت بود، نه 
از سوي روستاييان. شورش هندوستان را رعيت هاي زجر ديده، تحقير شده و چپاول 
شده توسط انگليسي ها آغاز نكردند. اين سپاهيان ناز پرورده انگليسي ها كه پوشاك 
و خوراك شان را از اين كشور دريافت مي كردند و مورد تفقد و نوازش آنها قرار مي 
گرفتند بودند كه دست به كار شدند. براي پيدا كردن نمونه هاي مشابه اعمال فجيعي 
كه سپاهيان مرتكب شده اند، نيازي نيست، آن گونه كه برخي روزنامه هاي لندن ادعا 
مي كنند، به سده هاي مياني استناد كنيم يا از تاريخ معاصر انگلستان فراتر برويم. فقط 
كافي است نخستين جنگ چين كه به اصطالح رويدادي تازه انجام يافته است را مورد 
بررسي قرار دهيم. در اين جنگ ها، سربازان انگليسي، آن هم فقط براي تفريح، اعمال 
شنيعي مرتكب شده اند. ريشه شور و شوق آنها، نه تقديس تعصبات مذهبي بود، نه 
كينه توزي برافروخته در تقابل با نژادي فاتح كه مي خواهد خود را به زور تحميل كند، 
نه واكنشي برانگيخته در برابر مقاومت سرسختانه يك دشمن قهرمان. تجاوز به زنان، 
به سالبه كشيدن كودكان و به آتش كشيدن روستاها تنها بلهوسي هاي وحشيانه اي 

بود كه توسط خود افسران انگليسي و نه ماندارن هاي چيني به ثبت رسيده است.
سبعيت  چه  هر  كنيم  تصور  اگر  بود  خواهيم  مطلق  خطاي  در  نيز  كنوني  فاجعه  در 
هست از سوي سپاهيان است و از سوي انگليسي ها جوي رحمت و بشردوستي به 
تمامي جاري است. از نامه هاي افسران انگليسي نفرت و كينه مي تراود. يكي از آنها 
از پيشاور (واقع در پاكستان فعلي) نامه اي فرستاده و در آن به توصيف نحوه خلع 
سالح هنگ دهم سواره نظام نامنظم مي پردازد كه حاضر نشده بود از دستورهاي 
شعف  با  او  بزند.  بومي  نظام  پياده  هنگ 55  سركوب  به  دست  كرده،  اطاعت  مافوق 
گزارش مي دهد كه اين مردان را نه تنها خلع سالح كردند بلكه كت و چكمه هاي شان را 
هم در آوردند، 12 پنس به هر كدام پرداخت، آنها را تا ساحل رود هندوس هدايت، بر 
كشتي سوار و در رودخانه ميان آب ها رها كردند. كاتب نامه، با آب و تاب، انتظارش 
فرد  تشريح مي كند.  رودخانه  هاي  تندآب  ميان  تك سرنشينان  تك  شدن  غرق  از  را 
ديگري از اقدام تعدادي از ساكنان پيشاور ياد مي كند كه در مراسم عروسي، طيق يك 
سنت ملي، ترقه هاي باروت دار منفجر كرده و باعث ايجاد وضعيت اضطراري شده 
بودند. روز بعد، مرتكبين اين اعمال مورد اتهام قرار گرفته «چنان تنبيه شدند كه هرگز 
فراموش نخواهند كرد». از پندي Pendi، به سر جان الرنس اطالع دادند كه 3 نفر از 
سردستگان محلي دسيسه چيني مي كنند؛ او در پيام پاسخ دستور داد جاسوسي را 
در جلسات آنها شركت دهند. بر اساس گزارش جاسوس، سر جان الرنس در پيام 

دومش دستور داد: «آنها را دار بزنيد.» اين رؤسا را دار زدند.
نعره هاي مستانه «تايمز، اين خونخوار پير »، به قول كابت Cobbett (2)، و شيوه 
بازيگري نقش يك شخصيت خشمگين در اپرايي از موزارت كه مي تواند با انديشه 
دار زدن دشمن، بريان كردن، مثله كردن، به سيخ كشيدن و زنده سالخي كردن اش، 
هاي  ريسمان  تراژيك  هاي  سخنوري  اين  پس  در  اگر  افتد-  پسند  دلنشين  الحاني  با 
چرخاننده كمدي را به وضوح به چشم نمي ديديم، اين تالفي جويي جنون آميز ابلهانه 
مي نمود. «تايمز» بيش از اندازه ستيزه جويي مي كند و اين فقط ناشي از هراس نيست. 
موضوعي به كمدي در مي آيد كه مولير در نيافته بود: تارتوف Tartuffe انتقام. او، 
صاف و ساده، تنها در پي آن است كه تبليغاتي جنجالي به نفع اموال دولت و جهت 
پوشاندن اعمال حكومت به راه بياندازد. از آن جا كه دهلي، به مانند باروهاي جريكو، 
دچار  جويي  انتقام  هاي  فرياد  از  بريتانيا  امپراتوري  نكرد،  سقوط  نسيمي  وزش  با 
سرسام شده تا بلكه مسئوليت دولتش را در برابر وقايع ناگواري كه رخ داده، با آن 

ابعاد غول آسايي كه پيدا كرده اند، به فراموشي بسپارد.
 16 تريبون  ديلي  نيويورك  در  متن  اين   .1857 سپتامبر   4 در  ماركس  كارل  نوشته 
سپتامبر 1857 انتشار يافته است. * در متن از واژه cipaye استفاده شده كه اشاره به 
سربازان هندي در خدمت ارتش بريتانيا است. (م.) ** «گربه 9 دم»: ابزار شكنجه اي 
است كه دزدان دريايي و سپس ارتش انگلستان در سده هاي 18 و 19 از آن استفاده 
مي كردند. يك نوع تازيانه بود با دسته چوبي به طول 30-40 سانتي متر كه 9 رشته 
چرمي يا طناب به طول 40 تا 60 سانتي متر از آن آويزان بود و انتهاي هر رشته را 
يك گره مي زدند. اين تازيانه ها به علت عفونتي كه ايجاد مي كردند و خطر مهلك آن 
براي نفر بعدي، يك بار مصرف بودند. (م.) 1- اين واژه داراي ريشه سانسكريت است 

به معني «ارباب عالم» و يكي از اسامي خداي كريشنا.
2- روزنامه نگار، نويسنده مقاله هاي جدلي و سياست مدار انگليسي (1835-1763).
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ولخرجيجي؛
 پاره اي از فلسفه پول
  جرج زيمل - ترجمه صالح نجفي

لذت ناشي از ولخرجي كردن مربوط مي شود به مجال خرج كردن پول براي 
هرچيزي كه پيش آيد و بايد آن را متمايز ساخت از لذت حاصل از تمتع گذرا 
از چيزها و فرق گذاشت بين آن و تفاخر و جلوه فروشي مربوط بدان و تغيير 
و تحول مهيج ميان اكتساب و استفاده چيزها؛ لذت مورد بحث بيشتر مربوط 
و  جوهري  محتواي  از  قطع نظر  ولخرجي،  و  اسراف  ناب  كاركرد  به  مي شود 

اوضاع و احوال متالزم آن.
براي آدم خراج، جاذبه لحظه ولخرجي كردن هم از خود افزايش پول و هم از 
جذابيت چيزهاي مصرفي، پيشي مي گيرد. اين امر به طور مشخص موقعيت 
فرد ولخرج را در نسبت با سلسله غايات برجسته مي كند. اگر نقطه فرجامين 
اين سلسله، تمتع از طريق مالكيت يك چيز باشد، آن گاه اولين مرحله واسط 

اساسي مالكيت پول است و دومين مرحله، پول را صرف آن چيز كردن. 
ولي  مي شود  مطلوب  في نفسه  و  مطبوع  مرحله  اولين  خسيس،  آدم  براي 
براي آدم ولخرج، مرحله دوم است كه كيف مي آورد. براي آدم ولخرج، پول 
همان قدر مهم است كه براي خسيس؛ گرچه نه به شكل تصاحب آن بلكه در 
انتقال  و  تبديل  لحظه  به  ارزش،  از  ولخرج  آدم  درك  آن.  حرام كردن  قالب 
با  او  كه  حد  بدان  تا  آن هم  است،  وابسته  ارزش  صورت هاي  ديگر  به  پول 
اشتياق مي خواهد براي تمتع از اين لحظه، به بهاي برباددادن همه ارزش هاي 

انضمامي تر پول بپردازد.
ـ  پول  ارزش  به  نسبت  بي اعتنايي  كه  است  توجه  درخور  به راستي  بنابراين 
كه ذات و جاذبه ولخرجي به شمار مي آيد ـ اين ارزش را به صورت چيزي 
تجربه شده و قدر دانسته، پيش فرض مي گيرد زيرا آشكارا، دورانداختن چيزي 
كه براي آدمي بي تفاوت است، خود نيز كامال بي تفاوت خواهد بود. مورد ذيل 

معرف ولخرجي غيرمنطقي و لگام گسيخته مرسوم در رژيم گذشته است.
وقتي شاهزاده كنتي (Prince Conti) الماسي به ارزش 4 تا 5 هزار فرانك 
را براي بانويي فرستاد و او الماس را برگرداند، شاهزاده فرمان داد الماس 
را چنان خرد كنند كه بتواند از آن به عنوان پودر مخصوص نوشتن استفاده 
كند تا جواب نامه زن را بدهد. تِين (Taine) به اين داستان، اظهارنظر ذيل را 
درخصوص عادات عرفي آن دوره مي افزايد: «هرچه كمتر به فكر پول باشي، 

جهانديده تري». 
البته اين نظر متضمن درجه اي از خودفريبي است، زيرا نگرش منفي آگاهانه 

و موكد به پول 
- به سان فرايندي ديالكتيكي - بر ضد خود استوار است؛ يعني بر آن نگرشي 

كه براي پول اهميت و جذابيت قائل است و بس.
كه  است  صادق  بزرگ  شهرهاي  در  فروشگاه ها  برخي  درباره  حكم  اين 
با  مي كنند،  جلب  ارزان  قيمت هاي  با  را  مشتريان  كه  فروشگاه هايي  برخالف 

بي قيدي متظاهرانه تاكيد مي كنند كه اجناس شان باالترين قيمت ها را دارد.
آنها بدين وسيله به جذب آراسته ترين اقشار جامعه مي انديشند كه اصال قيمت 
اجناس را نمي پرسند. در اين مورد، نكته جالب توجه اين است كه آنها نه بر 
تاكيد  آن  منفي  همبسته  يا  متضايف  بر  بلكه   - شيء  خود   - اصلي  موضوع 
مي گذارند؛ اينكه قيمت مهم نيست. و بدين ترتيب، ناخودآگاه پول را دگربار در 

مركز توجه قرار مي دهند؛ هرچند به شكل سلبي.
ولخرجي، به علت رابطه نزديكش با پول، به سهولت تمام شتاب 

مي گيرد و آناني را كه دچار ولخرجي اند، از مالحظه موازين 
معقول ناتوان مي سازد، زيرا نظم و قاعده اي كه از طريق 

انضمامي  اشياي   (receptivity) پذيرفتاري  سنجه 
حاصل مي شود، از دست مي رود.

همان  دقيقا  پول،  مفرط  حرص  مشخصه  وجه 
ولخرجي است؛ حرص پول، به عوض جست و جوي 

چيزهاي  دنبال  به  واقعي،  چيزهاي  از  تمتع 
ناملموس و نامحسوس مي گردد كه تا بي نهايت 
يا  بيروني  مرز  و  حد  هيچ  و  مي يابند  گسترش 

دروني نمي شناسند.
وجود توأمان پول اصلي و تقلبي، بزرگ ترين احتمال ها 

را براي افزايش دروني جنون پول پرستي پيش  مي آورد 
كه در مقايسه با آن، ديگر خواهش هاي شديد نفساني همواره 

اين  مي دانيم  ما  مي نمايند.  روان شناختي  علل  بر  مبتني 
حكومت  زيرا  داد،  روي  چين  انقالب هاي  در  حتي  قضيه 

دستمزدها را با پول تقلبي مي پرداخت اما ماليات ها 
را فقط با پول اصل مي پذيرفت.

عدم  اين  مي كنم  فكر  فرضيه،  حد  در  فقط  من، 
است،  پول  به  عالقه  نفس  از  بخشي  كه  اعتدال 

كه  است  عجيب وغريبي  پديده  پنهان  ريشه  درعين حال 
يا  جزء  بورس بازان  كه  پديده  اين  مي شود؛  يافت  بورس  بازار  در 

سرمايه گذاري  بازار  قيمت هاي  افزايش  روي  استثنا  بدون  تقريبا  ناآشنايان، 
مي كنند.

به نظرم چنان مي نمايد كه اين واقعيت منطقا صحيح اما عمال بي ربط كه سود 
در روندهاي پيش فروش محدود است و حال  آنكه در مراحل پيش خريد چنين 

محدوديتي در كار نيست، انگيزه رواني چنين رفتاري است.
درحالي كه بورس بازان بزرگ كه عمال بايد اشيا را تحويل دهند، احتمال هاي 
هر دو طرف بازار را حساب مي كنند، سرمايه گذاري روي پول محض ـ كه در 
سرمايه گذاري روي آينده يافت مي شود ـ به سرمايه گذاري در يك جهت ـ كه 

بالقوه بي نهايت است ـ عالقه دارد.
اين گرايش كه صورت دروني تكاپوي منفعت مالي را قوام مي بخشد، به وجهي 
سال هاي  فاصله  در  آلمان،  كشاورزي  مي يابد.  نمود  ذيل  نمونه  در  روشن تر 
1880 ـ 1830 سود ساالنه مستمرا فزاينده توليد مي كرد و اين تصور را به 
وجود آورد كه سود دهي مزبور، روندي بي نهايت است؛ بنابراين، دارايي ها نه 
به قيمتي متناسب با ارزش جاري شان بلكه معادل با سود متوقع آينده شان 
وضع  اين  دچار  اكنون  كشاورزي  كه  است  علت  همين  به  مي شدند؛  عرضه 

فالكت بار است.
آدم واقعا ولخرج را نبايد با افراد لذت پرست يا صرفا سبك سر اشتباه گرفت؛ 
هرچند همه اين عناصر در ولخرج نوعي، به هم مي آميزند. آدم ولخرج همين 
و  تمتع  مي شود؛  بي اعتنا  بدان  نسبت  مي يابد،  دست  مطلوبش  شيء  به  كه 
كام جويي او محكوم است به اينكه هرگز قرار و دوام نيابد؛ لحظه دستيابي او 

به يك شيء با نفي كام جويي او مصادف مي شود.
از اين حيث، زندگي براي او همان شكل اهريمني را پيدا مي كند كه براي فرد 
كه  خواستي  براي  او  عطش  به  مي شود،  حاصل  كه  مقصودي  هر  مال اندوز؛ 
هرگز برآورده نمي شود، دامن مي زند، زيرا كل اين گرايش در جست و جوي 
ارضا است؛ چون كه از يك هدف غايي مي برد و در بطن مقوله اي جاي مي گيرد 
كه از آغاز هر غايتي را رد مي كند و خود را محدود به وسايل و يك لحظه 

مانده به آخر مي كند.
فاصله اي  در  هدف  به  او  وقوف  است.  انتزاعي تر  دو  آن  از  خسيس  شخص 
به  ولخرج  آدم  آنكه  حال   و  مي شود  متوقف  غايي  هدف  از  بيشتر  به مراتب 
اشياي مطلوب خود نزديك تر مي  شود، زيرا حركت او به سمت غايتي عقالني 
در مرحله اي واپس تر مي ايستد تا آن را تصرف كند؛ توگويي آن، خود هدف 

غايي است.
از يك طرف، اين وحدت صوري تقابل كامل نتايج مشهود و از طرف ديگر، 
فقدان يك هدف انضمامي نظم آفرين -كه با اشاره به بي معنايي يكسان هر دو 
گرايش، تاثير متقابل نامعيني بين آنها برقرار مي كند- اين واقعيت را توضيح 
يافت  واحد  شخص  يك  در  اوقات  اغلب  ولخرجي  و  مال اندوزي  كه  مي دهد 
مي شوند؛ خواه در پخش آنها در حوزه هاي متفاوت عاليق و خواه در پيوند 
و  مال اندوزي  در  چنان  حاالت  اين  بسط  و  قبض  متغير.   حاالت  و  احوال  با 
ولخرجي جلوه مي كند كه گويي، هربار، محرك فرد يكي بوده و فقط ظرفيتش 

فرق مي كرده است.
پول  كه  است  نقشي   2 باهم نهاد  نتيجه  ما  خواست  براي  پول  دوگانه  معناي 
ايفا مي كند؛ هرچه نياز به خوراك و پوشاك فوري تر و عام تر باشد، ميل به 
آنها بالطبع محدودتر مي شود. ممكن است مقادير كافي، باالخص از چيزهاي 
موارد  شديدترين  اصل  در  ترتيب  بدين  كه  باشند  كار  در  ضروري،  و  الزم 
ميل اند. در تضاد با نيازهاي طبيعي ما، تقاضاهاي كاالهاي تجملي محدوديت 

نمي شناسد.
عرضه اجناس تجملي هرگز از تقاضاي آنها درنمي گذرد. مثال، فلزات گرانبها، 
با توجه به اينكه  مواد الزم براي ساخت جواهرات اند، استفاده هاي بيشماري 

دارند. اين امر، نتيجه غيرضروري بودن اساسي آنهاست.
بيشتر  هرچه  و  باشند  نزديك تر  ما  زندگي  اساس  و  بنياد  به  ارزش ها  هرچه 
با شرايط بقاي محض ما يكي باشند، تقاضاي مستقيم شان قوي تر و البته از 
اوليه  مراحل  در  اشباع  حد  به  رسيدن  احتمال  و  است  محدودتر  كميت  حيث 

بيشتر است.
پول در دل خويش حامل ساختار نياز به تجمالت است؛ چراكه هر محدوديتي 

رابطه بر  ميانجي  به  تنها  كه  مي زند  كنار  را  خود  به  ميل 
مصرف كردن،  براي  ما  ظرفيت  با  مشخص  مقادير 
برخالف  پول  اين  همه،  با  بود.  خواهد  ممكن 
كار  به  جواهرات  ساخت  در  كه  گرانبها  فلزي 
خود  به  نامحدود  ميل  ندارد  نيازي  مي رود، 
آني  نيازهاي  از  فزاينده  فاصله گيري  با  را 
همبسته  پول،  زيرا  كند،  متعادل  مستقيم  و 
شده  هم  زندگي  نيازهاي  اساسي ترين 

است.
اين خصلت دوگانه نظرگير پول، نظر به 
ميل بدان، به شكلي مجزا در مال اندوزي 
و ولخرجي نمود مي يابد، زيرا در هر دو 
مستحيل  بدان  ناب  ميل  در  پول  مورد، 
ولخرجي  هم  و  مال اندوزي  هم  مي  شود. 
كه  مي سازند  عيان  را  چيزي  منفي  وجه 
اينكه  يعني  هست؛  نيز  پول  مثبت  وجه  ديديم 
پول قطر دايره اي را كه در آن سايق هاي رواني 
متعارض ما شكوفا مي شوند، بزرگ مي سازد. 
به عبارتي، آنچه مال اندوزي در قالب فلج مادي 
نشان مي دهد، ولخرجي در قالب بي ثباتي و 

گسترش خواهي عيان مي سازد

با  ها  روزنامه  چاپ  آغاز 
ماشين خودكار قوه بخار و...

