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 48 صفحه  - چاپ لندن

عبور از تخت جمشيد عبور از تخت جمشيد ممنوع!ممنوع!  

ساركوزي: 
حاضرم به 
ايران سفر 

كنم

بازي 90 دقيقه اي بازيكن 
ايراني لسترسيتي 

حريم درجه يك تخت جمشيد 
با احتساب آثار برشمرده در 
شامل  جمشيد  تخت  عرصه 
تعداد بسيار زيادي تپه و اثر 
اين  است.  تاريخي  محوطه  و 
آثار و محوطه ها از جنوب به 

شمال به قرار زير است؛
تل چمني، تل باكون الف، تل 
باكون ب، تل سهراب بيگي، تل 
شاه آبادي كوچك، تل ايمان، 
جالآباد،  تل  چاه،  چرخ  تل 
شاه  تل  چشمه،  گورستان 
بزرگ  محوطه  بزرگ،  آباد 
دو  فيروزي،  هكتاري   600
چاه بزرگ سنگي، سه معدن 
استخراج سنگ، تل ريگي، كاخ 
ناتمام  آرامگاه  گوهر،  دشت 
نقش  مجموعه  رستم،  تخت 
نقش  ساساني  هاي  برجسته 
هزار  سه  سنگي،  پل  رجب، 
دامنه  و  فراز  بر  سنگي  گور 
مشرف  هاي  كوهستان  هاي 
مجموعه  جمشيد،  تخت  به 
يادماني نقش رستم، بيش از 
300 استودان دوره ساساني، 
دو آتشدان سنگي، قلعه دوره 

ساساني- 
صفحه 16

قدرت در سكوت مرموز جنگل
صفحه 10

صفحه 38از فردوسى تا مولوى

صفحه29خودكشي ناموفق جوزف
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بيجه 
حسن فرازمند

من متهم هستم، پليس اما نمي داند
من قاتل اين وقت ها، اين لحظه ها
- اين روشني هاي لب ايوان

من قاتل اين برگ هاي نورس تن شسته در باران 
من قاتل اين دوستان هستم. 

وقتي بهار آمد
من دشنه دستم بود، پشت در كمين كردم

ُرز بود، گيالس و شكوفه
انبوهي از حيرت كنار من

من چه بدي ها با تن آن نازنين كردم
-

من خوشه هايي از اقاقي را گلوبند ”صفيه“ دختر 
همسايه مان كردم

او را عروس كوچه هاي كودكي هايم گمان كردم
هر جا كه مي روييد يك زنبق

بي اعتنا بودم
حتي تمي دانم كجا بودم

-
پنجاهمين سال است كه مي بينم اين گونه 
اين شمعداني هاي قرمز را كنار حوض

هر روز مثل روزهاي قبل
حس مي كنم تعويق هاي مرگ را –

                                                   - خميازه هاي 
عصرگاهي را

اين زندگي ساده ي خواهي نخواهي را
 -

من متهم هستم، پليس اما نمي داند
من پيش از اين هم بارها گفتم

در چيدن يك سيب از باغ حيات آباد 
در چيدن يك پونه از جاليز فلفل ها

در غارت باغ شكوفه در شمال دره ي پونك
همدست بودم.

با من قصوري بود
من دور كردم دست هاي دخترم را از رسيدن به كتابي 
                                                                             

كه لب رف بود
اين اعتراف اول من نيست

يك بار هم يك زن كنار ايستگاه تاكسي
پرسيد: ”آقا عشق يعني چه؟!“

من شانه هايم را به مفهوم نمي دانم تكان دادم
يك بار هم هنگام تفتيش عقايد زبر لب گفتم:
من چتر مي خواهم، هواي منطقه ابري است

آنها ولي
از پاسگاه انداختندم با لگد بيرون
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سرآغاز

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

و داراى چه اصالتى مى باشيم.