چاپ روزنامه «تايمز» لندن از بيست و هفتم نوامبر سال 
1814 (193 سال پيش) با ماشين خودكار قوه بخار ساخت 
رويدادي  كه  شد  آغاز  بائور  و  كونيگ  نام  به  آلماني  دو 
زيرا  رود  مي  شمار  به  نگاري  روزنامه  تاريخ  در  بزرگ 
كمتر  هزينه  بيشتر،  چاپ  سرعت  و  ظرفيت  پس  آن  از  كه 
و مطبوعات با بهاي ارزان تر عرضه شدند و عامه مردم 
استطاعت خريد آنها را به دست آوردند. «تايمز» از سال 
«يونيورسال  آن  نام   1785 تا  يافت-  مي  انتشار   1788
رجيستر» بود- و به انتشار اخبار و تفسيرهاي بين المللي 
بهاي بيشتر مي داد. اين روزنامه كه توسط «جان والتر» 
تاسيس شده بود تا سال 1922 در خانواده والتر باقي ماند 
و در اين سال به خانواده «استور» و از 1966 به تامسون 
(استراليايي)  مورداك  روپرت  كه  شد  فروخته  (كانادايي) 
در سال 1981 آن را خريداري كرد، مشي آن را محافظه 
كارانه ساخت و اينك داراي 700 هزار نسخه تيراژ است. 
فني  كاركنان  اعتصاب  سال  يك  پي  در  تامسون  موسسه 
تايمز و توقف انتشار آن از دسامبر 1978 تا نوامبر 1979 
مجبور به فروش آن شد. كاركنان فني اين روزنامه مايل 
به الكترونيك شدن حروفچيني، صفحه بندي، پليت سازي 
و چاپ آن نبودند، كه مورخان آن را عجيب ترين اعتصاب 
نوشته اند. امسال در سالروز خودكار شدن چاپ تايمز دو 
گزارش رسمي نوميدكننده انتشار يافت. يكي كاهش هفت 
درصدي آگهي هاي طبقه بندي شده روزنامه ها (نيازمندي 
ها) و ديگري پايين آمدن تيراژها به ميزان سه و نيم درصد 
است. كاهش آگهي هاي كوتاه (نيازمندي ها) به علت توجه 
به انتشار اين آگهي ها در اينترنت و گسترش وب سايت 
هاي معامله گري است. تيراژها نيز در پي كاهش اين قبيل 
آگهي ها كم شده است. به عالوه، روش انگليسي (تابلوييد) 
ها  ستون  عرض  از  كاستن  و  بزرگ  عكس  انتشار  يعني 
و ايجاد فاصله و... كارساز واقع نشده و مخاطبان اخبار 
دهند  مي  ترجيح  حاشيه)  و  فيچر  مقاله،  تفسير،  (نه  مطلق 
بخوانند.  و  بيابند  اينترنت  هاي  انجين  سرچ  در  را  آنها 
زيرا  كاهشند  به  رو  نيز  تلويزيوني  هاي  شبكه  مخاطبان 

اخبار ويدئويي هم در اينترنت قرار مي گيرند. 

14آذرماه سالروز 
درگذشت«الكساندر دوما» 

«الكساندر دوما داوري دوال پاتري»، معروف به «الكساندر 
در  فرانسه،  هاي  نويس  رمان  مشهورترين  از  يكي  دوما» 
سال 1802 به دنيا آمد و در پنجم دسامبر 1870 از دنيا 

رفت.   

و  ها  نمايشنامه  و  ها  داستان  سال  چهل  مدت  در  دوما 
از  تعدادشان  كه  ساخت  منتشر  متعددي  اشعار  و  مقاالت 
دويست نيز تجاوز مي كرد ولي هيچ يك از آنها از حيث 
ارزش ادبي و ساير محسنات با «سه تفنگدار» قابل مقايسه 

نيست. 
مونت  «كنت   ،(1844) تفنگدار»  دوما،«سه  آثار  كليه  در 
معروف ترين   (1850) سياه»  «الله ي  و   (1846) كريستو» 
آثار  زمره  در  آثار  اين  گفت  مي توان  كه  هستند  آن ها 

پرمخاطب جهان در همه اعصار قرار داشته و دارند. 
بسيار  شهرت  نيز  خود  زمان  در  كه  او  دراماتيك  آثار 
موتسورو،  خانم  بند  گردن  تفنگدار،  از:سه  عبارتند  داشت 
گانه،  پنج  و  چهل  پاسداران  بالسامو،  ژوزف  مارگو،  ملكه 
آموري، الله سياه، تأثرات سفر، گودال جهنم، خدا وسيله 
ساز است، تبعيدشدگان، ابوالهول سرخ، آسكانيو، برج كج 

و كنت مونت كريستو,غرش توفان ؛ قبل از طوفان . 
اين رمان نويس در روز 5 دسامبر 1870در سن 68 سالگي 

در روستاي زادگاهش«ويلر كوتره» در گذشت. 
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 info@persianweekly.co.uk  ورزشى ايران و جهان
تغيير محل تمرينات استقالل

فيروز كريمى سرمربى جديد تيم فوتبال استقالل تهران 
امكانات زمين چمن ورزشگاه شيرودى را تاييد نكرد تا 
مسئوالن اين باشگاه در صدد تغيير زمين تمرينات اين 
تيم باشند. فيروز كريمى روزچهارشنبه براى نخستين 

بار در محل تمرينات تيم فوتبال استقالل حضور يافت.
او پيش از آغاز تمرين امكانات زمين شماره 2 ورزشگاه 
شيرودى را مورد ارزيابى قرارداد كه ظاهرا مورد تاييد 
نامناسب،  چمن   ، تمرين  محل  امكانات  قرارنگرفت.  وى 
از  تمرين  زمين  با  تماشاگران  فاصله  بودن  نزديك 
مهمترين عوامل نارضايتى كادرفنى استقالل براى تغيير 

زمان تمرين آبى پوشان عنوان شده است . 
سوى  از  كريمى  فيروز  درخواست  اجابت  درصورت 
تيم  اين  سازى  آماده  كار  استقالل  باشگاه  مسئوالن 
شد.  خواهد  دنبال  آزادى  ورزشگاه  در  زياد  احتمال  به 
كار  آزادي  ورزشگاه  چمن  اجاره  براي  تهران  استقالل 
سختي پيش رو نخواهند داشت گرچه آبيها براي آمدن 

به شيرودي زياد به آب و آتش  زدند.

كاكا مرد سال فوتبال اروپا

گذاشتن  جا  با  ميالن  آ.ث  فوتبال  تيم  برزيلي  بازيكن 
رونالدو و مسي به عنوان بهترين بازيكن قاره اروپا در 

سال 2007 برگزيده شد.
سوي  از  ساله   25 پوش  ملي  كاكا،  رويترز،  از  نقل  به 
 96 آراي  بيشترين  توانست  فوتبال  فرانس  معتبر  مجله 
روزنامه نگار ورزشي جهان را به خود اختصاص داده 
و به اين افتخار مهم دست يابد. وي به اين ترتيب جاي 
فابيو كاناوراو، مدافع و كاپيتان تيم ملي ايتاليا و عضو 
را  افتخار  اين   2006 درسال  كه  گرفت  را  مادريد  رئال 

بدست آورده بود. 
تاريخ  در  بازيكن  هشتمين  عنوان  اين  كسب  با  كاكا 
حيات باشگاه آ.ث ميالن ايتاليا است كه توانست به اين 
پرتغالي  هافبك  رونالدو،  كريستانو  برسد.  مهم  عنوان 
منچستريونايتد انگليس و ليونل مسي،  بازيكن آرژانتيني 

بارسلونا در رده هاي بعدي قرار گرفتند. 
ترتيب  اين  به  گزينش  اين  برتر  بازيكن  ده  بندي  رده 

است: 
1كاكا -برزيل- ميالن 

2 كريستانو رونالدو-پرتغال - منچستريونايتد 
3 ليونل مسي- آرژانتين - بارسلونا 

4 ديديه دروگبا- ساحل عاج- چلسي 
5 آندرا پيرلو - ايتاليا - آ.ث ميالن 

6 رود فان نيستل روي - هلند -رئال مادريد 
7 زالتان ابراهيموويچ -سوئد -اينترميالن 

8 سس فابرگاس - اسپانيا- آرسنال 
9 روبينيو -برزيل-رئال مادريد 
10 فرانچسكو توتي - ايتاليا- رم

قطبي: فيروز كريمي فقط 
حرف مي زند

فيروز  گفت:  تهران  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربي 
كريمي تنها حرف مي زند و عمل نمي كند. 

اظهارات  درباره  پرسپوليس  تمرين  در  قطبي  افشين 
اخير سرمربي استقالل گفت: فيروز كريمي از آن دسته 
مربياني است كه فقط حرف مي زنند و در عمل ناكامند. 
نتيجه  خوب  گذشته  هفته   3 در  استقالل  داد:  ادامه  وي 
همدان  پاس  برابر  كريمي  حضور  با  اما  بود؛  گرفته 
شكست خورد و اين اتفاق يكي از شگفتي ها در فوتبال 
است. نمي خواهم در مورد استقالل و سرمربي آن حرفي 
بزنم؛ اما وي در مورد من حرف هايي زده بود كه بايد 
بازيكن  چند  انتقال  شايعه  درباره  قطبي  مي دادم.  پاسخ 
محسن  بادامكي،  حسين  گفت:  امارات  به  پرسپوليس 
بازيكنان  بهترين  از  واحدي  نيكبخت  عليرضا  و  خليلي 
قهرماني  جام  كسب  براي  بنابراين  هستند،  من  تيم 
نمي توانم اجازه فروش آنها را بدهم. با توجه به شرايط 
مالي باشگاه توان خريد نفرات جديد را نداريم، بنابراين 

منطقي نيست كه مهره هاي كليدي را از دست بدهيم. 
وي درباره شايعه مربيگري اش در تيم ملي تاكيد كرد: 
به  فقط  كه  كردم  اعالم  بارها  ايران  به  ورودم  بدو  در 
اين  در  موفقيت  صورت  در  و  مي كنم  فكر  پرسپوليس 
تيم، چنانچه پيشنهادي از تيم ملي داشته باشم به آن فكر 
مي كنم. قطبي همچنين درخصوص خبر تعليق احتمالي 
زودتر  چه  هر  اميدوارم  كرد:  تصريح  ايران  فوتبال 
مشكالت فوتبال ايران بر طرف شده و اين تيم در قاره 

آسيا به حق خود برسد. 

تيموريان  غياب  در  بولتون 
از ليورپول شكست خورد 

تيم بولتون واندرز در غياب لژيونر ايراني در ورزشگاه 
يك  ليورپول  شد.تيم  ليورپول  مغلوب  گل   4 با  آنفيلد 
شنبه شب در جريان مسابقات هفته پانزدهم ليگ برتر 
با نتيجه 4 بر صفر مقابل بولتون به برتري دست يافت. 
تورس   ،17 هيپيا  هاي  گل  با  ها  ليورپولي  بازي  دراين 
44، جرارد56 (پنالتي) و بابل 86 حريف خود را شكست 
دادند. در ديداري ديگر تاتنهام هاتسپرز تن به شكست 
تيم  گل  هردو  بازي  دراين  داد.  بيرمنگام  مقابل   2 بر   3
تاتنهام توسط رابي كين در دقايق 50 و 53 زده شد. اين 
بازيكن سپس در دقيقه 68 توسط داور از زمين اخراج 
سباستين  و   62 جرومه  كامرون    ،24 شيفي  مك  شد. 
الرسون 90 نيز گل هاي تيم پيروز را به ثمر رساندند. 

جدول رده بندي: 
-1آرسنال 36 امتياز(يك بازي كمتر) 

-2چلسي 31 امتياز 
-3ليورپول 30 امتياز 

-4منچستريونايتد30 امتياز(يك بازي كمتر) 
-5منچسترسيتي 30 امتياز

نايك اومبرو را مى خرد
نايك با خريدن اومبرو قصد دارد عرصه را بر آديداس تنگ 

كند .
نايك،  ورزشى  وسائل  توليد  آمريكايى  شركت 

شركت بريتانيايى اومبرو را در معامله اى به ارزش 
580 ميليون دالر خواهد خريد.

نايك با خريدن اومبرو قصد دارد عرصه را بر آديداس تنگ كند 
.شركت آمريكايى توليد وسائل ورزشى نايك، شركت بريتانيايى اومبرو 

را در معامله اى به ارزش 580 ميليون دالر خواهد خريد.
شركت اومبرو عمدتا در عرصه توليد لباس و وسائل فوتبال فعاليت مى كند و مسئوالن 

اين  كرده  اعالم  نايك  شركت  اند.  داده  خبر  قرارداد  اين  شدن  نهايى  با  موافقت  از  شركت  اين 
معامله به آن امكان مى دهد ”به شدت حضور خود در يك عرصه درحال رشد را گسترش دهد.“

كارشناسان اين اقدام نايك را در ادامه تالشهاى اين شركت براى كسب سهم بيشتر در بازار بين المللى 
محصوالت فوتبال ارزيابى كرده اند.

پس از اعالم خبر اين قرارداد، ارزش سهام شركت اومبرو حدود 15 درصد افزايش يافت. استيو ميكين، 
مديرعامل اومبرو، اين معامله را براى سهام داران ”عالى“ توصيف كرد.

او گفت: ”ما به عنوان بخشى از نايك، شركتى قدرتمندتر و بهتر خواهيم بود و اين معامله به ما امكان مى 
دهد با استفاده از منابع جهانى و تخصص نايك، به استراتژى رشدمان شتاب بيشترى بدهيم.“

مشتريان بيچاره ،نگرانند
انگلستان  ملى  هاى  تيم  براى  جمله  از  فوتبال  لوازم  و  كفش  لباس،  كردن  فراهم  بر  عالوه  اومبرو  شركت 
(در 20 سال گذشته)، جمهورى ايرلند، ايرلند شمالى، نروژ و سوئد، در همين مورد با شش باشگاه ليگ 
برتر انگلستان و باشگاه هاى رنجرز و هارتز در اسكاتلند هم قرارداد دارد و در مجموع تجهيزات فوتبال 

فدراسيون ها و باشگاه هاى 90 كشور جهان را تامين مى كند.
از اين رو فدراسيون فوتبال انگلستان هم مذاكراتى را با شركت نايك انجام داده است و مقامات اين سازمان 
اعالم كردند نايك به آنها اطمينان خاطر داده است كه رابطه تيم هاى ملى فوتبال انگلستان و شركت اومبرو 

قطع نخواهد شد.
شركت اومبرو كه مقر آن در شهر منچستر قرار دارد، ماه گذشته اعالم كرد فروش پيراهن هاى تيم ملى 

انگلستان ”نا اميد كننده“ است. 
مارك جهاني

شركت نايك از اوائل دهه 1990 به تدريج وارد بازار محصوالت فوتبال شد و پيوسته سهم خود از اين 
بازار را افزايش داده است، تا جايى كه با شركت آديداس، رقيب اصلى خود نيز برابرى كرده است.

نايجل كورى مدير شركت بازاريابى ورزشى Brand Rapport در اين باره گفت: ”بين نايك و آديداس 
رقابتى هميشگى براى قرارداد بستن با تيمهاى مطرح وجود داشته است.“ ”از نظر بازاريابى، مارك نايك 

براى باشگاه هاى برتر جهان و فدراسيون فوتبال كشورهاى مختلف بسيار جذابيت داشته است.“
با اين حال فدراسيون فوتبال آلمان، پيشنهاد 680 ميليون دالرى نايك براى تامين تجهيزات را رد كرد و 

پيشنهاد آديداس با تقريبا نصف اين رقم را پذيرفت.
برخى كارشناسان خريد شركت اومبرو را به خريد شركت كانورس (Converse) توليد كننده كفش و لباس 
بسكتبال تشبيه مى كنند و معتقدند كه گرچه در بسكتبال، نايك عمده بازار را در اختيار داشت، اما كماكان 
جا براى گسترش وجود داشت.شركت نايك در سند پيشنهاد خريد خود نوشته است: ”اومبرو با تجارت 
نايك در عرصه فوتبال تطابق زيادى دارد و شركت اومبرو قصد دارد بعنوان يك دفتر مستقل نايك در 

بريتانيا عمل كند“

گزارش:راژان نوري

جريمه 5 ميليونى به دليل 
شكست

بازيكنان  آبادان،  نفت  صنعت  فوتبال  تيم  مسئوالن 
كردند. جريمه  تومان  ميليون  پنج  مبلغ  را  تيم  اين 
مقابل  نفت  صنعت  تيم  يك  بر  دو  شكست 
براي  تيم  اين  مسئوالن  تا  شد  باعث  ذوب آهن 
در  توماني  ميليون  پنج  جريمه  بازيكنان  تنبيه 
كسر  آنها  قرارداد  پيش  از  مبلغ  اين  بگيرند.  نظر 
ششمين  ذوب آهن  به  نفت  شكست  شد.  خواهد 

دارد. جاي  جدول  هفدهم  رده  در  حاضر  حال  در  تيم  اين  بود.  آباداني  تيم  متوالي  باخت 

دستمزد 6ميليون پوندي 
براي جذب مورينيو

فدراسيون فوتبال انگليس براي جذب سرمربي پرتغالي 
كالن  دستمزدي  پرداخت  به  حاضر  چلسي،  تيم  سابق 

شده است.
سخت  كه  انگليس  فدراسيون  تلگراف،  ديلي  از  نقل  به 
در تالش است تا مربي براي جانشيني استيو مك الرن 
سر مربي  مورينيو،  خوزه  استخدام  براي  برگزيند،  
نظر  در  پوندي  ميليون   6 دستمزدي  پرتغالي  معروف 

گرفته است. 
در  فدراسيون،  اين  ارشد  مقام  يك  اظهارات  براساس 
صورتيكه مذاكرات ميان اين سازمان و مورينيو نتيجه 
مثبت دهد و اين مربي به عنوان سرمربي جديد تيم ملي 
انگليس برگزيده شود،  حاضر است مبلغ 120 هزار پوند 
مطابق  كند.  پرداخت  او  به  دستمزد  عنوان  به  هفته  در 
از  را  رقم  اين  انگليس  فوتبال  فدراسيون  گزارش،  اين 

سهم خويش از تبليغات تلويزيوني پرداخت مي كند.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

5 دقيقه تلفنى  با حسين كعبى
مطبوعات  در  كعبى  آقاى 
قصد  شما  كه  شده  درج 
لستر  تيم  كردن  ترك 
به  بازگشت  سيتى، 
تيم  به  پيوستن  و  ايران 
آيا  داريد.  را  پرسپوليس 

اين حقيقت دارد؟
من از شرايط فعلى حضورم 
راضى  لسترسيتى  در 
مشكلى  هيچگونه  و  هستم 
با بازيكنان و مربيان ندارم. 
اين فقط در حد يك صحبت 
بود كه اگر عالقمند باشم به 
ايران برگردم ، آيا مى توانم 
ملحق  پرسپوليس  تيم   به 
متوجه  كه  خير؟  يا  شوم 
شدم تبديل به اخبار رسانه 

پرسپوليس  تيم  با  و  بازگردد  ايران  به  دارد  قصد  كعبى  كه  شد  ها 
قرارداد همكارى ببندد.

پس همچنان مى خواهيد به بازى در لستر سيتى ادامه دهيد؟
بله، من هيچگونه مساله اى  با لستر سيتى ندارم و از شرايط بازى 
در اين تيم خشنودم. تنها مساله اى كه وجود دارد اين است كه در اين 
مدت 2 بار مربى تغيير كرده و اين تغييرات سبب مى شود كه وقتى 
مربى جديدى به روى كار مى آيد تا با بازيكنان (خصوصا آسيايى) و 
نحوه بازى آنها آشنا شود مدت زمانى را به خود اختصاص مى دهد. 
البته من سعى ميكنم تا بتوانم خودم را با شرايط وقف دهم و جايگاه 

خودم را در تيم پيدا كنم. 