قدردانى 
امروز قصد داريم از تمامى دوستانى كه طى اين مدت با همكارى داشته اند تقدير و تشكر به عمل آوريم. طى چند هفته اخير 
تماس هاى فراوانى داشته ايم كه از ما تشكر و حمايت كردند. جا دارد از همه عزيزانى كه به هر شكل ما را مورد لطف و مهر 
خود دارند، سپاسگزارى كنيم و بگوييم كه اميدواريم كه استحقاق اين همه مهربانى هاى شما را داشته باشيم. پيام هاى تشكر 
و سپاس كه از شهرهاى مختلف شمالى گرفته تا جنوبى ترين شهرهاى انگلستان به شكل نامه، تلفن، ايميل در طول هفته ارسال 

مى شود.  
نمى دانيم با چه كالمى از همراهانى  كه در زمينه آگهى با ما همكارى دارند، تشكر كنيم. از عزيزانى كه به تازگى به جمع ما 
پيوستند. با توجه به اينكه آنقدر شناخته شده و معتبر هستند كه ديگر هيچ نيازى به معرفى يا تبليغات ندارند، اما تنها به سبب 
كمك جهت دوام و استمرار هفته نامه است كه ما را در چطر حمايت خويش قرار دادند. تشكر فراوان از آقاى كريمى مدير محترم 
رستوران زعفران كه از اين شماره به يارى ما آمدند. همچنين دوستانى مثل سركار خانم زهره مستجير وكيل متخصص در 
امور مهاجرت كه با ارسال مطالب تخصصى در زمينه هاى گوناگون، به شكوفايى و هر چه پربار تر شدن اين هفته نامه مدد 

مى رسانند. ساير عزيران ديگر كه نام بردن از آنها در اين مجال اندك نمى گنجد و تنها مى توانيم از آنها تشكر كنيم.
از شما خوانندگان عزيز مى خواهيم كه نظرات، پيشنهادات و انتقادهاى سازنده خود را در مورد هفته نامه پرشين با ما در ميان 

بگذاريم تا بتوانيم در راستاى ارتقاى كيفى هفته نامه گام هاى استوارى برداريم.

فرشته كديور 

لندن بهشت ميلياردرها

لندن به بهشتى براى ميلياردرهاى جهان تبديل شده است و هر سال تعداد بيشتري از ميلياردرهاى جهان تصميم مي 
گيرند مقيم اين شهر شوند. به گزارش شبكه تلويزيوني كانال 5 فرانسه، قوانين انگلستان در زمينه ماليات بر ثروت 
براى ثروتمندان بسيار مناسب است و آنها در لندن ماليات كمترى نسبت به ساير شهرهاى بزرگ جهان پرداخت مى 
كنند. اكثر ميلياردرهاى خارجى در لندن روسى هستند كه با سكونت در انگلستان روش زندگى بسيارى از اعيان و 
اشراف انگليسى را نيز به هم ريخته اند.ميلياردرهاى خارجى مقيم لندن همواره مى كوشند به هيچ وجه جلب نظر 

نكنند. در لندن فروش بازار خودروهاى مجلل و لوكس بسيار داغ است و برخى از ثروتمندان براى خريد آخرين مدل 
رولز رويس ناگزيرند دو سال منتظر شوند.

دولت انگلستان براى جذب ميلياردرها قوانين ويژه اى براى پرداخت كمتر ماليات بر ثروت به تصويب رسانده است. 
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ساخت روبات ويولون زن 
مهندسان ژاپني به تازگي موفق به طراحي و ساخت روباتي شده اند كه 
قادر به نواختن ويولون است. به نقل از خبرگزاري فرانسه، شركت ژاپني 
«تويوتا موتور» به تازگي موفق به طراحي و ساخت روبات انسان  نمايي 

شده كه مي تواند ويولون بنوازد. 

قد اين روبات در حدود يك و نيم متر (5 فوت) است و اين روبات دو پا 
دارد كه توسط آن ها قادر به حركت است. 