روابط شما با اعضاى تيم به چه صورت است؟
من روابط  بسيار دوستانه و خوبى با اعضاى تيم دارم و آنها هم 

بسيار صميمانه با من برخورد مى كنند. 

به  لسترسيتى  از  شما  اينكه  بر  مبنى  شد  شنديده  شايعاتى 
منچستريونايتد خواهيد رفت. درست است؟

نه. بنده چنين قصدى را ندارم و اين شايعه است.
و  شد  مشخص  جهانى 2010  جام  مقدماتى  هاى  گروه  كشى  قرعه 
تيم ايران در گروه 5 آسيا در كنار رقيبانى همچون كويت ، امارات 

و سوريه قرار گرفت. اين تركيب را چكونه ارزيابى مى كنيد؟
بايد بگويم كه ايران در اين گروه بازى هاى سختى را در پيش خواهد 
هاى  تيم  كدام  هر  است،  همبازى  آنها  با  ايران  كه  هايى  تيم  داشت. 
قدرتمند و مدعى قهرمانى هستند. ايران نبايد آنها را دست كم بگيرد و 

بايد با توانمندى بااليى در اين دوره بازى ها حضور يابد. 

و  داديد  قرار  پرشين  نامه  هفته  اختيار  در  كه  وقتى  از  تشكر  با 
آرزوى موفقيت براى شما.

سخنگوي فيفا: انتخابات فدراسيون فوتبال ايران رسيمت ندارد 
  

به گزارش رويترز، انتخابات فدراسيون فوتبال ايران به دليل مخالفت 
فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) مبني بر حضور سياسيون در اين 

انتخابات بار ديگر به تعويق افتاد. 
در پي تصميم جديد فيفا و با تعويق انتخابات، راي گيري به روز 

شانزدهم ژانويه منتقل شده است. امير حسين كريم پور، عضو روابط 
بين المللي فدراسيون فوتبال درباره اتفاقات رخ داده به رويترز 

گفت: طبق اساسنامه اي تائيد شده فيفا، دولت حق دخالت مستقيم در 
انتخابات فدراسيون فوتبال دولت را ندارد و به دليل بروز مشكالتي 

اين چنيني اين انتخابات بار ديگر به تعويق افتاد. 
وي ادامه داد: همچنان در برخي از زمينه ها با فيفا دچار مشكل هستيم 
و بايد آنها بر طرف شود. نامزد شدن محمد علي آبادي معاون رئيس 

جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني برخالف خواسته فيفا است. سال 
گذشته فوتبال ايران به دليل دخالت مستقيم دولت مخصوصا سازمان 
تربيت بدني از حضور در فعاليت هاي بين المللي تعليق شد. رويترز در 

اين زمينه گزارش داده فيفا انتخابات فدراسيون فوتبال را به رسميت 
نمي شناسد؛ زيرا براساس اساسنامه تصويب شده كميته انتقالي، نبايد سياسيون در ورزش و براي تصاحب پست حضور داشته باشند. سخنگوي فيفا در اين 

زمينه تاكيد كرد: فدراسيون بين المللي فوتبال به ايران هفته گذشته اطالع داده است، حضور علي آبادي در انتخابات در بخش رياست رسميت ندارد و اگر 
شركت كند، اين انتخابات مورد قبول فيفا نيست، چرا كه او فقط مي تواند يكي از اعضاي مجمع عمومي باشد؛ اما به عنوان رياست حق شركت ندارد. 

رويترز در پايان گزارش خود آورده است: ايران يكي از تيم هاي موفق  آسياست و تاكنون سه بار عنوان قهرماني جام ملت ها را كسب كرده و سه بار نيز در 
جام جهاني حضور داشته است. محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران از هواداران فوتبال محسوب مي شود. 

طعنه قطبي به استيلي 
 كاش تيم را خودم مي بستم 

 
آنكه  از  پس  ساعت   72
قطبي  يي  رسانه  حمله 
تيتر  و  كريمي  فيروز  به 
حرف  جاي  به  «فيروز 
درست  را  تيمش  زدن 
را  فوتبال  جامعه  كند» 
اين  داد،  قرار  تاثير  تحت 
پرسپوليس  سرمربي  بار 
به  بار  نخستين  براي 
حمله  خود  دستياران 
در  كه  كساني  تا  كرد 
نظر  اختالف  ماجراي 
قطبي و استيلي، سرمربي 
مظلوم  را  پرسپوليس 
كمي  دانستند،  مي  مطلق 
عقب  خود  موضع  از 
حالي  در  كنند.  نشيني 
مسابقه  در 10  و  گرفته  امتياز  خود 35  بازي  از 15  پرسپوليس  كه 
گفته؛ «اگر  و  كرده  مصاحبه  ايرنا  با  قطبي  افشين  است  شده  پيروز 

تيم را خودم مي بستم، نتايج بهتري مي گرفتم.» خبرنگار با تعجب 
مي پرسد؛ «ديگر چه كسي را مي خواستيد بياوريد از اين بازيكن ها 
بهتر؟،» قطبي جواب مي دهد؛ «به هر حال اينكه سرمربي خودش تيم 
را ببندد خيلي فرق دارد با اينكه دستيارانش بازيكن ها را انتخاب كنند 
و بعد سرمربي بيايد و كارش را شروع كند.» سرمربي پرسپوليس 
در اين مصاحبه براي نخستين بار اعالم كرده با جدايي دستيارانش 
مخالفتي ندارد چون نمي تواند مانع پيشرفت آنها شود. البته آرزوي 
قدرتمند  خيلي  ايران  شده؛ «فوتبال  اعالم  خودش  زبان  از  هم  قطبي 
است. مي خواهم روي نيمكت تيم ملي بنشينم و ايران را به دور دوم 
ليگ برتر گمانه زني  جام جهاني برسانم.» تا اواسط نيم فصل اول 
هاي مطبوعاتي بر مبناي ضعف مديريت و قدرت رواني افشين قطبي 
در مواجهه با رقبا و رسانه ها قرار داشت اما او در عرض چند روز 
چهره تازه خود را نشان داد و پس از آنكه بدون مقدمه عليه فيروز 
هم  استيلي  حميد  مقابل  غيرمستقيم  طور  به  كرد،  صحبت  كريمي 
موضع گيري كرد تا ثابت شود احساس قدرت سرمربي پرسپوليس 
روز به روز بيشتر مي شود و افشين قطبي براي رسيدن به آرزوي 
بزرگش خيلي عجله دارد؛ اينكه روي نيمكت تيم ملي بنشيند و ايران 
چنين  در  زياد  احتمال  به  البته  برساند.  جهاني  جام  دوم  دور  به  را 
نخواهيم  ملي  تيم  سرمربي  كنار  را  استيلي  حميد  يي  فرخنده  روز 
دستيار  پيشرفت  جلوي  خواهد  نمي  كرده  اعالم  قطبي  كه  چرا  ديد 
جوانش را بگيرد و همين االن هم اگر استيلي بخواهد از پرسپوليس 
برود، مخالفتي با تصميم او نخواهد داشت. به هر حال قطبي كه تعداد 
مصاحبه هايش با تصاعد هندسي رو به افزايش است، شناخت نامه 

كامل تري از خود به رسانه ها تحويل مي دهد. 
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ارائه آيفون با قابليت هاي نسل 
سوم تلفن همراه 

شركت اپل اعالم كرد گوشي تلفن همراه جديد آيفون را كه قابليت كار 
با شبكه هاي نسل سوم تلفن همراه را دارد در سال آينده ميالدي وارد 

بازار مى نمايد.
هاي  شبكه  سوم  نسل  است  گفتني 
با  را  اطالعات  انتقال  همراه،  تلفن 
و  داد  خواهد  انجام  بيشتري  سرعتي 
هاي  شبكه  در  موجود  هاي  محدوديت 
بي سيم(wifi) از جمله به نياز به مجار 

بودن براي اتصال را ندارد.
در حال حاضر اقبال چندانى به استفاده 
از خدمات نوظهور 3G در جهان وجود 
درآمد  به  كماكان  اپراتورها  و  ندارد 
صوتى  تماس هاى  و   sms از  حاصل 

چند  ظرف  وضعيت  اين  معتقدند  خوشبين  كارشناسان  اما  وابسته اند، 
حداكثر  كه  مى كنند  اشاره  نكته  اين  به  آنها  مى كند.  تغيير  آينده  سال 
 384 حدود   3G فعلى  شبكه هاى  طريق  از  اينترنت  به  اتصال  سرعت 
كيلوبيت در ثانيه است و لذا استفاده از فناورى هاى ديگر مانند wi-fi و 

Wi Max به صرفه تر است.
در حال حاضر حدود 200 ميليون كاربر در سراسر جهان از اين فنآوري 
استفاده ميكنند كه بيشتر اين مشتركان در اروپا و آسيا مستقر هستند. 
عرضه تلفن همراه ايفون با استانداردهاي نسل دوم موجب نارضايتي 
بسياري از كاربران اين تلفن همراه  شد كه شركت اپل قصد دارد با ارائه 

نسل سوم اين تلفن همراه رضايت كابران خود را به دست آورد.
در اين گزارش مصرف باالي انرژي تلفن هاي همراه نسل سوم از عمده 
با  هاي  باتري  اپل  شركت  كه  است  شده  ذكر  فنآوري  اين  مشكل  ترين 

توان باال را براي مشتركان تلفن همراه جديد خود وعده داده است.

رويكرد جديد ياهو در نمايش تبليغات 
ياهو با توافق با شركت 
در  را  تبليغات  ادوب، 
فورمت معروف خواندن 
يعني  شركت  اين  اسناد 

PDF نمايش مي دهد.
ياهو  جديد   سرويس 
اجازه  تبليغ كنندگان  به 
در  را  تبليغات  مي دهد 
صفحه ي  از  گوشه اي 
سند PDF نمايش دهند. 
گزارش  اين  اساس  بر 

آن ها  در  مي تواند  ياهو  كه  است  مكان هايي  توسعه  راه  جديدترين  اين 
تبليغات آن الين كند.

در  ديناميك  تبليغات  مي دهد  اجازه  ادوب  كه  است  بار  نخستين  اين 
فايل هاي PDF به نمايش درآيند؛ در صورت چاپ سند PDF تبليغات 
قابل  ويژه  مخاطبان  براي  ديناميك  تبليغات  شد.  نخواهند  چاپ  مذكور 

تغيير هستند تا يك كاربر ويژه يك تبليغات را دوباره مشاهده نكند.
فايل هاي PDF مي توانند به وسيله ي شماري از نرم افزارها ايجاد شده و 

سپس به وسيله ي يك PDF خوان مانند ادوب ريدر خوانده شوند.

گوگل اينترنت بيسيم رايگان عرضه مي كند

گوگل اعالم نمود در حال دريافت مجوزهاي الزم براي راه اندازى شبكه 
اينترنت بي سيم درسرتاسر آمريكا است.

در   2009 سال  اوايل  از  را  خود  سيم  بي  اينترنت  دارد  نظر  در  گوگل 
گفتني  نمايد.  block cعرضه  متوسط   موج  روي  بر  آمريكا  سرتاسر 
است اين موج متوسط از سوي هيات نظارت بر مخابرات آمريكابا پايه 

قيمتى  6/4 ميليارد دالر به مزايده گذاشته شده است.
گوگل اظهار اميدواري كرد كه ظرفيت هاي اينترنت بيسيم موجب افزايش 
كه  است  ذكر  به  الزم  شود.  سيار  تلفن  ارتباط  هاى  شركت  بين  رقابت 
مزايده  برنده  كه  است  كرده  اعالم  آمريكا  مخابرات  بر  نظارت  هيات 
موظف به دادن اختيار به كاربران براي انتخاب دلخواه نرم افزار خود 
تلفن  هاى  شركت  از  بسيارى  اكنون،  هم  كه  است  حالي  در  اين  است. 
سيار آمريكا ، كابران  را ملزم به استفاده از نرم افزارى خاص براى راه 

اندازى گوشى هاى مجهز به امكانات شبكه مى كنند.
 

توليد مكمل روغن موتور بر پايه 
«نانوالماس»

 پژوهشگران يك شركت نانوفن آوري ايران موفق به توليد مكمل روغن 
موتور بر پايه نانوالماس شد كه توليد آن تاكنون در انحصار دو كشور 

آمريكا و روسيه بوده است.
اظهار  محصول  اين  توليدكننده  شركت  مديرعامل  سليماني،  پژمان 
افزوده  خودرو  موتور  روغن  به  مكمل  عنوان  به  كه  نانواويل  داشت: 
مي شود از نانو ذرات با پايه كربن در اندازه هاي 4 تا 6 نانومتر تشكيل 

شده است. 
مي  عرضه   100cc هاي  بسته  در  محصول  اين  كرد:  خاطرنشان  وي 
شود و هر بسته از اين محصول به عنوان مكمل به چهار ليتر روغن 
اضافه مي شود و سازگاري كامل با تمامي روغن هاي موجود در جهان 
دارد. به گفته وي، اين محصول با قيمتي حدود يك چهارم نمونه هاي 
مشابه خارجي توليد شده و به اذعان كارشناسان استفاده از آن ميزان 

استهالك اتوبوس ها را به نصف كاهش داده است. 
سليماني با بيان اين كه فن آوري توليد اين محصول پيش از اين تنها 
كرد:  خاطرنشان  است،  بوده  روسيه  و  آمريكا  كشور  دو  انحصار  در 
اين محصول در ابزار ماشين كاري دقيق مانند پرس ها، ماشين تراش، 
ابزارهاي  سمباده،  سنگ  دستگاه هاي  و  تراش  صفحه  ماشين هاي 
عمومي مانند كمپرسورها، چرخ دنده ها و پمپ ها، موتورهاي بنزيني و 
ديزلي مانند خودرو، تراكتور، كشتي ها، هواپيماها و همچنين موتورهاي 
كوچك، آب بندي قطعات چرخنده و متحرك، گيربكس ها و سيستم هاي 

انتقال قدرت محركه كاربرد دارد. 
وي درباره مزاياي استفاده از «نانواويل» گفت: استفاده از اين افزودني 
شتاب  افزايش  موتور،  سرويس  زمان  برابري  پنج  تا  دو  كاهش  به 
درجه  كاهش  برابر،  دو  تا  موتور  روغن  عمر  طول  افزايش  خودرو، 

حرارت موتور تا 20 درجه سانتيگراد، كاهش اصطكاك بين قطعات، 
كاهش مصرف سوخت بين 5 تا 15 درصد. كاهش صداي موتور، 
دو  تا  موتور  بندي  آب  زمان  كاهش  روغن،  نشتي  از  جلوگيري 

برابر و افزايش نرمي حركت منجر مي شود. 

آتالنتيس  شاتل  ناسا: 
آماده پرتاب است

دسامبر   4 شنبه  سه  روز  ناسا  آمريكا،  فضايي  سازمان  مقامات 
اعالم كردند، به دليل هواي مساعد و نبودن هيچ گونه مشكل فني 
همه شرايط براي پرتاب شاتل فضايي آتالنتيس در روز پنج شنبه 

6 دسامبر آماده است. 
ناسا  مقامات  از  يكي  پين،  استيو   ، فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد، تمام مقدمات براي پرتاب 
 (ISS) شاتل فضايي آتالنتيس به سوي ايستگاه فضايي بين المللي

آماده است. 
پرتاب شاتل براي ساعت 21 و 31 دقيقه به وقت گرينويچ (16 و 
31 دقيقه به وقت محلي ) از مركز فضايي كندي در كيپ كاناورال 

در ايالت فلوريدا پيش بيني شده است. قرار است شاتل فضايي آتالنتيس 
البراتوار اروپايي كلمبوس را به ايستگاه فضايي بين المللي منتقل كند. 

كيپ  هوايي  نظامي  پايگاه  هواشناسي  كارشناسان  از  يكي  وينتر،  كتي 
كاناورال گفت ، هوا براي روز پنج شنبه بسيار مساعد خواهد بود و فقط 

10 درصد امكان دارد هوا براي پرتاب نامساعد شود. 
تاخير  به  ساعت   24 دليلي  هر  به  آتالنتيس  فضايي  شاتل  پرتاب  اگر 
بيافتد، در اين صورت شرايط آب و هوايي فقط 60 درصد براي پرتاب 

مساعد خواهد بود. 
برنامه  طبق  آتالنتيس  پرتاب  براي  معكوس  شمارش   ، گفت  پين  استيو 
شده  آغاز  گرينويچ  وقت  به  شنبه  سه  روز  بامداد   2 ساعت  از  قبلي 

است. 
او افزود ، پر كردن مخزن خارجي آتالنتيس در ساعت 12 و 6 دقيقه 

روز پنج شنبه به وقت گرينويچ آغاز مي شود.
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 آگهى هاى شما به
 كيفيت و استمرار اين
 هفته نامه يارى مى

رساند

خانه و خانه دارى

كوكوي قارچ 

مواد الزم:
قارچ:250 گرم

4 عدد تخم مرغ: 
پياز متوسط:2 عدد

زعفران سائيده آب كرده يك قاشق 
غذاخوري

آرد:يك قاشق سوپخوري
نمك و فلفل:به قدر الزم

طرز تهيه:
پياز را به صورت نگيني خرد كرده و كمي 
فلفل  و  نمك  با  را  مرغها   تخم  كنيد.  سرخ 
سپس  كند.  پف  تا  بزنيد  بهم  خوب  آرد  و 
زعفران  سائيده، قارچ خرد شده و پيازداغ 
خوب  و  كرده  اضافه  مخلوط  اين  به  را 
روغن  در  را  كوكو  مايع  بعد  كنيد.  مخلوط 
بگذاريد.  ماليم  شعله  با  و  ريخته  شده  داغ 
شد،  سرخ  كوكو  روي  دو  هر  اينكه  از  بعد 
آن  اطراف  و  داده  قرار  ديس  در  را  كوكو 
كنيد. تزئين  خام  يا  پخته  سبزيجات  با  را 

راهنماي خريد چكمه
ريزنكته هائي كه بايد هنگام خريد چكمه و مراقبت از آن مورد توجه قرار داد را به 

خاطر بسپاريد: وقتي هوا سرد مي شود، نوع پوشش افراد تغيير مي كند.
شدن  سرد  با  واقع  در  نيستند.  مستثنا  امر  اين  از  پاپوش  عنوان  به  نيز  كفش ها 
هوا، نقش محافظتي كفش از پا در مقابل سرما و بارندگي ها پررنگ تر شده و همه 
ترجيح مي دهند از نوع پوشيده تر آن ـ يعني پوتين يا چكمه ـ استفاده كنند. اگر 
عالوه  بيندازيد.  زير  نكات  به  نگاهي  نيم  از آن،  پيش  داريد،  خريد  قصد  هم  شما 
بر اين، توجه به پيشنهادهاي زير براي نگهداري و مراقبت هاي پس از خريد نيز 

خالي از لطف نخواهد بود:

پاپوشي بزرگ تر از پاهايتان بخريد:
هنگام خريد چكمه، رعايت 2 نكته مهم ضروري است:

1 ـ براي خريد چكمه نيز مانند كفش هاي معمولي بهتر است صبح هنگام را انتخاب 
كمي  شبانه،  مدت  طوالني   استراحت  از  بعد  افراد  اغلب  پاهاي  معموال  زيرا  نكنيد؛ 
صبح  كفش،  خريد  براي  شما  كه  صورتي  در  و  شده  آن  واقعي  اندازه  از  كوچك تر 
راهي بازار شويد، احتمال اين وجود دارد كه كفش خريداري شده چند ساعت بعد، 
پاهايتان تنگ شده و حتي تحمل آن نيز غيرممكن شود. اين مشكل در مورد  براي 

افرادي كه به داليل مختلف با مشكل ورم پا مواجه هستند، جدي تر است.
2 ـ اگر مي خواهيد پوتين يا چكمه اي اسپرت و غيررسمي بخريد، آن را نيم يا حتي 
هر  كه  اصل  اين  به  توجه  با  زيرا  كنيد؛  خريداري  پاهايتان  از  بزرگ تر  شماره  يك 
چه پاها گرم تر باشند، بدن ما نيز احساس گرماي بيشتري خواهد كرد، اغلب ما در 
فصول سرد سال از جوراب هاي ضخيم و حوله اي استفاده مي كنيم. در نتيجه همين 
ضخامت، سبب بزرگ تر شدن حجم پاها شده و براي راحتي بيشتر نياز به كفش كمي 

بزرگ تر از پاها خواهيم داشت.

شوره زدايي از كفش هاي چرم و جير: 
مقابل  در  كردن  خشك  براي  را  برف  و  باران  اثر  در  شده  خيس  كفش هاي  هرگز 
بخاري يا شومينه يا در مجاورت با رادياتور قرار ندهيد؛ زيرا با اين كار روي آنها 
سفيدك يا شوره  ايجاد مي شود و ظاهر كفش را نا زيبا مي كند. بنابراين بهترين كار، 
انجام روش قبلي يعني استفاده از روزنامه هاي باطله و خشك كردن كفش در زمان 

طوالني تر است.
حاال اگر با تمام اين اقدامات لكه شوره روي كفش هاي شما ظاهر شده، محلولي به 
نسبت مساوي از آب و سركه آماده كنيد و آن را با برس يا پارچه اي آغشته به آن بر 
سطح سفيدك زده بماليد. سپس با پارچه يا پنبه اي مرطوب، به اصطالح آبكشي كنيد. 
در پايان هم اگر كفشتان از جنس چرم باشد، آن را واكس بزنيد يا اينكه با وازلين 

روي آن را چرب كرده و برق بيندازيد تا چرم خشك نشود.
كفش هايتان را با روزنامه  قالب بزنيد:

اگر كفش هايتان در مجاورت با باران و برف خيس شده و فرم آن تغيير كرده، پس 
از اينكه به خانه آمديد، داخل آن را با مقداري روزنامه باطله مچاله شده پر كنيد. به اين ترتيب، روزنامه هم رطوبت داخل كفش را به خود جذب مي كند و هم مانند قالبي قابل 

انعطاف عمل خواهد كرد.
قالبي براي ساق چكمه ها آماده كنيد: 

با توجه به اينكه ساق بلند چكمه ها بعد از بيرون آمدن از پا، به يكي از طرفين خميده شده و احتمال ترك خوردن از آن ناحيه وجود دارد، بهترين كار، قرار دادن چند عدد 
لوله مقوايي يا حتي لوله پليكاي باريك داخل ساق كفش است. لوله پليكاها را بايد به صورت آماده خريداري كنيد و بعد به اندازه الزم ببريد ولي براي تهيه لوله هاي مقوايي، 
به پارچه فروشي ها مراجعه كرده و چند لوله مقوايي مخصوص پارچه را از فروشنده درخواست كنيد. لوله مقوايي را با توجه به ارتفاع ساق چكمه با كاتر بريده و به صورت 

ايستاده داخل چكمه قرار دهيد.
چكمه تان را الك بزنيد:

به طور قطع ديده ايد كه در بعضي مدل كفش ها و چكمه ها براي ايجاد نماي زيباتر، دور تا دور كفش يا روي آن را با نخ سفيد يا شيري رنگ مخصوص كفاشي مي دوزند ولي 
اين زيبايي بسيار كم دوام است چون فقط پس از چند بار پوشيدن كفش و مجاورت با گل و الي، بارندگي هاي پاييزي و زمستاني و آلودگي هوا، نخ دوخت آن كثيف شده و 
كفش، ديگر نماي اوليه خود را نخواهد داشت. بنابراين پيش از تغيير رنگ، از همان ابتدا، روي دوخت را با چند اليه الك بي رنگ ناخن بپوشانيد. از اين پس، ديگر نگران كثيف 

شدن و تغيير رنگ نخ كفش نباشيد.
چاره اي براي كفش هاي ليز بيابيد:

به هنگام خريد چكمه يا هر كفش ديگري براي فصول سرد سال، به فكر روزهاي باراني و برفي و ليز خوردن هاي احتمالي نيز باشيد. بنابراين كفشي بخريد كه كف آن 
عاج دار بوده يا شيارهاي عميق داشته باشد و در صورتي كه كف پوتين قديمي تان فاقد چنين مشخصاتي است، الزم نيست در فكر خريد چكمه اي نو باشيد. براي اين منظور 

راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد. 
1 ـ پاشنه و قسمتي از ته كفش را ـ هر چند كه هنوز نو بوده و ساييده نشده است ـ دو تكه كفي شياردار بچسبانيد.

2 ـ بعضي كفش هاي نو و رسمي، داراي كفي صاف و بدون شيار هستند ولي به مرور زمان در تماس با سطح آسفالت كوچه و خيابان زبر شده و از خاصيت ليز بودن آن 
كم مي شود. شما مي توانيد اين كار را از همان ابتدا انجام دهيد. به اين معنا كه سمباده زبري برداريد و ته كفش را چند بار سمباده بكشيد تا كمي زبر شود. به اين ترتيب، 

مانند قبل ليز نخواهد بود. 

رنگ چشم ..!!؟   
چرا رنگ بعضي چشم ها آبي و بعضي ديگر قهواي است؟ چشم انسان رنگ خود را از 

ماده اي ميگيرد كه مالنين ناميده ميشود. 
اين يك نوع ماده رنگي است كه بدن توليد ميكند و همان ماده اى است كه به پوست 

و مو هم رنگ ميدهد هر ذره كوچك مالنين قهوه اي تيره است حاال اگر ذرات زيادى از 
اين مالنين پهلوي هم قرار بگيرند، رنگ چشم قهوه اى تيره ديده خواهد شد اشخاصي 
كه چشمان آبي دارند علتش شبيه علت آبي بودن آسمان است! در فضاى باالى سر ما 
ذرات كوچك غبار و رطوبت با نور آفتاب برخورد ميكنند و تركيبي از رنگهاى مختلف 

بوجود مي آيد اكثر رنگها مستقيما“ از جو عبور مي نمايد ولي دسته اي از اشعه آبي 
وقتي به ذرات ريز غبار يا آب در فضا برخورد ميكنند پخش ميشوند و عينا“ همين 
موضوع در چشماني كه داراى مقدار كمي از ذرات مالنين هستند روى ميدهد ذرات 
كوچك قهوه اي كوچكتر از آن هستند كه ديده بشوند، آنها ساير رنگهاى روشن را 

جذب ميكنند ولي رنگ آبي را پخش مي نمايند.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

غذاهايى براى شادابى پوست
از قديم گفته اند : رنگ رخساره خبر مي دهد از سر درون. البته احتماال ً كساني كه ضرب المثل را ساخته اند 
منظورشان از رنگ رخساره و سر درون، شادابي پوست و بيماري جسمي نبوده ولي واقعيت اين است 
يا  سالم ترند  هم  روحي  و  جسمي  لحاظ  از  معموًال  دارند،  شادابي  ظاهر  و  سالم  پوست  كه  آنهايي  كه 
حداقل سالم تر به نظر مي رسند.تغذيه مناسب شايد سريعترين راه براي داشتن پوست سالم نباشد اما 
قطعًا راحت ترين و به صرفه ترين كار است. شما اگر تغذيه مناسبي داشته باشيد نه تنها از خراب شدن 

بلكه  مي كنيد،  جلوگيري  خود  پوست 
و  پزشك  به  مراجعه  دردسرهاي  از 
گران  شيميايي  داروهاي  از  استفاده 
قيمت (كه معموًال بي عارضه نيستند) 

راحت مي شويد. 
دارا  دليل  به  سبزيجات:  و  ميوه ها 
بودن مواد آنتي اكسيدان، نقش مهمي 
در جلوگيري از پيري زودرس پوست 
هستند  موادي  آنتي اكسيدان ها  دارند. 
خورشيد  نور  برابر  در  بدن  از  كه 
محافظت  آسيب رسان  عوامل  و 
از  بتاكاروتن  و   C، E ويتامين  كنند. 
هستند  آنتي اكسيدان ها  معروف ترين 
كه تاثير آنها در حفظ سالمت پوست 

به اثبات رسيده  است.
تخم آفتابگردان  غذايي،  مواد  بين  در 
است،   E ويتامين از  سرشار 
فور  به  ترش  مركبات  در   C ويتامين
از  سرشار  هويج  و  مي شود  يافت 
 A( ويتامين  (پيش ساز  بتاكاروتن 

است. 
 A ويتامين  مكمل هاي  خوردن  البته 
مي تواند از سرطان پوست جلوگيري 
كند و روشي براي درمان جوش هاي 
صورت هم به شمار مي رود اما توجه 

به  منجر  و  باشد  خطرناك  است  ممكن   A ويتامين  از  بااليي  بسيار  مقادير  مصرف  كه  باشيد  داشته 
مسموميت كبدي شود. بنابراين استفاده از كرم هاي موضعي كه حاوي ويتامين A هستند روش بهتري 

است. 
از آنجا كه حرارت موجب از بين رفتن  آنتي اكسيدان ها و افزايش راديكال هاي آزاد مي شود بهتر است 
زمان پخت مواد غذايي را تا آنجا كه مي توانيد كاهش دهيد و از سرخ كردن بيش از حد غذاها، در روغن 

زياد خودداري كنيد.
رژيم هاي پرچرب:مطالعات نشان داده است كه افرادي كه از يك رژيم كم چرب استفاده مي كنند احتمال 
پوست،  سالمت  براي  مناسب  رژيم  يك  كلي  طور  به  است.  كمتر  بسيار  آنها  در  پوست  سرطان  ايجاد 
روغن  مثل  گياهي  روغن  تخم مرغ،  حبوبات،  مغزها،  سبزيجات،  و  ميوه  از  سرشار  كه  رژيمي است 
زيتون، روغن ماهي، غالت و آب باشد. در مقابل رژيم هاي سرشار از گوشت قرمز، شير پرچرب، كره، 

فرآورده هاي قندي و سيب زميني مي تواند براي شادابي و سالمت پوست مضر باشد.
مايعات: مصرف مقادير بااليي از مايعات در روز به كاهش خشكي پوست كمك مي كند و به اين ترتيب 
مانع پيري زودرس پوست مي شود. متخصصين مصرف 6 الي 8 ليوان آب را در روز توصيه مي كنند، 
در ضمن قهوه و چاي هم به مقدار زياد توصيه نمي شود زيرا كه حاوي كافئين بوده و باعث افزايش دفع 

ادرار و در نتيجه از دست رفتن مقدار بيشتري از آب بدن مي شود. 

رژيم هاي الغري: سريع ترين راهي كه شما مي توانيد از طريق آن پوستتان را چروك كنيد، اين است كه به 
طور ناگهاني وزن خود را حسابي كم كنيد. دليل اين مساله هم واضح است: هنگامي كه شما دچار اضافه 
وزن هستيد، چربي هاي اضافي منجر به كشيدگي پوست شما مي شوند و پس از كاهش وزن ناگهاني، 
چون چربي هاي اضافي زير پوست از بين رفته پوست شل شده و چين و چروك ها بر روي آن پديدار 
مي شود. البته ميزان شل شدن پوست پس از كاهش رژيم هاي الغري در سنين مختلف متفاوت است و هر 

چه سن شما باالتر باشد، ميزان شل شدن پوست بيشتر است.
اين مساله را هميشه در ذهن داشته باشيد كه افزايش و كاهش وزن به صورت متناوب نه تنها اثرات منفي 

بر روي پوست شما مي گذارد بلكه بر روي سالمت كامل بدن هم تاثير منفي دارد.

تظاهر كردن“ بهترين كار است؟   
در زندگى امروز، گاهى كمى دور از واقعيت عمل كردن ميتواند يك 

قابليت و حسن تلقى شود و ما را از مشكالت و يا اشتباهات اجتماعى 
بزرگ دور نگه داشته و تاثير بسيار خوبى بر طرف مقابلمان بگذارد و 

موجب شود خودمان و ديگران در آرامش بيشترى باشيم. 
در اينجا به شش موقعيت كه وانمود كردن به داشتن حسى غير حقيقى 

در آنها عادى ترين رفتار تلقى ميشود، اشاره ميكنيم: 
”چه جالب...“ 

تظاهر به جذابيت موضوع گفتگو 
هنگامى كه نميتوانيد هيچ نكته جذابى در داستان پر آب و تاب دوستتان 
پيدا كنيد، به خود يادآورى كنيد كه شما هم ميتوانيد در چنين موقعيتى 
باشيد. همه ما ميدانيم كه ديدن عكس العمل بى روح مخاطب در مقابل 
شنيدن ماجرايى كه فكر ميكنيم بسيار جالب است، چقدر ناراحت كننده 
است. وانمود كردن به اينكه موضوع جالب است، لطف بزرگى در حق 

دوستتان خواهد بود. 
براى اينكه اين عالقه تا حد امكان ”واقعى“ به نظر برسد، در گفتگو 

شركت كنيد، سر تكان بدهيد، سؤال بپرسيد و مانند كسى كه دنبال راه 
فرار است، به اطراف نگاه نكنيد. 

”ها ها...“ تظاهر به فهميدن نكته جذاب يك لطيفه
همه از شدت خنده منفجر شده اند اما شما چيز خنده دارى در لطيفه اى 

كه شنيده ايد، نيافته ايد، از آنجايى كه تظاهر به خنده شادمانه بسيار 

مشكل است، بهترين راه اين است كه وانمود كنيد متوجه ماجرا شده ايد، 
اما آنقدرها هم خنده تان نگرفته، لبخند بزنيد و بگوييد:“چه هوشمندانه“ 

يا ”يادم باشد اينرا براى دوستم تعريف كنم“. شايد اگر فرصتى پيش 
آمد آنرا واقعا براى دوستتان تعريف كنيد و بپرسيد كجاى داستان خنده 

دار است. 
تظاهر به فهميدن نكته جذاب يك لطيفه ”ببينيد دوستان...“ 

تظاهر به اعتماد به نفس
اگر از صحبت در جمع واهمه داريد و قرار است ايده خود را براى 

گروهى از همكاران توضيح دهيد يا بايد براى عده اى ماجرايى را تعريف 
كنيد، بايد سرشار از اعتماد به نفس ”به نظر برسيد“، حتى اگر چنين 

حسى نداشته باشيد. بهتر است بايستيد و كمى بلندتر از معمول صحبت 
كنيد. از آنجايى كه خيره شدن به باال و پايين و همچنين به يك شخص 

خاص، نشان ضعف شما خواهد بود، اتاق را در ذهن خود به سه قسمت 
تقسيم كنيد و نگاه خود را بين اين بخشها حركت دهيد. هنگامى كه 

آسوده و راحت به نظر برسيد، اين حس كم كم به خودتان هم منتقل 
خواهد شد. 

”به به شما كجا، اينجا كجا...“ 
وانمود كنيد او را به جا آورده ايد 

خانمى در مجمع دانشجويان به سراغ شما مى آيد: چقدر از ديدنت 
خوشحالم..“ نگوييد :“ببخشيد، شما؟“ بايد لبخند بزنيد و بگوييد ”من از 

همان جوانى هم اسمها را فراموش ميكردم، شما خانم...؟“ شنيدن نام 
او ميتواند خاطراتى را به يادتان بياورد و حتى ممكن است اين خانم 

اطالعات مفيدى درباره برخوردهاى قبليتان به شما بدهد. اگر اين روش 

موفق نبود ميتوانيد بپرسيد: ”خوب تازگيها مشغول چه كارى هستى؟“ 
”عجب داستانى، مثل فيلم..“

تظاهر به بى اطالعى در جمع شايعه پردازان 
در دوره دوستانه ماهانه شركت كرده ايد و صحبت از جدايى يكى 
از دوستان و شوهرش است، شما كل ماجرا را از زبان اين دوست 
شنيده ايد، اما با درميان گذاشتن اين اطالعات خصوصى با ديگران 

عالقه نداريد. اين اظهار بى اطالعى شما بايد متقاعد كننده باشد، در غير 
اينصورت ناگهان متوجه ميشويد كه تحت فشار ديگران همه داستان را 

لو داده ايد. 
بهترين راه اين است كه تظاهر به بى حوصلگى كرده و يا با يك پرسش 

يا طرح موضوعى ديگر، بحث را منحرف كنيد. مثال:“داستان اين دوتا 
مثل داستان فيلم..است، بازيگر نقش اول عالى بود، فيلمو ديدين؟ من باز 

هم ميخوام ببينم، براتون بليط بگيرم؟“ معصومانه و زيركانه... 
”واى.. همون چيزى كه الزم داشتم..“ 

وانمود كنيد از هديه خوشتان آمده است
هرچند اين كار چندان آسان نيست، اما اگر به وقت، عالقه و پولى كه 

براى خوشحال كردن شما صرف شده فكر كنيد، چندان مشكل نخواهد 
بود. تظاهر به خوشحالى كنيد و ”از صميم قلب“ تشكر كنيد ”ممنونم از 
اينكه به فكر من بودى“ يا ” به به، اينو از كجا پيدا كردى؟“ سپس هديه 

را روى ميز گذاشته و دوستتان را در آغوش بگيريد. به اين ترتيب شما 
با معطوف كردن تمام توجه و عالقه خود به شخص هديه دهنده و عدم 
تمركز بر هديه اى كه دوستش نداريد، دوست خود را بسيار خوشحال 

خواهيد كرد. 
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زنده  كردن مردگان روى االكلنگ 
 علي كاشفي پور

انتشار كتابى درباره خفن ترين آزمايش هاى تاريخ علم، توجه رسانه ها را به خود جلب كرد. «فيل ها در اسيد و ديگر 
آزمايش هاى خفن علمى»؛ اين عنوان كتابى است كه 2هفته پيش منتشر شد. الكس بوز، نويسنده كتاب مى گويد براى 
نوشتن آن كلى منابع و آرشيوهاى علمى را زير و رو كرده تا فهرستى از عجيب ترين و وحشتناك ترين تجربه هاى 
علمى را رديف كند. كتاب، داستان واقعى دانشمندانى است كه با تالش زياد، به دنبال اثبات درك نامتعارف شان از دنياى 
اطراف بوده اند.چند روز قبل از توزيع كتاب، مجله نيوساينتيست، خالصه اى از آن را چاپ كرد كه شامل 10مورد از 
تكان دهنده ترين كارهايى بود كه به اسم علم انجام شده اند. البته پيش از آن، بوز در وبالگش، يك فهرست 20موردى 
تكرار  فكر  به  هيچ وجه  به  اما  نكنيد  تعجب  شد،  بلند  كله تان  از  دود  كمى   ، فهرست  خواندن  از  بعد  اگر  بود.  آورده  را 

آزمايش ها نيفتيد.
1 - فيل در اسيد

در سال1962، وارن تامس - مدير باغ وحشى در اكالهماسيتى - تصميم گرفت 297ميلى گرم LSD - يعنى حدود 3هزار 
برابر يك بار مصرف متعارف افراد معتاد - را به فيلى به نام توسكو تزريق كند. دانشمند كنجكاو ما  مى خواست ببيند 

آيا تزريق اين داروى توهم زا باعث پرخاشگرى فيل هاى نر مى شود يا نه.
نتيجه فاجعه آميز بود؛ فيل بيچاره ابتدا نعره اى كشيد و بعد از چند دقيقه بى قرارى، افتاد و باالخره بعد از يك ساعت 

مرد. اساتيد دست اندركار آزمايش در توجيه كارشان گفتند كه فيل ها بيش از حد انتظار آنها به دارو حساس بوده اند.
2 - ترس در آسمان

باز هم در دهه1960، 10سرباز براى تمرينات نظامى سوار بر هواپيمايى بودند كه ناگهان خلبان به آنها اطالع داد كه 
هواپيما خراب شده و در حال سقوط به اقيانوس هستند. بعد از سربازها خواسته شد كه فرم هايى را تكميل كنند؛ بر 
مبناى اين اسناد، افراد تاييد مى كردند كه ارتش آمريكا مسئوليتى در قبال جبران خسارت هاى ناشى از مرگ يا جراحت 

آنها ندارد.
از  گروهى  نداشت؛  مشكلى  هواپيما  و  گرفته اند  قرار  آزمايش  يك  سوژه  كه  نداشتند  خبر  بخت برگشته  سربازهاى 
محققان مى خواستند با مقايسه ميزان اشتباهات افراد هنگام پر كردن  فرم ها، تاثير ترس از مرگ آنى بر تمركز و 

تعقل آنها را بررسى كنند.
3 - قلقلك

در دهه1930، يك استاد روان شناسى آمريكايى به نام كالرنس يوبا عقيده داشت خنده ناشى از قلقلك، غريزى نيست 
و آدم ها اين واكنش را به صورت تقليدى از بقيه ياد مى گيرند. او اين نظريه را روى پسر خردسالش امتحان كرد. 