است  رفته  كار  به  مفصل   17 روبات  اين  بازوي  و  دست  طراحي  براي 
خانه  كارهاي  راحتي  به  مي تواند  كه  شده  طراحي  طوري  روبات  اين  و 
را انجام دهد و همچنين مي تواند از صاحب خود مراقبت هاي پزشكي و 

پرستاري كند. 
تويوتا تاكنون روبات هاي متعددي را طراحي كرده و ساخته است و اين 
شركت  اين  قبل  سال  سه  كه  شده  داده  نمايش  حالي  در  جديد  روبات 

روباتي را ساخته بود كه قادر به نواختن شيپور است. 

عطر «بهار ايراني» در كوچه  هاي پاريس 
جشنواره «بهار ايراني» به منظور معرفي فرهنگ و هنر ايران، به مدت سه 

ماه در پايتخت فرانسه برگزار مي شود.
و  فرانسه  در  ايران  فرهنگي  رايزني  سوي  از  ايراني»  «بهار  جشنواره 
برگزار  شهر  اين  مختلف  مناطق  در  پاريس  شهرداري هاي  همكاري  با 

مي شود. 
ژوئن 2008  تا 21  مارس 2008  از 21  ماه  مدت 3  به  كه  جشنواره  اين 
(فصل بهار) در سطح شهر پاريس برگزار مي شود، تالشي براي معرفي 

فرهنگ و هنر ايران در فرانسه است. 
برپايي نمايشگاه هاي مختلف هنري، فستيوال فيلم هاي سينمايي، كنسرت 
نمايشگاه  علمي -هنري،  سمينارهاي  مختلف،  تئاترهاي  اجراي  موسيقي، 
لباس هاي سنتي، برپايي كارگاه هاي هنري از جمله كوزه گري، خاتم كاري، 
مقيم  هنرمندان  و  كشورمان  از  مدعو  اساتيد  حضور  با  خوشنويسي 
جشنواره  برنامه هاي  جمله  از   ... و  ايراني  عتيقه  آثار  نمايشگاه  فرانسه، 
با  جشنواره  اين  برنامه هاي  است.  آن  برگزاري  طول  در  ايراني  بهار 
مشاركت و حمايت سازمان ها و نهادهاي فرهنگي ايران برگزار مي شود.

حراج دست 
نوشته هاي 

ناپلئون
نوشته  دست  از  بخشي 
پارت  بنا  ناپلئون  هاي 
ر  ا مد نا ر ا ستمد سيا
به  پاريس  در  فرانسوي 
از  نقل  به  رفت.  حراج 

خبرگزاري فرانسه، اين دست نوشته ها متعلق به رمان كليسون و ايگني 
دست  است،  است.گفتني  نوشته  سال1795ميالدي  در  را  آن  ناپلئون  كه 
نوشته هاي مذكور در حراجي انسات در منطقه فونتن بلو پاريس پايتخت 

فرانسه به مبلغ 24 هزار يورو حراج شد.

گردشگرى با سگ هاى هنرمند 
يسران چين كه براى آغاز المپيك 2008 پكن،ثانيه شمارى مى كنند براى 
ها  سگ  از  كشورشان  گردشكرى  هاى  جاذبه  تبليغ  و  گردشگر  جذب 
كمك گرفته اند. مردم «جيانگسى» براى كشاندن پاى گردشگران زياد به 
شهرشان سگ هاى زيبايى تربيت كرده اند كه با حركت هاى نمايشى، توجه 
مسافران را جلب مى كنند. سگ هاى تربيت شده درمكان هاى پرطرفدار و 
هيجان  نمايشى  برنامه هاى  اجراى  به  بزرگ  دروازه هاى  جلوى  ويژه  به  
به  را  گردشگران  جالب،  بسيار  گرفتن هاى  ژست  با  پردازند.  مى  انگيز 

آنها  از  تا  آورند  مى   شوق 
عكس بگيرند. 

منطقه  اين  از  بسيارى  در 
ساعت ها  گردشگران  ها 
و  فيلمبردارى  سرگرم 
سگ هاى  از  گرفتن  عكس 

هنرمند هستند.
آگاهي  پليس  افسر  توافق  ا 
مراغه ، فروشندگان به بهانه 
و  تومان  3ميليارد  دريافت 
تحويل دادن جسد موميايي 
شده ، در زيرزميني كه اين 
مي  نگهداري  تقلبي  جسد 
و  كردند  پيدا  حضور  شد، 

بالفاصله محل از سوي تيم هاي 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.