بقيه اعضاى خانواده حق نداشتند در حضور پسر كوچك، به خاطر قلقلك بخندند.
مى دادند،   قلقلكش  اگر  برسد،  7ماهگى  به  پسر  اينكه  از  قبل  نبود.  موفقيت آميز  چندان  يوبا  سخت گيرانه  آزمايش 

مى خنديد اما اين باعث نشد يوبا يك بار ديگر نظريه اش را روى دخترش هم امتحان نكند.
4 - موش هاى بى سر و صورت هاى رنگ شده

در سال1924،  كارنى لنديس از دانشگاه مينه سوتا مى خواست درباره نحوه انعكاس نفرت در چهره افراد تحقيق كند. 
به اين منظور، او با چوب پنبه سوخته خط هايى روى صورت چند داوطلب رسم كرد و بعد از آنها خواست آمونياك 
استنشاق كنند،  به موسيقى جاز گوش بدهند، به تصاوير غيراخالقى نگاه كنند و در نهايت، دستشان را در يك سطل 

پر از قورباغه فرو كنند. سپس از هر يك از داوطلب ها خواست كه سر يك موش سفيد را قطع كنند.
با اينكه  بعضى ها مردد بودند و بعضى ها هم داد و فرياد مى كردند،  بيشتر داوطلبان قبول كردند كار خواسته شده 
را انجام بدهند؛ «آنها شبيه اعضاى يك فرقه سرى شده بودند كه براى قربانى به پيشگاه بت بزرگ آماده مى شدند».

5 - زنده كردن مرده ها
 رابرت كورنيش - استاد دانشگاه بركلى - در دهه30 عقيده داشت كه راه حلى براى زنده كردن مرده ها پيدا كرده 
است؛ او اجساد را روى االكلنگ مى گذاشت، تكان مى داد و در ضمن به آنها آدرنالين و داروهاى ضدانعقاد تزريق 

مى كرد تا جريان خون را دوباره راه بيندازد.
روش كورنيش در مورد سگ هايى كه خفه شده بودند، نسبتا جواب داد؛ البته سگ هاى برگشته به اين دنيا كور بودند 
و از ضايعات مغزى رنج مى بردند. او بعد سعى كرد روش خود را روى انسان ها امتحان كند و براى همين رضايت 
يك محكوم به مرگ را گرفت كه پس از به دار كشيده شدن، او را به دنيا برگرداند. اما دولت محلى كاليفرنيا به خاطر 

ترس از فرار متهم در صورت موفقيت آزمايش، جلوى آن را گرفت.
6 - آموزش در خواب

در سال1942، الرنس لشان - كه معلم كالجى در ويرجينيا بود - مى خواست به طور ناخودآگاه عادت ناخن جويدن 
را از سر شاگردان اش بيندازد. براى همين شب ها در حالى  كه پسرها به خواب خوش فرو رفته بودند، نوارى را 
باالى سر آنها مى گذاشت كه مدام تكرار مى كرد: «ناخن هاى من مزه خيلى بدى دارند». يك بار هم كه دستگاه پخش 
صدايش خراب شد، خود معلم دلسوز وسط خوابگاه ايستاد و جمله را تكرار كرد.تالش هاى لشان بى نتيجه نبود؛ تا 

پايان ترم 40درصد شاگردان عادت ناخن جويدن را كنار گذاشتند.
7 - بوقلمون هاى آسان پسند

نتايج  به  و  تحقيق  كردند  جفتگيرى  زمان  در  نر  بوقلمون هاى  رفتار  روى  هيل  ادگار  و  شين  مارتين  دهه1960،  در 
عجيبى رسيدند؛ اين پرندگان خيلى مشكل پسند نيستند. آنها عروسك يك بوقلمون ماده را در قفس پرنده نر گذاشتند 
و بعد به تدريج از اجزاى عروسك كم كردند تا ببينند كى بوقلمون نر احساسش را به ماده قالبى از دست مى دهد. 
در كمال تعجب، حتى وقتى كه فقط سر مدل مصنوعى باقى مانده بود، بوقلمون نر هنوز مثل يك پرنده ماده واقعى 

به آن ابراز احساسات مى كرد.
8 - سگ هاى دوسر

والديمير دميخوف - جراح روس - در سال1954 شاهكار خودش را رو كرد؛ سگ دوسر. او سر، شانه ها و يك 
پاى يك توله سگ را به گردن يك سگ گله آلمانى بالغ پيوند زد. جالب بود كه سر دوم شير مى خورد، بدون اينكه 

مرى اش به جايى وصل باشد. هر دو حيوان به علت پس زدن عضو ، بعد از 
6روز جانشان را از دست دادند اما دميخوف مايوس نشد و در عرض 15سال 
بعد، آزمايش خود را 19بار ديگر تكرار كرد و توانست عمر موجودات عجيبش 

را تا يك ماه هم برساند.
9 - دكتر خفن

پزشكى به نام استابينز فيرث - كه در اوايل قرن نوزدهم در فيالدلفيا طبابت 
مى كرد - عقيده داشت تب زرد يك بيمارى مسرى نيست. پس تصميم گرفت 
نظريه اش را روى خودش امتحان كند. او استفراغ بيماران مبتال به تب زرد را 
روى زخم هاى باز آنها ريخت و بعد معجون پر از ميكروب را باال كشيد. فيرث 
بيمار نشد اما نه به خاطر درست بودن نظريه اش؛ تب زرد واقعا مسرى است. 
منتها سال ها بعد دانشمندان متوجه شدند كه اين بيمارى فقط در صورت ورود 

مستقيم ميكروب آن به جريان خون (مثال بر اثر نيش پشه) منتقل مى شود.
10 - چشمان تمام باز

يان اسوالد از دانشگاه ادينبورو درباره به خواب رفتن در شرايط بحرانى تحقيق مى كرد. او در سال1960، چند داوطلب 
پيدا كرد و چشم هاى آنها را با نوار چسب، باز نگه داشت و بعد آنها را در شرايطي خفن،  در معرض محرك هاى مختلف 
قرار داد؛ يعنى از 50سانتى مترى به صورتشان فلش مى زد،  به كف پاهايشان شوك الكتريكى مى داد و دم گوش آنها هم 

صداهاى بلند در مى كرد. با همه اين اوضاع، هر سه داوطلب توانستند در عرض 12دقيقه به خواب فرو بروند. 
مرز در عقل و جنون باريك است

مارتين راميرز، در سال1925 خانواده اش در مكزيك را رها كرد و به دنبال لقمه نانى به آمريكا رفت. اما بعد از چند 
سال دچار افسردگى شديد شد و گذارش به پزشكانى افتاد كه در او تشخيص اسكيزوفرنى غيرقابل درمان دادند. به 
همين دليل، مكزيكى بينوا 30سال آخر عمرش را در آسايشگاه هاى روانى گذراند. راميرز تا زمان مرگش در سال1963، 
ديگر حرف نزد اما زياد نقاشى كشيد. امروزه نقاشى هاى او جزء برجسته ترين نمونه هاى هنر قرن بيستم به شمار 
مى روند و خيلى ها دنبال پيدا كردن كارهاى شناخته نشده او هستند.باور به نزديكى نبوغ و جنون،  اصال مسئله جديدى 
نيست. ريشه اين عقيده را حتى در آثار ارسطو هم مى شود پيدا كرد. هنوز هم محققان زيادى روى اين موضوع كار 
مى كنند و پيشرفت هاى فناورى هم به كمك آنها آمده. يكى از دانشمندان - پروفسور مايكل فيتزجرالد - ادعا مى كند 
ارتباط مشخصى بين خالقيت و اختالالت روانى پيدا كرده است.دكتر فيتزجرالد استاد كالج ترينيتى در دوبلين (پايتخت 
ايرلند) و متخصص يك بيمارى روانى به نام نشانگان (سندرم) اسپرگر است. اين بيمارى در واقع نوع خفيفى از بيمارى 
اوتيسم است كه مبتاليان به آن در برقرارى روابط اجتماعى دچار مشكل هستند و عادات و عاليق خاص و تكرارشونده 
دارند. (مثال مشهور بيمار اوتيسمى در سينما، شخصيت داستين هافمن در فيلم Rainman است.) البته در نشانگان 
اسپرگر برخالف حاالت كالسيك اوتيسم، اوضاع خيلى وخيم نيست و افراد مبتال به آن به اختالالت حادى مثل تاخير 

در گفتار يا مشكالت شناختى دچار نيستند.
طبق تحقيقات فيتز جرالد، تعداد قابل توجهى از مشاهير و نام آوران دانش و هنر به نشانگان اسپرگر مبتال بوده اند. او 
با بررسى زندگينامه و خاطرات به جامانده درباره شخصيت  هايى مانند بتهوون، موتزارت، هانس كريستين آندرسن، 
ايمانوئل كانت و جورج اورول نتيجه گرفته اين افراد در عين خالقيت زياد، به اين اختالل روانى هم گرفتار بوده اند و چه 
بسا همين بيمارى باعث بروز نبوغ آنها شده است. به عقيده فيتزجرالد، همان ژن هايى كه باعث بروز نشانگان اسپرگر 

مى شوند، منشأ بروز خالقيت هستند و به يك عبارت: «اسپرگر و خالقيت 2روى يك سكه هستند».
البته اين نظريه با ترديد و نگاه شك آلود دانشمندان نه چندان اندكى روبه روست كه شواهد موجود را براى نتيجه گيرى 
كافى نمى دانند. بحث پرهياهوى رابطه نبوغ و جنون كماكان ادامه دارد و متخصصان حوزه هاى اعصاب و روان با 

وسواس مشغول سر و كله زدن با موضوعى هستند كه شايد گريبان خودشان را هم - به عنوان يك نابغه - بگيرد! 
 

       
       

  

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

IDC 4 ALL
ID Card-------------£110-------------كارت شناسائى
Driving License----------£175------------گواهينامه
NO Claim Bonus Proof---£115--------برگه تخفيف بيمه
US Green Card Lottery-£??-شركت در قرعه كشى گرين كارت
Proof OF Income----------£120/100--------فيش حقوق
UK Student Visa---------??-------پذيرش دانشجوئى

To order call us on :07957585253
Monday to Satuarday 9am - 8pm 

 Fax: 08717148037
Admin@IDC4ALL.Com-  Postmaster@IDC4ALL.Com

WWW.IDC4ALL.COM
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

افتتاحيه  رستوران بار دياموند
به اطالع عموم مى رساند كه روز جمعه 7 دسامبر رستوران بار دياموند در محيطى خانوادگى با غذاهاى مطبوع ايرانى و ايتاليايى با 

ظرفيت 200 نفر مهمان  با موزيك زنده و خوانندگان جوان آغاز به كار خواهد كرد.
 دياموند آمادگى خود را براى برگزارى جشن هاى نامزدى، عروسى، تولد و ضيافت هاى خانوادگى اعالم مى دارد.

براى رزرو ميز با تلفن هاى: 
020 8446 6292
079 3031 5175

تماس حاصل بفرمائيد 
281 Bullards Lane,London,N12 8NR  

شب يلدا
طوالنى ترين شب سال را در سالن مجلل رستوران بار دياموند جشن مى گيريم.

22 دسامبر شبى خاطره آفرين براى مهمانان سالن رستوران بار دياموند در محيطى خانوادگى از ساعت 7 بعد از ظهر تا يك بامداد 
با موزيك رقص و پايكوبى شبى را در كنار دوستان با خانواده با غذاهاى مطبوع ايرانى و فرنگى، پيش غذاهاى مختلف و نوشابه غير 

الكلى فقط با پرداخت 22 پوند بزرگساالن و كودكان زير 5 سال مهمان دياموند بدون صندلى خواهد بود.
آدرس سالن براى رزرو:

281 Bullards Lane,London,N12 8NR 
020 8446 6292
079 3031 5175

 شب كريسمس
در سالن مجلل رستوران بار دياموند.

 X mas Party
 شبى را در كنار دوستان مسيحى و ايرانى و با خانواده خود در محيطى گرم و خانوادگى جشن مى گيريم. 

24 دسامبر شب كريسمس را با رقص و پايكوبى و موزيك زنده و خوانندگان ايرانى با صرف شام و پيش غذاهاى مختلف و دسر 
نوشابه غير الكلى

بزرگساالن 25 پوند
كودكان زير 12 سال 20 پوند 

و كودكان زير 5 سال مهمان رستوران بار دياموند خواهند بود.
شروع برنامه 7 الى 1 بامداد 

آدرس:
281 Bullards Lane,London,N12 8NR 

079 3031 5175
020 8446 6292
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هواي خانه چه دلگير ميشود گاهي
از اين زمانه دلم سير ميشود گاهي

عقاب تيز پر دشتهاي استغنا
اسير پنجه تقدير ميشود گاهي

سالم.. سالم سالم.. مطلب اين هفته را با دوستم شادى نوشتم... حتما 
همه از اون شعر سياوش قميشى باال فهميديدن كدام شادى هست... قبال 
شادى  اين  بود...  نوشته  مطلب  سياوش  زندگى  مورد  در  براتون  هم 
دست  اگه  و  كنه  شروع  سياوش  شعر  با  را  كارى  همه  داره  دوست  ما 
خودش بود قبل از هر حرفى و بعد از هر حرفى شعر سياوش مى گفت.. 

(االن خيلى خودش را كنترل ميكنه و تو دلش ميخونه!)
براى  ممكنه  كه  كنيم  صحبت  موضوع  تا  چند  مورد  در  خوايم  مى 
بعضى ها جالب باشه و براى بعضى ها خاله زنك بازى ولى وقتى كه 
چشمهاتونو باز كنيد مى بينيد كه اين موارد همه مشكل هست و نه خاله 
به  نگذاشتن  احترام  و  نشناختن  اسمش  ديگه  عبارتى  به  و  بازى  زنك 
خود انسانهاست و نه خاله زنك بازى و البته همانطور كه هميشه گفته 

شده ”هر كى دوست نداره نخونه“

موضوع اول: متمدن شدن ايرانيها!!!!

نميدونيم اسمش را ميشه گذاشت متمدن شدن يا نه
شادى: نه بابا، كسانى كه اين كارها را مى كنن كمبود دارن.  اين موضوع هميشه 
من را اذيت مى كنه و يه جورايى حرس من را در مياره. و فكر ميكنم تا زمانى كه 
خارج از كشور باشم هست و بايد با اين موضوع رو برو بشم.. و البته كه بعضى 

ها ممكنه اسمش را بگذارن روشن فكرى.
ترانه: دقيقا! تا حاال شده تو مركز خريدى  مثل Brent cross دارين خريد ميكنين 
و چند تا ايرانى جلوى شما دارن راه مى رن.. وقتى متوجه ميشن كه شما ايرانى 
هستيد ، هموطن و هم خاك خودشون ، زود ميزنن تو خط انگليسى! واقعا نميدونم 
هدفشون از اين كار چيه و چرا خيلى از ما اين كار بى معنى و باعث تاسف را 

انجام ميديم.
شادى: تازه اونم با لهجه ضايع كه حتى Hello هم بگن معلومه كه ايرانى هستن. 
كه  بعدش  ولى  نيستيم  ايرانى  ما  يعنى  كه  زدن  حرف  ايرانى  يهو  ميكنن  شروع 
مردم  ميكنن  شروع  هم  و  مياد  زدنشون  حرف  فارسى  صداى  هم  شن  مى  رد 
اطرافشون  را مسخره كردن. اينو نگاه كن چى پوشيده سردش نميشه؟ اونو ببين 
مثل اين خوشحاال تابستانى پوشيده اونم رنگى! اون پسره بيچاره را ببين با كى 

دوست شده، اصال به هم نميخورن.. پسره خيلى سر هست.
ترانه: بابا بســـــه ... به قول مهران مديرى ميشـــــــــــــــه بسه؟ اين چيزها 
به شما چه ربطى داره.. سما برين همون انگليسيتون را حرف بزنيد به جاى گير 
دادن به مردم. اوه اوه اوه.. اين مدل آدمها وقتى اول وارد مهمونى ميشن شروع 
ميكنن انگليسى پروندن. بعد كه كمى گذشت ميبينين كه طرف فارسى اش از شما 
طرف  ميبينم  ميگردم..  كه   Orkut توى  چى..  يعنى  كارها  اين  واقعا  بهتره...  هم 
و  ميخواد  رو  خيلى  هست...  غلط  ها    Spelling تمام  ولى  ميده  جواب  انگليسى 
مثل اين ميمونه كه برين باالى يك مكانى براى سخنرانى براى ده ها هزار نفر و 
بايد فارسى حرف بزنين ولى بزنين تو خط انگليسى و اونم همه را غلط و غلوط 

حرف بزنين..
شادى: اين كارها همه باعث ميشه آبرو خودتون بره و نه تنها شما را مقامتان 
را باال نمياره كوچكتر هم ميشويد... من قبول دارم كه تو اين كشورين و ممكنه 
فارسى يادتون بره و حتى بعضى ها كمتر تو جمع ايرانيها هستنولى يادتان باشه 
كه هنوز ايرانى هستيم ... اگه ازتون بپرسن كجايى هستين هميشه ميگين ايرانى.. 
بگذريم بعضى ها يادشون رفته و يا ميگن انگليسى و وقتى ميبينن خرابكارى شده 

هستن  جايى  ايرانيشون  دوستهاى  با  وقتى  آدمها  همين  حاال  ايتاليايى...  گن  مى 
شعار هاى زيادى ميدن.. كه افتخار ميكنم ايرانى هستم... ايران... و . . . . و . . . . 

اول  پاريس.  بودم  رفته  پيش  هفته  آخر  ها...  اينجايى  به  رحمت  صد  بازم  ترانه: 
از همه بگذارين بگم كه چقدر اين شهر قشنگه و هر قسمتى اش را نگاه مى كنيد 
باز  براتان  را  ماشين  در  داره..  آقايى  و  مهربان  پسرهاى  هم  چقدر  زيباست.. 
ميكنن.. دستتون را مى بوسن... صندلى را براتان ميكشن عقب وقتى مى خواين 
بشينيد ... آخر پسرهاى romantic تو فرانسه هستن.. حتى پسر ايرانى هاش.... 
خيلى دلم مى خواست كه به آقاى سورن در پاريس سر بزنم و شنيده بودم كه 
ايشون صاحب رستوران كلبه هستن و اگه من اونجا را پيدا كنم خودشون هم 
پيدا كردم... و با زبان بى زبونى از همه راه را پرسيدم و خالصه بعد از كلى پياده 
روى كردن و بدبختى به يك رستوران ايرانى رسيدم به نام ”شومينه| وارد شدم 
و از يكى از گارسونها پرسيدم كه ميدونين كجاست چون من با دوستهام اونجا 
قرار دارم و از لندن اومدم... و خانمى كه ظاهرا مدير اونجا بود با لهن بدى به من 
پريد و گفت ”نخير، نميدونيم“ ... منم كه خسته و گرسنه بودم گفتم خب اشكال 
نداره همينجا غذا ميخورم... گفتم امكان هست يك جا به من بديد لطفا... و با كمال 
پر رويى و بى ادبى گفت نخير ، جا نداريم.... منم كه برام واقعا رفتارشون عجيب 
بود اومدم بيرون.. و يك آقا و خانم ايرانى را ديدم كه در حال وارد شدن بودن. 
ازشون پرسيدم مى دونين كجاست و گفتن نه . ولى آدرس يك رستوران ايرانى 
ديگه را به من دادن تو شانزليزه.. به نام Jet Set . منم خودم را رسوندم اونجا 
مدير  مهربان...  گارسون  دختر  شد..  بهتر  حالم  شدم  وارد  كه  لحظه  همان  از  و 
خنده رويى به نام ميثم... و از همه مهمتر موزيك زنده بود به خوانندگى آريا... 
كردن..  نگاه  را  اطرافم  كردم  شروع  و  اى  گوشه  يه  نشستم  تنها  و  تك  خالصه 
اينجا  در  ايرانيها  تعداد  گفتن  پرسيدم  را  دليلش  وقتى  و   بود...  كم  ايرانى  خيلى 
همينطور كم و كمتر ميشه...و بيشتر با كانادا و فرانسه ميرن و ميگفتن ايرانيهاى 
اينجا بيشترشون با هم رابطه ندارن و ديسكو يا كنسرتى باشه خيلى كم هست... 

ولى بازم ميگم.. ايرانيهاى تو فرانسه خيلى خوش تيپ تر از ما بودن و وقتى زبان 
لذت  و  گنم  نگاهشون  فقط  داشتم  دوست  ميكردن  صحبت  را  فرانسوى  قشنگ 
ببرم.. خيلى قشنگ بود... ولى باز ايرانيهاى اونجا كه از هم ديگه فرارى هستن.. 
اوه حتى يك ايرانى هم ديدم توى قطار با يك دختر سياه.. و ايكى ثانيه فهميدم 
دختره  به  بود  چسبيده  من  آوردن  در  حرس  براى  ولى  فهميد  اونم  و  ايرانيه... 
آفريقايى ؛ فكر كنم مى دونست من متنفرم از ايرانى با خارجى بره...  حاال كاشكى 

دختره خوشگل بود!
شادى: خب بريم سر موضوع بعدى... فوتبال.... اين فوتبال اعصاب و روان من 
را به گونه اى آزار ميده... البته بگم فوتبال ايران هميشه جاى خودش را داره و 
اون موقع كه بايد طرفدار باشم.. چون مال كشورم هست از حون و دل ميبينم.. 
ولى خب بعضى آقايون شورش را در ميارن و 24 ساعته زندگى اشون فوتبال 
هست.... يك برنامه هست به اسم نود كه سه شنبه ها نشان ميده... من يكى را 
ميشناسم بهش ميگم ”گيجك“ البته غريبه نيست ولى خب ندونين كى من ميشه 
بهتره... اين گيجك ما هر سه شنبه سيخ  ميشينه جلوى تلويزيون و هى ميگه ببين 
اگه  ميگم  هميشه  منم  ديدى؟  زد...  گلى  چه  كن  نگاه  اينو  مثال  يا  ميگه...  چى  اين 
ميخواستم ببينم خودم ميديدم... و خالصه دعوا كه بابا ولم كن... بعد اين گيجك 
فالن  يا  و  هيچى  نيست  حاليش  مربى  كال  ميزنهكه  حرف  خودش  با  ميشينه  ما 
بازيكن عجب آدم ديوونه اى هست... و خيلى چيزهاى ديگه كه من هنوز نفميدم 

و درك نميكنم... 
نميدونم اين آقايون چه چيزى از اين برنامه 90 ديدن... جالبيش اينه كه اين برنامه 
تفصير فوتبال هست و خودشون دارن اشكال ميگيرن.. ديگه چه برسه شما هم 
ما  ولى  ديدم..  نشستم  را  برنامه  اين  بار  صد  كنيد  باور  يگيرين..  اشكال  بيشتر 
دخترها هر كارى كنيم.. عالقه مند نميشيم... و نميتونين هم ما را عالقه مند كنين... 
و هميشه براى ما اين سوال هست كه اين فوتبال چه لذتى داره كه حدود 90 دقيقه 
11 نفر دنبال يك توپ مى گردن كه شايد 1 يا 2 دفعه اين توپ بيفته دستشونو 

شايد هم اگه خدا بخواد بتونن يك گول بزنن.... و 
ترانه: البته اين را هم گفته باشيم كه ما دخترها ميدونم كه فوتبال يك بازى هست 
و خيلى پر طرفداره و خيلى ها هم سرمايه گذارى ميكنن روش ولى خب براى 
ما هيچ جالبى نداره... و خيلى از آقايون را ديدم كه ميگذارن فوتبال روى زندگى 
اشون تاثير بگذاره.. امان از روزى كه تيمشون ببازه.... با دوست دخترشون قهر 
ميكنن... سر كار دعوا ميكنن.. اگه دانشجو باشن... عذاى عمومى اعالم مى كنن و 

تو خانه ميشينن فكر ميكنن پايان زندگى اشان هست...
بگذريم از اين موضوع ها... حتما به پاريس يك سرى بزنيد.... يك هفته هم اونجا 
باشيد هنوز هيچى نديدين... خود موزه لوور 3 روز يا بيشتر وقت مى خواد.... 
DisneyLand  هم همينطور... قطارهاش خيلى شبيه لندن هست و گم نميشين.. 
كه  اش   McDonald انقدر...  يدن  انگليسيها  با  چرا  نميدونم  فرانشويها  اين  فقط 
رفتم يك سس بود نميدونستم چيه.. و جالب اين بود روش 13 تا زبان نوشته 
بود به غير از انگليسى.... محله هاى خفنى داره مه تو خيابانها مى رقصند و كال 
آماده  زودى  به  را  تصويريش  گزارش  است..  قشنگى  شهر  عاشقها  براى  خيلى 

ميكنم براتون... 
شادى: در آخر دوست دارم حرفهايمان را با شعرى تمام كنم كه مى دونم براى 

خودم و يك عزيز ديگه هم پر خاطره هست...
قصه من و غم تو - قصه گل و تگرگه

ترس بي تو زنده بودن - ترس لحظه هاي مرگه 
اي براي با تو بودن  - بايد از بودن گذشتن
سربه بيداري گرفته - ذهن خواب آلوده من

هميشه ميون قاب  - خالي درهاي بسته
طرح اندام قشنگت - پاك و رويايي نشسته

كاش مي شد چشام ببينند - طرح اندام تو داره
زنده ميشه جون مي گيره  - پا توي اتاق مي ذاره
كاش مي شد صداي پاهات - بپيچه تو گوش دالون

طرف دالون بگرده  - سر آفتاب گردونامون
كاش مي شد دوباره باغچه - پر گلهاي تو باشه

غنچه سفيد مريم  - با نوازش تو واشه
كاش مي شد اما نميشه

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

تصميم  بايد  اكنون  فروردين:  متولدين 
بگيريد كه در آينده مي خواهيد چه كار كنيد. پيش 

از آن كه تغييري ايجاد كنيد خوب فكر كنيد.

خوبى  بسيار  شانس  ارديبهشت:  متولدين 
داريد . مى توانيد ريسك كنيد البته به شرط اين كه 

خطا نكنيد.همه چيز به خودتان بستگى دارد.

متولدين خرداد: امروز نبايد انتظار داشته 
مشكل  كنيد.  پيشرفت  احساسي  روابط  در  باشيد، 
كنيد.  بيان  همسرتان  باي  را  اهدافتان  توانيد  مي 
انتظار مشاجره و بحث را در منزل داشته باشيد و 

نمي توانيد با همسرتان رابطه خوبي برقرار كنيد.

خواهرتان  برادريا  با  اگر  تير:  متولدين   
بحث  به  ندهيد  اجازه  داريد  كوچكى  نظر  اختالف 
كشيده شود. هر كسى نظر خودش را دارد اما براى 
بيرون  اگر  هست.  زمان  هميشه  مصالحه  و  آشتى 
اين  از  عجله  با  همه  باشيد.  مراقب  خيلى  رويد  مى 
زياد  تصادف  احتمال  و  روند  مى  سو  آن  به  سو 

است.

بسيار  فضايي  امروز  مرداد:   متولدين 
قدر  آن  است  ممكن  است.  حاكم  خانه  در  شلوغ 
شلوغ باشد كه نتوانيد آرامش پيدا كنيد. خصوصًا 
اگر منجر به صحنه زد و خورد و لغات زشت شود،  
اهميت ندهيد، چرا كه همه چيز به همان سرعتي كه 
به  راجع  خواهيد  مي  اگر  يابد.  مي  خاتمه  شد  آغاز 
برنامه هاي خودتان با اهل خانه مشورت كنيد،  مايل 

خواهيد بود تا حرف خود را به آنها تحميل كنيد.

متولدين شهريور: ديگران شما را تحسين 
مى كنند.انرژى تان را با بيرون رفتن مصرف كنيد 

و اگر نه به انرژى منفى تبديل مى شود.

بهترين  خواهيد  مى  اگر  مهر:  متولدين 
از  كه  بكنيد  را  كارى  آن  ببريد  امروز  از  را  بهره 
عالقه  مورد  بريد.شخص  مى  لذت  آن  دادن  انجام 
تان امروز بسيار سرزنده و شاداب است و ممكن 

است راجع به مسائل مالى برخى تغييرات را بوجود 
آورد.زمانى كه دست از داد و فرياد بكشيد،مطمئن 
باشيد كه يكديگر را خواهيد بوسيد و آشتى خواهيد 
كرد چون هيچ يك از شما نمى خواهد كه يك محافظ 
را تحمل كند و هنوز هر دو براى عذرخواهى كردن 
كمى شك و ترديد داريد.خوب باالخره يكى از شما 
دو نفر بايد اين كار را بكند و ممكن است آن شخص 

شما باشيد.

متولدين آبان: اگر در انتظار يافتن همسر 
خوبى  نتيجه  به  توانيد  مى  اكنون  هستيد  مناسب 
ناراحت  نكرديد  پيدا  مناسبى  همسر  اگر  برسيد.اما 

نباشيد و براى اين كار اصرارى نداشته باشيد.

شما  آذري  يك  آذر:بعنوان  متولدين   
بين  مشكالتي  و  است  سفر  يك  زندگي  كه  معتقديد 
راه فقط قسمتي از اين تجربه است. بااينقدر مستقل 
با  تنهايي  به  كه  كنيد  مي  احساس  اغلب  شما  بودن 
مشكالت زندگي مي جنگيد. بهرحال، اگربعنوان يك 
تيم كار كنيد، همانطوري كه امروز شما بايد چنين 
كه  كنيد  مي  مطلب  اين  درك  به  شروع  شما  كنيد، 
آن  از  شما  كه  دارد  وجود  برايتان  حمايت  چقدر 

استفاده كنيد البته اگر تقاضايش را بنمائيد.

العاده  فوق  تاثير  شخصي  دى:  متولدين   
گويد  مي  شما  به  غريزه  و  گذارد  مي  شما  بر  اي 
كه خودتان را به دست شرايط بسپاريد. مدت هاي 
هيچ  و  ايد  نداشته  احساسي  چنين  كه  بود  زيادي 
زماني از االن بهتر نيست. پيش از آن كه كامًال از 

خود بي خود شويد خودتان را كنترل كنيد.

متولدين بهمن: صحبتى خصوصى با يك 
چه  برد.اگر  مى  بين  از  را  بينتان  مشكالت  دوست 
اين  اما  كند  ناراحت  را  شما  مسائلى  است  ممكن 
مسائل با نگاهى جدى به آنها از بين مى روند. اين 
دوى  هر  پذيريد.چون  مى  را  انتقاد  كه  است  زمانى 

شما منطقى هستيد و از افراط دورى مى كنيد.

 متولدين اسفند: هنگامى كه خسته هستيد 
مى  ياد  شتاب  با  باشيد.خيلى  بددهن  توانيد  مى 
گيريد و بى حوصله مى شويد. به تقدم هاى اصلى 
رسيدگى كنيد و جزئيات را ترك كنيد تا هنگامى كه 
وقت بيشترى داشته باشيد و به ياد بياوريد كه طرح 
هايتان شامل شريك زندگى تان باشد. يا اين كه مى 

توانيد روزها درگيرى داشته باشيد.

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034

پيروزي 
متعلق به 
كساني 
است كه 
بيش از 
ديگران 

استقامت 
دارند                                                                                      

ناپلئون 
بناپارت

جدول اختصاصى پرشين                                                     طراح: س- قارون
پرشين  - خلِج هميشه فارس – داريوش  -  خودباورى – نسل سوخته- فرجام – سرمايه ملى – فراموشى – مرشد – طلب 

– آمال – اختيار -  دير آشنا – جبر - مبادى  - ارس – فرياد -  جاويدان – جنايت و مكافات – خيانت – باربد – مهرگان – 
آتشكده – درياى مازندران-  اروند – مخمور – آبگِنه – چالدران – تركمن – سهند و سبالن – البرز .

سفيد بازى را شروع مى كند و در 7 حركت مات مى نمايد
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doos daram ba pesari biyene 33-36ashena shavam
 khoshtip&tidy bashe.sakene kodom mahal hast

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

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

M_112006@yahoo.co.uk

پسرى32سا له هستم بدون مشكل ويزا ما يل با اشناى با يك 
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

info@persianweekly.co.uk
لطفا پيام هاى خود را ايميل نمائيد

پيام هاى مهربانى

 جهت آگهى در هفته
نامه با شماره

 تلفن هاى 
02084537350
02084537351
تماس بگيريد

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

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 

سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى 
كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ 
كباب

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

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

 Turkish Super
|Market,TFC

 Turkish Super
Market, CODI

 Turkish Super
Market, ELING

و شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds,
 Liverpool

 Manchester,
,New Castle

 Nottingham.
Southampton

Brighton

  certificate جوانى داراى
modeldirect

 آماده هر گونه همكارى جهت 
مدل شدن در كارهاى تبليغاتى 
به صورتpart time  مى باشد.

Hossian
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

به يك نفر خدمت 
كار خانم

جهت كار در خانه ترجيحا 
ميانسال مسلط به آشپزى 
با حقوق مكفى براى كار 
روزانه هفته اى 3 روز

07960484077 
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 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا
به وسعت 

افغانستان شبم
داكتر همايون نورى؛ در سال 1339 در كابل چشم به جهان گشود. 

در كابل دوران ابتدايى و متوسطه و دانشگاهى را گذراند و از آنجا كه 
پدرش مولوى عبدالوهاب نورى، يكى از رجال سياسى و مخالف رژيم 
هاى ديكتاتورى در افغانستان بود با دردهايى چون زندانهاى سياسى 
پدرش، شهادت او در زندان مخوف پل چرخى، همواره با درد زيسته 

است. كاكاى او يكى از مردانى است كه در دوران اختناق زندانى و 
ديگر به خانه باز نگشته است. 

جنگهاى داخلى او را واداشت تا به همراه مادر و خواهر و برادرش از 
كابل به پاكستان، ايران و پس از چند سال به فرانسه مهاجرت كنند. 

عالوه بر اين همايون نورى دو سال از عمر خود را در شهر دوشنبه 
تاجيكستان سپرى كرده است. 

هيچ اثر داكتر نورى خالى از كابل نيست. كابل مدينه فاضله اوست. 
او به تعبير خودش كابل را فنجانى مى داند كه مى توان در آن چاى 

نوشيد يا كابل را در آن نوشيد. 
همايون نورى در طول سالهاى جنگ، بسيارى از فاميل و دوستان 

خود را از دست داده است و اين نيز درد ديگر اوست. نورى شعر مى 
گويد تا دردهاى خودش را فراموش كند. او در شعر خودش گريه مى 

كند. شعر او زاييده سوز برف كوههاى افغانستان و جفاى روزگار 
است. او همواره در قبال اوضاع روز كشور خود حرفى براى گفتن 

دارد. به اين شعر توجه كنيد:
”در شب فرانسه مغرور/ و آمريكايي مهربان / كه كالهش را چسبيده 

است
و مي خواهد سيگرتش را در من خاموش كند / دادا / دارم بر مي گردم  

چاي تيار كن.“
دادا 

چاي تيار كن 
دلم يخ كرده 

دادا  
سماوات دلك زخمي من است (1) 

چاي تيار كن
 

پياده رفتگانت بر نمى گردند  
چاي تيار كردن  

و شاعر شدن 
چاي تيار كردن  

و كابل را در فنجاني نوشيدن
 

دادا 
وقتي صداي موتروان خسته است  

چاي تيار كن
 

تربچه هاي رسيده  
و خر لنگ

و شكريه كه ترب مي خورد 
پل خراب بود  

عبداالحد ، خر و پل  
با هم پايين آمدند
 آهاي برج ايفل 

تو هم روزي پايين مي آيى 
آهاي شانزليزه چشم زخم  

همزادت را در كابل مي زايم 
نوبل بگيرم 

به افتخارم خواهي رقصيد؟
 در شب فرانسه مغرور 

و آمريكايي مهربان 
كه كالهش را چسبيده است 

و مي خواهد سيگرتش را در من خاموش كند
دادا  

دارم بر مي گردم 
چاي تيار كن

دادا
عمرم تمام شد

بى صدا گريه مى كنم
قلبم در كدهاى راديويى روان است

دلم به زنگ تليفون
در كابل برف مى بارم
در اروپاى درد، باران

چاى تيار كن

دادا 
به كابل قسم كه غم 
از سرطانم مى برد
از والتم دور نيستم

عجالت اين ببر در اسد
ماه مرگم سرطان خواهد بود.

دادا، چاى تيار كن 
تازه مى شويم

چاى خوردن
و گريستن

چاى خوردن
و به تنبورك كوچيان 

دل دادن.
تازه مى شويم

دلت دروازه كابل باد
دادا

وقتى از بزكشى 
سرفراز بر مى آمدم

چاى مى خورديم.
دادا چاى تيار كن

دارم مى ميرم.
چاى تيار كن

به وسعت افغانستان 
شبم

به وسعت اين دل
دادا

بيا خوش باشيم
بى بى سى گوش كنيم

طالبها به ”تورابوره“ رفته اند
وقتى قيچى كردن را از راديو مى توان ياد گرفت

چاى تيار كن.
دادا

رمانم كه نشر شد
برايت يگ زن روس مى آورم

مى توانى انتقام بگيرى
حالى چاى تيار كن
دلم يخ كرده، دادا

دادا
مرگ از راه رسيد

امروز عاشق شدم.

به زودي  
مردي در پاريس گريه مي كند 

و زني در كابل خواهد زاييد
و عبداالحد دوباره مي آيد.