دزد باوجدان  
 

 بي بي سي؛ يك سارق در تركيه پس از 15 سال بابت سرقت هاي انجام 
شده عذرخواهي كرد و براي مالباختگان پول فرستاد، اين سارق در نامه 
اتومبيل  بابت سرقت چهار ضبط  اداره پليس كريكاال  به  بدون امضا  يي 
در سال 1992 عذر خواست و 400 يورو پول نيز در پاكت گذاشت تا به 
گفت  مورد  اين  در  شهر  اين  پليس  رئيس  شود.  داده  ها  ضبط  صاحبان 
اميدوار است اين كار الگويي براي ساير مجرمان شود. پليس توانست سه 
تن از افراد را پيدا كند و ضمن ابالغ عذرخواهي سارق مبلغ صد يورو 
را به آنها تحويل دهد. صد يورو باقيمانده كه دريافت كننده آن پيدا نشد 

صرف امور خيريه شد.  

ركوردشكني نت هاي موتزارت  
  

نسخه  دو  از  يكي  سي؛  بي  بي 
نويس  دست  هاي  نت  باقيمانده 
قيمت  به  حراج  يك  در  موتزارت 
رسيد.  فروش  به  پوند   110900
اين صفحه كه بخشي از نخستين 
«سمفونيا  موتزارت  شاهكار 
در  ديروز  است  كنسرتانته» 
معرض  در  لندن  ساتبي  حراجي 

فروش قرار گرفت.
فلز  برادر  دو  اثر  اين  خريدار 
اين  قيمت  هستند.  انگليسي 
گذاشتن  سر  پشت  با  صفحه 
باالترين  عنوان  پيشين،  ركورد 

كرد،  خود  آن  از  را  موتزارت  نويس  دست  نت  بابت  شده  پرداخت  مبلغ 
آماژور  كي 381  راندو  نت  آغازين  صفحه  سال 1998،  در  اين  از  پيش 
به قيمت 89500 پوند فروخته شده بود. صفحه فروخته شده در حراجي 
اخير، متعلق به قطعه «سمفونيا كنسرتانته» است كه در سال 1779 براي 
سن 23  در  را  موتزارت  نام  و  بود  شده  تنظيم  اركستر  و  ويوال  ويولن، 
سالگي به عنوان يكي از بزرگترين آهنگسازان جهان ثبت كرد. از آثار او 
تنها دو صفحه دست نويس به جاي مانده كه يكي از آنها اخيراً به قيمت 

ركوردشكن ذكر شده فروخته شد.
صفحه فوق تاكنون در معرض ديد عمومي يا متخصصان دانشگاهي قرار 
نگرفته بود. پيدا و مطرح شدن دوباره اين صفحه با استقبال متخصصان 
و پژوهشگران مواجه شد. روي اين صفحه بخش هايي هم براي هورن 

نوشته شده كه دست خط آن با دست خط موتزارت متفاوت است.  

رها كردن نوزاد براي سرقت  
 

 آسوشيتدپرس؛ به گفته پليس يك مرد 
خانه  در  را  اش  ماهه  سه  فرزند  جوان 
دادن  تاني  برود.  سرقت  به  تا  كرد  رها 
فرار  از  پس  اشميت  جيمز  شريكش  و 
دو  اين  شدند.  دستگير  شان  ناموفق 
مرد با ماسك وارد فروشگاه شدند و با 
تهديد اسلحه صندوقدار را وادار كردند 
همه پول موجود در صندوق را به آنها 
را  اش  ماهه  سه  پسر  مرد  اين  بدهد. 
تا  بود  كرده  رها  خود  حال  به  خانه  در 

سرقت را عملي كند.
دستگير  پيش  ماه  چند  نيز  كودك  مادر 

از  بازرسي  براي  «دادن»  دستگيري  از  پس  كه  هنگامي  بود.پليس  شده 
خانه او مراجعه كرده بود، با كودك گرسنه و گريان وي مواجه شد كه 
در وضعيت نامساعدي به سر مي برد.پليس مراقبت از كودك را تا زمان 

برگزاري دادگاه والدينش به مادربزرگش سپرد.  

ارثيه 12 ميليون پوندي براي يك سگ  
  

 حتي در محله ثروتمند منهتن 
كه پر از افراد مشهور و پولدار 
است باقي گذاشتن 12 ميليون 
پوند ارثيه براي يك سگ باعث 
تعجب بسياري شده است. لئونا 
وصيت  ثروتمند  هتلدار  هسلي 
كرده بود پس از مرگش ثروت 
نام  به  محبوبش  سگ  به  وي 

«دردسر» 
مي  نظر  به  (Troubleبرسد.   )
مرگ  از  پس  «دردسر»  رسد 
يك  دچار  واقعًا  صاحبش 

دردسر واقعي شده است. 

مجبور  كوچك  سفيد  سگ  اين 
شده براي فرار از شر توجهات 

منفي بيش از حدي كه به او مي شود به فلوريدا پرواز كند. اكنون گروه 
هاي خالفكار زيادي در تالش براي سرقت اين سگ هستند زيرا در اين 
صورت با يك تير دو نشان مي زنند. آنها با سرقت «دردسر» هم صاحب 

يك سگ مجاني مي شوند و هم صاحب 12 ميليون پوند.
جان كودي دوست قديمي لئونا كه آگوست امسال در 87 سالگي در گذشت 
به خبرنگاران گفت؛« پس از مرگ لئونا بزرگ ترين مشكل ما تهديدهاي 
فراوان براي دزديدن اين سگ بوده است. از ماه آگوست بيش از صدها 
نامه تهديد آميز دريافت كرده ايم كه از ما خواسته اند مبلغي از ارثيه اين 

سگ را به آنها بدهيم وگرنه آنها «دردسر» را خواهند دزديد. »
نكته يي كه سگ دزدان از آن غافل هستند هزينه زياد نگهداري اين سگ 
خواهد  هزينه  سال  در  پوند  هزار   200 حدود  سگ  اين  نگهداري  است. 
ها  سگ  ديگر  مانند  يا  بخورد  معمولي  غذاهاي  تواند  نمي  او  زيرا  داشت 
زندگي كند. غذاي او بايد توسط آشپز مخصوصش تهيه شود و از مواد 
اعلي در پخت آن استفاده شود. وجود اين سگ باعث سياه شدن زندگي 
افراد زيادي شده است. يك بار يكي از كارگران خانه خانم هسلي به علت 
بدرفتاري با «دردسر» به دادگاه كشيده و محكوم شد. اين زن مدعي شده 
پس از اينكه در دادگاه محكوم شد زندگي اش كامًال زير و رو شده است. 
اين سگ با هواپيماي جت شخصي پرواز مي كند و زمستان ها در خانه 
زمستاني اش اقامت مي گزيند و تعداد زيادي خدمتكار و محافظ شخصي 
دارد. نگهداري از اين سگ واقعًا باعث دردسر شده است لذا قيم هاي او 
قصد دارند نام او را عوض كنند تا زمان سوار شدن به هواپيما كسي او 
را نشناسد.»خانم هسلي ثروت خود را از خريد و فروش زمين و تاسيس 

هتل هاي زنجيره يي به دست آورده است.  

پول درآوردن با عكس قديسان 
 

كاتوليك  فرد  يك  شما  اگر   
هستيد و اميد داريد قديسان 
مسيحي از شما حفاظت كنند 
تصوير  نداريد  نيازي  ديگر 
كوچك آنها را با خود همراه 
داشته باشيد زيرا عكس آنها 
موبايلتان  روي  راحتي  به 
شما  تا  شد  خواهد  فرستاده 
آنها  بودن  از  آرامش  در 
ببريد.  لذت  خود  كنار  در 
ارائه  ايتاليايي  شركت  يك 
كرده  آغاز  را  خدمت  اين 
شديد  مخالفت  باعث  كه 
كليساي كاتوليك شده است. 