1------------------------  سماوات: سماور

هنر پيشه سينما
گفت و گو فضل الرحيم رحيم خبر نگار آزاد با رويا مالك        چهار شنبه 14 نوامبر 2007

خوست  واليت  در  مالك،  رويا  دوشيزه 
ديده به جهان گشوده و از سال  افغانستان 
ن  آالما  كشور  در  بدينسو  عيسوى   1990
تداوى  رشته  در  كند.  مى  زندگى  فاميلش  با 
دندان تحصيالتش ادامه دارد و ضمنا شوق 
ء  زمينه  سينما  هنر  به  نسبت  اش  قه  عال  و 
فلمبردارى  كمره  برابر  در  تا  شد  خوبى 
استعداد ش را با اجراى نقش مركزى در فلم 

( دو توس) تجربه نمايد.
نقشى  اجراى  غرض  قبل  چندى  مالك،  رويا 
در فلم پروفيسور، به هالند رفته بود . اينك 
گفت وشنودى با او پيرامون كار ها ى هنر 
يش انجام داده ام كه توجه عزيز خوانده را 

به آن معطوف ميدارم.
  چگونه به هنر سينما، رو آورديد اگر ممكن 
باشد از كارهاى تان در عرصه سينما بگويد 

؟
   من به هنر سينما به اساس شوق وعالقه ء كه د اشتم رو آاوردم، در اين زمينه تحصيالت مسلكى ندارم. ( 
دوتوس ) اولين فلمى بود كه اجراى نقش مركزى آان از طرف اقاى شاد مان برايم پيشنهاد شد. كه من با وصف 
اينكه تجربه قبلى نداشتم اما همان نقش را به بسيار خوبى اجرا نمودم .بعدا چندين نقشى در فلم هاى مختلف 
برايم پيشنهاد شد اما به نظر خودم چون نقش ها مناسب نبودند از پذيرش اجراى ان معذرت خواستم . اينك 
دومين نقش ام در فلم پروفيسور است كه با محترم انجنير كريم تنوير ، محترم ظاهر هويدا و محترم بصير حيدر، 
نقش بازى نموده ام . براى من جاى افتخار است كه با چنين شخصيت هاى خوب فرهنگى و هنرى كشورم نقش 
مشترك را در فلم بازى نموده ام . بويژه جريان فلمبردارى و اجراى نقش ها و بر خورد صادقانه و بى ريا انجنير 

صاحب تنوير قابل توصيف و خاطره انگيز است .
  قراريكه شما گفتيد به اساس شوق وعالقه به هنر سينما رو اورده ايد ، آيا خواست ها آرزو ها ى كه در عرصه 

هنر سينما داشتيد با اجراى نقشى در اين دو فلم كم بيش به آن دست يافته ايد ؟
  نقشى كه من در فلم دو توس داشتم تجربه اول كاريم در هنر سينما بود. انقدر كه من آرزو داشتم نه اما در 
فلم پروفيسيور، نقشى را كه بازى نموده ام از ان خود م راضى هستم .رسيد ن به آرزو ها به كسب تجربه و 

كار بيشتر نياز دارد اما من صرف در دو فلم 
نقش بازى كرده ام كه رسيدن بهآهايم در 

عرصهء سينما به كار بيشتر نياز دارد.
  نظر شما در مورد فلم هاى كه بيشتر بر 
مى  ساخته  خياالت  و  ها  فانتازى  مبناى 

شوند تا واقعيت ها چيست ؟
  به نظر من فلم بايد نمايانگر واقعيت ها 
باشد تا تخيالت واهى و به اساس همان 
واقعيت هاى موجود جامعه ما اگر فلم سا 
قرار  هم  مردم  پذيرش  مورد  شود  خته 
مى گيرد. در غيرآن كار ما كاپى غلط از 

سينما هاليود وباليود خواهد بود.
  در كدام نقش ها خود را موفق احساس 

مى كنيد ؟
بايد  سينما  ء  هنرپيشه  من  عقيده  به    
آماده اجراى هر نقش باشد .موفقيت هنر 
در  كامال  را  خود  كه  است  اين  در  پيشه 
كند  احساس  شده  داده  برايش  كه  نقش 
.من تا به حال دو نقش داشتم كه هر دو 
من  اما  بودند.  تراژيدى  نقشهاى  نقش، 
بيشتر ترجيع ميدهم در نقش هاى بازى 

نمايم كه در آن عاطفه ، عشق ، محبت و 
مبارزه با مشكالت با زندگى وسر انجام موفقيت و غلبه بر مشكالت باشد .

 - از كار هاى كه روى دست داريد لطفا بگويد؟
  قرار است در يك سريال 120 قسمتى كه به كارگردانى محترم انجنير تنوير، عنقريب كار فلمبردارى آن آغاز 
مى شود نقش بازى نمايم و ضمنا كار تهيه ويدوكليپ از آهنگهاى هنرمند محبوب كشور ما زنده ياد احمد ظاهر 

تهيه شود در آن هم نقشى دارم .
  تبصره ء شما در مورد كمبود نقش فعال زنان در سينما داخل كشور ما چيست ؟

  هر انسان چى زن باشد چى مرد آرزو هاى در زندگى خود دارند . بايد براى رسيدن به اين آرزو ها زمينه به 
انسانهاى جامعه بدون تبعيض و امتياز مسا عد گردد ديگر نظريات كهنه دور گذاشته شود . و از جانبى دختران 
و زنان افغان هم اگر در خود استعدادى را در هر عرصه از هنر مى بينند بايد براى تباز ان با در نظر داشت 
عنعنات و فر هنگ كشور ما اقدام نمايد و تالش نمايند.گر چه مشكالت بر سر راه است اما بايد زنان و دختران 
افغان ثابت سازند كه مى تواند دوشا دوش مردان افغان در عرصه هنر سينما كار هاى شايسته و نقش هاى 

خوبى را بازى كرده مى توانند.
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موسيقى ايرانى 
مكتب تبريز

 

اصغر فردى
 
روزى بوده كه از دلنوازان تبريز، جز جمعى ، ساز ” محمد حسن عذارى ” تارى را 
نمى پسنديد ، چرا كه : از تهران آموخته و آمده و حالوت تار تبريز را در دست و 
پنجه ندارد و به اصطالح ساز زنان آن عهد ”دستش نمك ندارد“، با تار سر ستيز 
دارد و چه و چه . . . در حالى كه اگر كسى نوارى از تار ”عذاري“ داشته باشد و به 
معركه اش بنشاند ، آن گاه است كه پهلوانى او در تار آشكار مى شود . اين از ان 
گفتم كه چه تارهايى در گوش و گوشرس نغمه بازان تبريز بود كه ”عذاري“ با 

آن همه عظمتش ، خاطر پسندشان نمى شد . 
موسيقى و آواز مكتب تبريز در چند قعده و حلقه ى زيرين باليده بود :

1 . دربار وليعهد ( تا بود و تبريز دار واليتعهدى بود ) محل تجمع مرغان موسيقار 
در  فقط  كه  داشت  استمرار  مرغان  اين  وجود   ، وليعهدان  از  اى  دوره  هر  در   . بود 
دوره ى واليت عهد مظفرى ، نام بدل كرده و با عنوان روضه خوان اندرونى مى 
بودند ، چون كه وليعهد ذوق موسيقى را با عقيده بر حرمت غنا به همراه داشت . 
اين دستگان اغلب خوانندگان بودند و در دوره ى طوالنى وليعهدى مظفرالدين ميرزا 
ساز زنان در دربار نباليدند و البته كه برخى عنوان و لبى از دربخانه داشتند و پاره 
ديهاتى و مشفول تعليم بچه هاى دربار . چز اين دوره ، اصحاب دست و پنجه و 
حنجر مخصوص دبار فراوان بودند . جوان ترها با لقب ”غالم بچه“ در كنار وليعهد 
و هم بازى او بودند و سالخورده ترها با عنوان معلم و مربى وليعد ايام مى گذراندند 
. از اين زمره ، حاجى مال كريم جناب قزوينى و ابوالحسن اقبال السلطان و حسين 

خان صادالملك تبريزى بودند . 

2 . در تبريز خانه ى چند تن از اشراف خوش ذوق كه نان شب را نه همين براى خود 
، كه براى احفادشان هم اندوخته بودند و فقط ساز شام و عيش مدام شان كم بود 
، محل اجتماع دوره اى ساز زنان و آوازخوانان بود كه صاحب البيت ، آن ها را با 
اداى احترام فراهم مى آورد و نجباى شهر را و خود را عشرتى مى بخشيد . كريم 
، ميرعلى  تارزن هنگامه ساز ، شاعر و نوحه سراى بعدى _  آقا صافى تبريزى _ 
اصغر صادق الوعد (فشنگچي) ، جوادآقا اردوبادى و سيد حسن طلوعى (سيدحسن 

آقادودانگه) زينت اين مجالس بوده اند.

3 . دسته اى ديگر از ارباب موسيقى و آواز تبريز، قضا را خود از اشراف و نجبا 
بودند كه حلقه و لجنه اى راى خود داشتند و ديگران كه اغلب امثال خود مى بودند 
در خانه ى آن ها گرده مى كردند كه مهدى خان صوتى تبريزى ، حاجى تاج تبريزى 
(روضه خوان ) ، مجدالدين ذاكرى ، حسن يكرنگى ، و در دوره ى ما _ يعنى آخرين 
دوره ى شكوه تبريز _ حاجى غالم رضا قيطانچيان از آن دسته بود كه خود در خانه 
بيگجه  غالم حسين  و  فرنام  محمود  و سازندگانى مانند حاجى  داشت  حلقه اى مى 
خانى و خوانندگانى مانند آقامير حبيب، آقاميرزاعلى نقاش ، كاظم آقا ماراالن لى ، 
حاجى حسين عمى تنباكوچى ، حاجى عمى اوغلى سرده رى لى . مرحوم جواد آذر 

در مرثيت“قيطانچيان“ سروده و شأن او را چنين ستوده است : 

اى بلبل مست نغمه پرداز               با ساز غم دلم هم آواز
 در ناى تو با هواى گلشن               هر نغمه به خون كشيده دامن
   در سوگ تو اى زبان هرساز            شد چنگى چرخ نوحه پرداز

در ملك هنر ز بعد اقبال                 بر نام تو بود قرعه ى فال
   سر از دل خاك تيره بركن                برخيز و دوباره نغمه سركن

مبادا  كه  فراوانى  مالحظات  با  اما   ، نداشتند  حلقه  كه  كسانى   ، اشراف  اين  از  ديگر 
لكه اى ! به شوكت شان بيفتد ، در بعضى از اين جلسات ديده مى شدند ، يا صدايى 
داشتند و خوب شنيده مى شدند و يا صدايى نداشتند و در عوض موسيقى دان و 
مقام شناس بودند و كم مى خواندند و به قول مشهور نمكى بر ديگجوش تفنيات مى 
افكندند . از آن ها مرحوم اكبرآقا هريسچى بود كه تجارتخانه ى فرش داشت ، ولى 
متجدد بود و ته صدايى و ذوقى و چشم اشكريزى و معاشرت با شهريار شاعر كه 

خود استادى در ساز و آواز بود . 
 . بود  اى  زمره  تنهايى  به  او  كه  بياورم  زمره  كدام  در  را  شهريار  كه  دانم  . نمى   4
درباره ى شهريار و موسيقى ، فصل مفصلى نوشته ام كه در فرصتى ارائه مى شود 
، اما مختصر اين كه او ساز را يعنى سه تار را بسيار استادانه مى نواخت . من نگويم 
و مقام شناس شاعر ، ه.ا.سايه، گفت كه : ”شهريار سه تار را كم از صبا نمى زد .“ 
و خود صبا كه  : ”شهريار ، شهريار ساز تو سوزى دارد كه هميشه هوس شنفتنش 
دارم“. گرچه سه تار را از صبا آموخته بود، اما چندان عاشق سازش بود كه مى گفت 

: سه تار ديگر به بزرگ ترين تعلق من بر دنيا درآمده بود و به اندازه ى معشوقم 
مى خواستمش . او رديف ها را نيز به دو گونه مى دانست ، هم رديف آوازى و هم 
رديف سازى و چيزهايى از رديف در خاطر گرد آورده بود كه شايد امروز كسى 
را به خاطر نباشد . زبده خوانان و زبده سازان شهر _ از سالى كه او ديگر تبريز 
را براى محل زنده ماندن برگزيده بود _ با كمال مماشات و مدارا و احترام به خانه 
اش ميآمدند. اقبال السلطان _ كه ”عمو مقامى ” اش مى خواند و خاطرش را عزيز مى 
داشت _ پاى دائم و ثابت حلقه اش بود و از ديگران آقا ميرعلى اصغر صادق الوعد 

و حسن يكرنگى كه درباره ى او سروده است :

به هم ماند دل و دلتنگى ما                به بى بالى بلندآهنگى ما

مرا هم دل دورنگى ها شكسته است  سالم اى عالم يكرنگى ما

 و آقا ميرزاعلى نقاش كه درباره ى او سرود :

تبريز  يك  كه  خوشگل  خاطرى  بود            نقاش  على  كو  زد  ما  قيد  ديرى  پير 
خاطرخواش بود

بلبل موسيقى و گنجينه ى ذوق وهنر               هم مذهب بود و هم صورتگر و 

نقاش بود
 هم به شعر و موسقى گلچين وبا ذوقى لطيف    هم مناسب خوان يكى خواننده ى 

قالش بود

 تالى اقبال آذر اوستاد موسقى               با اساتيد هنر در شور و در كنكاش بور
 اردوبادى بود و عذارى و دشتى ليكن او  -  شمع مجلس بود و هم بر صدر مجلس 

جاش بود

 تير آخر بود و بى او تركش از ما شد تهى         چون كماندار فلك با ما پر از 
پرخاش بود

و آقا ميرزا جعفر بدايعى (كالمي)كه باز شهريار چنين توصيفش كرد:
استاد فن ساعت وشعر است وموسى           وين هر سه حز به ساز طبيعت تمام 

نيست

و حاجى غالمرضا قيطانچيان و چند تن ديگر و از جمله آقا غالم حسين بيگجه خانى 
. شهريار در اواخر عمر ساز هيچ نمى زد ، اما آواز هر روز مى خواند ، يعنى زمزمه 
اى مى كرد و گويا با خواندن هر گوشه اى ، خاطره اى به خاطرش مى زد و گريه 
اى سوزناك و ْواز به ناله اى تبديل مى شد كه : اين را ”پروانه“ غوغايى مى خواند 
و اين يك را ”قمر“ شبى چه كرد و آن ديگرى را رضاخان هندى كه مى خواند،كربال 
مى كرد و ديگرى را درويش خان عجب زد و اغلب تلخ ياد حبيب سماعى و صبا و 

غم شهريار از جوانمردگى شان و حسرت ها . . . . 

اگر دستم نگيرد دسته ى ساز          هنوززم سينه هست و سوز آواز
اگر شيرين به ناز و دل گرفته است     خدا از ما نگيرد شور و شهناز

 
5 . جز اين ها كه در خانه هاى اشراف شان مى يافتى ، جمعى ديگر در قهوه خانه 
ى خوانندگان (اوخويان الر قهوه سى ) گرد مى مدند . در هر دوره اى قهوه خانه 
اى ديگر بود كه در روزگار ما قهوه خانه را دده غالم على پرتوى مى داشت . اداره 
ى قهوه خانه ى خوانندگان خود هنرى ديگر مى طلبيد ، چرا كه مشتريانش بنايان 
و معماران و نواكشان نه ، كه تارى ها و كمان كش ها نواخانان بودند و با ذائقه 
اى غريب . اين قهوه خانه اعضاى زيادى داشت ، چرا كه در تبريز هر كسى ذوق 
و سوداى داشت ، صداى دودانگى هم داشت و دانش و رديف و مقام و دستگاهى 
. مثال“ آقا ميرزاعلى حقانى كه حقا از قلندران تبريز بود ، جزو خوانندگان به شمار 
نبود ، اما در رديف و گوشه هاى غريب هيچ كم از خوانندگان پيرامونى خود نداشت 
و صداى سوخته اى كه از سينه اى سوخته تر برمى خاسن . در اين هوه خانه ها 
مردانى جمع مى شدند و گوشه گوشه آواز را به همديگر تحويل مى كردند . يعنى 
شبى كه نوبت سه گاه خوانى بود ، استاد و پير مجلس ، اول ”مايه“ مى داد و هر 
كس به ترتيب گوشه اى را مى خواند و گوشه ى بعدى را به ديگرى مى داد : كاضم 
آقا ماراالن لى جاويد،حاجى حسين عمى تنباكوچى ، آقا ميرحبيب ، ميرزاعلى نقاش ، 
سيدحسن زوضه خوان ، محمدخان اوغلى نجار ، خان عمى ، حسن آقا بخشايشى ، 
صادق عهدى (شخته صادق ) ، اكبر سراج و برادرزاده اش كريم رهبر تبريزى (كريم 
قناره ) ، مشهدى مجيد چوركچي، حبيب اهللا فخيم فارابى ، مشهدى حسن قهوه چى 
، عباس قلى دلكش و برادرش ميرزاعلى اصغر روضه خوان، ميرزا احمد خياباني، 
سيدمهدى چهره پرداز شاگرد اقبال آذر) و نيز چند تن ديگر از خوانندگان استاد و 

تواناى تبريز .

حاج حسين عمى تنباكوچى نى         گوژه يدين دشتى اوخوبان زمان
اودووروب جانالرى يانديراردى              او عشق اودوندا جانى ياخيالن

”سيدحسن روضه خوان“بلبل تك        اورك ده عشقى باشينداشوري
گلشن لر آرا خوش نوا ايله                 اوخوردو مين سوز ايله ماهوري

ماراالن مارالى ”كاظم آقا“                  كيمى گلشن ده بير بلبل اولماز
گلشن لر آرامين بلبل اولسا               اونون تك صفالى بيرگل اولماز

” آقاميرحبيب ” سيد تاج دار               عشق شاهى نين باشا تاجى ايدي
فقر مولكونده قلندر درويش                مقامات بزمى نين سراجى ايدي

 در همين حلقانى كه قسما“ گفته شد ، آن همه شوكت ، بى ساز راست نمى آمد. ذوق 
غالب در اين مجالس ، تار را مى پسنديد. عجيب است كه اثرى از وجود سه تار در 
آن روزگاران نه خوانده و نه شنيده ام . كمانچه در تبريز محدود به يك _دو نفر بود 
كه در اين اواخر مرحوم عادل آرميون تنها كمانچه كش بود . مرحوم جعفر ارمغانى 
 ، ميولونيست   ، زاون  ها  اين  جز  و  داشت  موسيقى  آموزشگاه  و  بود  ويولونيست 
آشوت بابانس ، نوازنده ى كالرينت ، خانم باگراميان ، نوازنده ى پيانو و ديگران 
 . گراييرند  نمى  ايرانى  نواز  و  ساز  به  ليكن   ، داشتند  وجود  ارامنه  از  مخصوصا“ 
بنابراين تقريبا“ جز تار ساز ديگرى در محافل ذوقى و موسيقى تبريز رايج نبود . تار 
را نيز فقط قاوال همراهى مى كرد كه حاجى محمود فرنام يك تنه هفتاد سال تبريز 

را از قاوال كوب بى نياز كرده بود . 
همچنان كه در مقاله ى ويژه ى مرحوم بيگجه خانى نيز به همين قلم نوشته شده 
است ، خاندان بيگجه خانى دويست سال در تبريز عهده ى نوازندگى تار را به گردن 
استادان  از   ، داشت  نام  قلى  آقاحسين  كه  خانى  بيگحه  مرحوم  پدر   . داشتند  خود 
بالمنازع تار بوده كه ذكرش در منبع پيشين رفته است . او در سال 1310 در اثر 
سرطان حنجره درگذشته است، اما عموزادگان ، اوالد و اقارب خاندانى او همواره 

نوازندگان برجسته اى بودند . 
و  رفت  حلقات  اين  به  كه  ببريم  نام  تار  ى  نوازنده  چند  از  ناگزيرم  خاندان  اين  جز 
آمد داشتند . تارنوازان نيز كما بيش در مراتب خوانندگان جاى مى گيرند ، چرا كه 
در اين گروه ، اوايل و اواخر عمر يك نفر گاه چنان رنگارنگ بوده است كه يك نفر 
در يك لجنه نمى گنجد . جواد آقا منشى حضور كه عكسهايى از او در دست است ، 
در آغاز جوانى فراش خلوت محمد على ميرزا وليعهد (محمد على شاه بعدى ) بود . 
تار را در تهران نزد آقا غالم حسين عمو (برادر جد حاجى على اكبر خان شهنازي) 
تكميل كرده ، به دربار تبرز راه يافته بود . با فحل ترين خواننده ى آن روزگار تبريز 
تار نمى زد كه صدايش وحشى است و خودش وحشى تر . افراط در قلندرى و مى 
آلوده به افيون در ساغر كردن ها عاقبت از او بى نوايى ساخت كه در شصت سالگى 
نيم شبى سرد در مراغه به قناتى مى افتد و همان جا مى ماند تا فردا يخ زده اش را 
مى يابند . پسگردش جوادآقا از محافل شاهى تا قهوه خانه ها و حلقه هاى فرودست 
جامعه بود . باز از اشراف ، مرحوم اقبال رفيعى شاگرد آقا حسين قلى در تهران بود 
كه خود اقبال رفيعى شاگردى به نام عبدالعلى خان ساعد تربيت كرده بود كه بسيار 
خوب تار مى زده است . از طايفه ى گوران هاى آذربايجان نيز نوازندگان پهلوانى 
درآمده اند كه بزرگ ترين آن ها ميرزاعلى خان عادلى بود . او نيز تار را در تهران 

از آقا حسين قلى آموخته بود . 

حسن آقا سلمانى فروتن ، دكتر محمديه ، صاحب داروخانه ى محمديه و كيميا كه 
خود شاگرد جوادآقا منشى حضور بود ، ميرزا ابراهيم ، اسماعيل نادرى ، صديقى ، 
ابراهيم طلوعيان ، فرهنجى ، حسن هاتف ، شهنازى مراغه ، ميرجواد سهامى ، حسن 
جوان ، محمد حسن خان ، بورون (دماغ ) ، حسن آقا دشتى ، نام كسانى است كه 
تحقيق درباره ى آن ها را به آينده و اينده اى ها واگذار مى كنيم كه فعال“ نام شان 
را بدانيم تا گردآورى اطالعات ديگر درباره ى اين ثروت هاى موسيقايى ايرانى در 

پاذربايجان و تبريز . 

ملك  حدود   ، اخير  ى  دوره  در   ، كالن  كيان  ملكت  اين  آوازى  موسيقى  حال  هر  به 
، به دو و با اغماضى به سه ناحيه مى برد . يكى مكتب تبريز كه نتيجه ى شوكت 
 ، تبريزى  صوتى  خان  مهدى   ، تبريزى  صادالملك  خان  حسين  چون  خوانندگانى 
ميرعلى اصغر صادق الوعد(فشنگچي)، حاجى تاج تبريزي(روضه خوان) ، مجدالدين 
خان  ابوالحسن  به   ( دودانگه  طلوعي(سيدحسن  سيدحسن   ، ذاكرى  ناصر   ، ذاكرى 
اقبال آذر رسيد و سكه ى سلطنت آواز اين حدود به نام او خورده و تأثير به من 
تبع چندى مانند رضاقلى ظلى ، حاجى غالم رضا قيطانچيان ، ابراهيم بوذرى ، ملوك 

ضرابى و سرتيپ برد . 
دو ديگر مكتب   اصفهان كه كشته هاى بزرگان متقدمى مانند شهاب چشم دريده 
 ، عندليب  حاج   ، اصفهانى  عبدالرحيم  سيد   ، الواعظين  تاج   ، اصفهانى  بحرالعلوم   ،
كه فضليت آن ها راست _  ميرزاحسين ساعت ساز ، ميرزا حبيب شاطر حاجى _ 
در باال و اندام حنجره هاى حريرى سيد حسن طاهرزاده و تلج و اديب خوانسارى 

روييد . 
در ميان اين دو ملك ، مرغان چمن تهرانى پلى زدند و سياق شيرينى پديد آوردند كه 
ثمره ى مبارك معماران بزرگى مانند جناب دماوندى ، على خان نايب السلطنه ، سيد 
احمدخان تعزيه خوان ، حسين شميرانى ، قمرالملوك وزيرى ، حاجى محمد ايرانى 
مجرد ، عبداهللا دوامي(دودانگه) ، سيد حسين ميرخانى و نورعلى برومند نگينى است 
كه بر انگشت محمد رضا شجريان جاى دارد . اين سياق آخرى فزونى هاى آن و 
كاستى هاى اين را حد اعتدالى بخشيده و زيبايى هاى هر دو را به درجى درج كرده 

، ظرايفى نيز بر آنها افزوده است.
اما سخن از آواز دوره ى متأخر ايران كه به ميان آيد ، ناگه نام اين پنجه ى تنتره 
_اقبال آذر و ظلى و طاهر زاده و تاج و اديب _ بر خاطر گذرد و حتى تمثيل بدخواندن 
نيز از اينان گزيده شود ، چندان كه رنداد به كسى كه خوش نمى خواند مى گفتند : 

فرى ! كه مانند ”تاج“ و اواخر ”ظلي“ مى خوانى .
موسيقى سازى ايران نيز همين سرنوشت آواز را در تعقيب آن داشته است . هر 
شاخصه اى كه براى موسيقى ايرانى مكتب تبريز و ديگر سائقه ها گفته شد ، براى 
موسيفى سازى نيز صادق است ريال به اين معنا كه هر چه موسيقى آوازى مكتب 
سازى  موسقى   ، است  شاداب  و  بار  نشاط  هاى  زنگله  و  تحريرها  اى  شالله  تبريز 
مكتب تبريز نيز _ مخصوصا“تار پر از دراب و شتاب صاف و شفاف است . هر چه 
سرعت مضراب و پنجه را در تار ايرانى بيفزايى و پيچيدگى هاى ملوديك بر آن باز 
بخشى ، فرم به موسيقى مكتب تبريز مى گرايد . فريادهاى اگزوتيك انسان باستان 
را از آن ، بى پيرايه تر و ناب تر مى شنوى و اگر حسرت مى خورى كه كاشكى 
نوا و نغمه هاى موسيقى هار سال پيش ايران را _از ”تخت طاقديس“ و ”شبديز ” 
و ” گنج بادآورد ” _ مى شنودى ، با گوش خواباندن بر گوشه هاى جارى از افق 
هاى دوردست تاريخ مكتب تبريز ، مى توانى با كم ترين تغييرات آن را بازيابى . 
موسيقى مكتب تبريز همواره به دو زبان باليده است . فارسى و تركى بستر مهربان 
دو  اين  سال  هزار  تبريزى  چون   ، است  بوده  تبريز  مكتب  ايرانى  تصانيف  و  آواز 
اما   ، فارسى  به  گاه  و  نوشته  تركى  به  گاه  و  برده  پيش  هم  دوشادوش  را  زبان 
موسيقى كه حاجتى به نوشتن نداشت ، فارسى و تركى در آن تعطيل نمى ورزيد 
. ”كوچه لره صوسپميشم“ (بيات شيراز) ”قره گيله“ (ابوعطا ) ، ” يئرى هايئرى ها 
كوسموشم سندن ” (بيات ترك ) و سدها تصنيف و ترانه از نمودهاى زيباى مكتب 

تبريز است . 
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SPORT
Sepahan Kicking Off Club World Cup
TOKYO, Dec. 5--You can still see the 
disappointment etched on the faces of the 
Sepahan players. Two and a half weeks 
ago, the Iranians suffered a narrow defeat 
to Japanese side Urawa Reds in the AFC 
Champions League final, missing out on 
what would have been the greatest triumph 
in the club’s history. 
According to FIFA, despite that defeat, 
Sepahan still qualified for the FIFA Club 
World Cup Japan 2007, and while they say 
that revenge is a dish best served cold, it 
will be piping hot if they make it through 
to the quarterfinals and set up a repeat of 
the Champions League decider.
“We’re not here in Japan for a holiday,“ 
said Sepahan’s Croatian coach Luka 
Bonacic. “It’s a great honor for us to be 
taking part in the Club World Cup. We’ll 
give it everything we’ve got to get some good results. I hope we’ll get to play Urawa 
Reds again.“ 
Before they can think about a rematch, however, they will have to beat New Zealand 
outfit Waitakere United on Friday. The Iranians are very much the favorites to get 
through against the OFC O-League winners, but Bonacic does not want his troops 
looking past their current opponents and concentrating on a potential revenge match 
with Urawa. 
“We need to be fully focused on Waitakere and take it one match at a time. Not all of 
their players are professionals, but they can all certainly play good football.“
Uncertainty surrounds the availability of two of Sepahan’s key players, captain Mo-
harram Navidkia and striker Mahmoud Karimi who face late fitness tests ahead of 
Friday’s match. “I hope I’ll be ready in time,“ said a determined Navidkia. “Every 
man has a dream, and mine is to play in the Club World Cup.“
The midfielder played for German outfit Bochum for a while and was part of the Iran 
team at the 2006 FIFA World Cup Germany. He has high hopes for his club here in 
Japan and hopes a good performance will be the springboard for a recall to the na-
tional team, in which he has only featured briefly since last year’s FIFA World Cup. 
“It’s really important for Sepahan to play well at the Club World Cup, since I want to 
get back into the national team.“
Sepahan’s foreign imports are also hoping to use the tournament as a platform for 
their careers. “It’s an opportunity to show what we’re capable of. We are going to 
play to our strengths and that will hopefully help us win some matches,“ said half-
back Hossein Kazemi at the team’s opening press conference in Japan. 
“We’ll give it our best shot and hopefully that will bring us some success. We’ve 
prepared really well for the tournament,“ added fellow defender Jaba Mujiri from 
Georgia.

Iran Water Polo Team to Attend 
Qualifying Games
Iran’s water polo team will play 
against Mexico, Germany, Italy, 
Canada and Macedonia in Group B to 
qualify for the 2008 Beijing Olympic 
Games.
This is the last qualification event for 
proceeding to the Olympic Games, 
wrote FINA (International Swimming 
Federation) website.
The 12-team tournament will be held 
in Oradea, Romania, on 3-10 March 
2008 and the top three teams will 
qualify for the Olympic Games.
Romania, Russia, Brazil, Greece, Kazakhstan and a team from America will be play-
ing in Group A.
China (host), Montenegro, the US, Australia, (Egypt or South Africa), Croatia, Hun-
gary, Spain and Serbia have already qualified. 
According to FINA’s regulations, a total of 12 teams will be attending the 2008 Bei-
jing Olympic Games.Six teams from Europe, three teams from America, two Asian 
teams and one team from Africa will also attend the Olympic Games.

Bizhan and 
Manizha Story

Written by: Dr. Bijan Kimiachi

Ferdowsi, one of world greatest poets of all times, in its magnificent “Epic of the Kings” Shahnameh 
Ferdowsi alludes frequently to 

the magic cup, Jame-e-Jam. 

 Most beautiful of all the legends
 of the cup is that of Bizhan and
Manizha. Eager to seize any op-
 portunity to prove himself the
 young nobleman Bizhan accepted
the charge of the King Keykhos-
 row to go to the land of Armenia
 to liberate its people. His task was
 accomplished in good time, and
 on his way back to Persia with his
 army, Bizhan made a camp and lay
 resting in his tent, when Gorgin,
 one of his companions officers,
 asked him if he had ever seen or
even heard of Manizha, daugh-
 ter of Afrasiyab, King of Turan.
 Bizhan replied that he had not.
Gorgin, who in his heart was jeal-
 ous of Bizhan’s favor in the eyes
 of the Persian King and would be
well rid of him, described Man-
 izha in the most seductive terms:
“Cypress-stature, fragrant with musk, her cheeks are rose-tinted, her eyes languorous, her lips wine-
“.filled and redolent of rose-water

On the morrow, Bizhan departed for the court of Manizha. When the young nobleman beheld her, the 
most beautiful woman he had ever seen instantly took his heart captive.  Manizha was also enkindled 
with love for the most handsome nobleman of Persia. Acknowledging their love to each other, but 
aware of Afrasiyab’s hatred for all Persians, they married secretly and journeyed to the court of Afra-
siab. Strongly disapproving of their marriage, which he had learned of through the treachery of Man-
izha’s attendants, Afrasiyab gave order that Bizhan should be overtaken and imprisoned in a cavern 
with an enormous rock covering the mouth of the pit. Manizha was cruelly expelled from her father’s 
court to share her husband’s punishment.

In the meantime, Gorgin led the army back to Persia, where he reported to Bizhan’s father, the famed 
warrior Giv, that Bizhan had been lost in a terrible storm. But, refusing to believe Gorgin’s story, Giv 
compelled him to retell the story in the presence of the King Keykhosrow. Turning to Giv, the king 
said: Stay until the month of April has arrived; then I shall call for the world-revealing cup, Jam-e-Jam, 
and, going into the presence of God, shall stand there looking into the cup to search through the seven 
climes every region and country. Then I shall reveal to you where Bizhan is, for truly it shall be shown 
to me within the cup.

When spring arrived, Giv came to the court with hope in his heart. The mighty King Keykhosrow de-
manded the cup. He dressed himself in Grecian robes and placed the royal diadem upon his head. He 
took the cup in his hand and went thence into the presence of God. Over the whole firmament he ranged 
within the cup, from the sign of Fishes to that of Ram, beholding Saturn and Jupiter, Mars and Lion, the 
Sun and the Moon, Venus and Mercury. All things yet to be; the wonder-working King beheld in the 
cup. Into every one of the seven climes he looked in the hope that he would find Bizhan.

By the will of God, he espied Bizhan there, in Turan fettered in the pit with heavy chains and praying 
for death in his misery, while ready in attendance nearby him stood a maid of royal stock. At sight of 
that pathetic spectacle, the king turned his gaze toward Giv and smiled in such a fashion that the whole 
throne-room was illuminated.

Keykhosrow told Giv that Bizhan was alive. Later, Rostam the strongest warrior of Persia was sent to 
rescue Bizhan and his beloved Manizha.  
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$1.2 Million 
for charity 
Magic of Persia 
The London-based charity Magic of Persia ex-
ceeded all expectations with sales from their 
charity auction of contemporary iranian Art 
reaching $1.2 million on Saturday.  
Over 31 prominent Iranian artists have contributed contemporary artworks for the ‘Magic of 
Persia’ charity fundraiser in Dubai. 

“We are truly overwhelmed by the generosity of our world class Iranian artists and stunned 
by the generosity of the collectors and art lovers who came from all over the globe to sup-
port us here in Dubai,” said Shirley Elghanian, Chief Executive of the Magic of Persia. 

Iran Darroudi, Farhad Moshiri, Shirin Neshat, Shirana Shahbazi, Parviz Tanavoli, Behzad 
Behnam are among the prominent Iranian artists who made major contributions to the auction.

The live auction was attended by 450 guests with many others bidding in absentia from around 
the world; highlights included, the sale of Farhad Moshiri’s Swarovski crystal adorned painting 
Only Love (Faghat Eshgh - ) for $300, 000 and Y.Z.Kami’s Endless Prayers for $80,000.  Works 
by children from Al Noor Training Centre for Children with Special Needs in Dubai and The 
Future Centre in Abu Dhabi (both charities supported by Magic of Persia) were also auctioned 
for a combined total of $23,000.  All profits raised will go towards Magic of Persia’s Education 
Programme and humanitarian grants for local and international charities.   
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DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 
when you leave

When you have finished with this 
magazine please recycle it.

“Insects Concert” to buzz in Niavaran
Tehran’s Niavaran Cultural Center is scheduled to host a musical puppet show named 
“The Insects Concert”, directed by Maryam Sa’adat. 
The series of shows will begin at the center’s Gusheh Hall on December 9 and the troupe 
is slated to play six musical pieces in each performance of the 13-day program. 
The compositions, entitled “My Homeland”, “Tom and Jerry”, “The Key”, “The Play-
mate”, “High Schools” and “Oh Iran”, have been arranged for the instruments keyboard, 
jazz percussion, electric guitar, violin and tumba which will played by the puppeteers of 
the grasshopper, spider, bee, ant and ladybug. 
The music has been composed by Keivan Kiaras and the lyrics, which have been written 
by Omid Soltan-Ahmadi, will be sung by vocalists Soltan-Ahmadi, Mohammad Bahrani, 
Delaram Mostofi and Mani Sharfi. 
The puppeteers include Hedyeh Hashemi, Omid Soltan-Ahmadi, Mohammad Bahrani, 
Kazem Sayyahi, Shima Bakhshandeh, Marjan Namvar-Azad, Bahador Malekif and Ne-
gar Shahbazi. 
They will be handling the beetle, cricket, fly, spider, bee, ant, grasshopper and ladybug 
puppets. 
The “Insects Concert” was given a warm welcome by people at its debut in Tehran’s Banu 
Cultural Center in 2006. Since then the troupe has performed 1000 shows in the cities of 
Hamedan and Bandar Abbas and at several centers in Tehran

Music exhibit coming to town
Tehran is to host the first edition of a music exhibit from December 28 to January 4. 
The event is to be held at the venue of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA), the secretary of 
the festival Abdolhossein Mokhtabad said at a press conference held here on Monday. 
He went on to say, “Overall almost 6 million people in this country are working in the field of music and related industries. For example, over 
100 people are involved in producing a single music album. One of the aims of the event is to introduce these industries to the public. 
“Copyrights and economic issues pertaining to the world of music will also be discussed at the sessions scheduled to take place on the side-
lines,” he added. 
He continued by expressing his regret over the fact that there are not many proper concert halls in Tehran despite the fact that concerts are now 
yielding high profits, adding that a sum of almost 20b rials was raised from concerts held last year. 
Executive manager of the exhibit Babak Rezaii said that the event will provide an opportunity for music product manufacturers, music book 
publishers and producers of musical instruments to display their merchandise. Music colleges and studios will be represented and periodicals 
will be on sale. 
As sidelines to the main exhibition there will be live music performances and discussion panels. 
During the course of the event several ceremonies will also be held to honor Veteran musicians, Rezaii concluded. 
The IIDCYA is located on Hejab St., Keshavarz Blvd 

’Red Robin’ Among  
Top 5 in Malaysia
The film ’Red 
Robin’ direct-
ed by Parviz 
Sheikh-Tadi 
and produced 
by Majid Es-
maeili was se-
lected among 
the best five 
films at the 
M a l a y s i a n 
Film Festival.
According to www.sourehcinema.com, 
the film, which is sponsored by Martyr 
Avini Cultural Artistic Institute, narrates 
the story of a boy who looks for some-
body who could resurrect his deceased 
friend.Malaysian Culture, Arts and 
Heritage Minister Datuk Seri Dr. Rais 
Yatim said in a message to the festival 
that the event seeks to promote coopera-
tion among countries in the field of film 
production.Referring to the significance 
of filmmaking industry, he said organiz-
ing such events will facilitate exchange 
of views and experiences among film-
makers while promoting creativity and 
innovation.
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مواد غذایی ماهان

راه آسان برای پخت پلوی ایرانی
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