كليسا معتقد است اين اقدام جنبه كامًال تجاري داشته و نبايد از قديسان 
براي رسيدن به پول استفاده كرد. باربارا البت كه به كمك شريك خود 
فرستادن عكس قديسان به تلفن هاي همراه را پايه گذاشته، گفت؛ «ما اين 

نياز را در جامعه حس كرده و براي حل آن قدم برداشتيم.» 
از  عكسي  ها  كاميون  و  شخصي  خودروهاي  ها،  تاكسي  از  بسياري 
قديسان را روي داشبورد خود دارند كه به قديس كوچك معروفند. ميليون 
ها ايتاليايي هم عكسي از اين قديسان را در كيف پول خود يا جيب شان 

مي گذارند. از آنها حفاظت كنند. 
البيت تا گفت؛ «ما فقط خود را با زمان هماهنگ كرده ايم و با نيازهاي آن 
حركت مي كنيم. اين ايده به عالوه با استقبال همه قشرها و سنين رو به 
رو شده است.» اين شركت كارش را با فرستادن عكس 15 قديس آغاز 
خود  مجموعه  به  را  بيشتري  قديسان  عكس  دارد  قصد  اما  است  كرده 
اضافه كند. هزينه ارسال اين عكس ها به تلفن همراه 3 يورو است. تقريبًا 
هر مغازه يي در كنار واتيكان عكسي از قديسان را به فروش مي رساند 
اما كليسا بر اين باور است كه تلفن همراه و قديسان با هم هيچ سنخيتي 
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ناخنك
قديم  از  مي رسد،  ناقصم  عقل  به  يعني  مي دانم،  من  كه  آنجا  تا 
باز  جا  هنردوست  جماعت  بين  در  هنرشان  با  هنرمندان  نديم  و 
مي كردند. اين به آن معنا نيست كه تمام هنرمندان قديمي اهل دوز 
و كلك نبودند، چرا در بين آنان هم كساني مثل من بودند كه ساز 
مخالف مي زدند! براي همين پادشاهان ناقص العقل، دهان يا دامان 
دست  پادشان  حاتم بخشي  مي كردند.  پر  جواهر  از  را  گشادشان 
نه  مي بخشيدند،  بيت المال  كيسه  از   كه  بود  اين  براي  باز  دل  و 
از جيب نامباركشان! همين تعداد هنرمند قالبي باعث شدند، زبانم 
بعضي  شوند!  كشيده  بد  راه  به  هم  ديگر  هنرمندان  از  بعضي  الل 
در  نمي تركد!  هم  وقت  هيچ  كه  حسود  چشم  كوري  به  هم  ديگر 
انزواي كامل دور از زن و فرزند سر بر دامان عزرائيل گذاشتند و 
با الاليي گرم عزرائيل به خواب ابدي فرو رفتند. راجع به صداي 
عزرائيل چيزي از من نپرسيد، من چه مي دانم صدايش خوب است 
يا شبيه خوانندگان امروزي بد؟!من كه تا به حال گوش شيطون كر 

و چشمش كور،  صداي او را نشنيده ام!
ستاره هاي دنباله دار

هنرمندان را در هر دوره از تاريخ به ستاره ها تشبيه كرده اند. اين 
ستاره  يا در آسمان ادب بود، يا نقاشي، يا بازيگري، يا رقاصي و 
امروزه  نيامد.  من  شده  دستمالي  خاطر  به  كه  ديگري  چيز  هر  يا 
فوت  با  را  آنها  يا  گذاشته    افول  به  رو  ديگر  هنرهاي  ستاره هاي 
ناخنك  صاحب  كه  حاضر  حال  در  كرده اند!  خاموش  «مدرنيسم» 
فقط  ستاره ها،  شده  منقرض  نسل  از  است،  زدن  ناخنك  سرگرم 
ستاره هاي سينمايي باقي مانده اند، آن هم از نوع مؤنثش! حتي نسل 
ستاره هاي دريايي هم در حال انقراض است. البته شنيده ها حاكي 
است، ستاره هاي سينمايي در اين كار دست دارند! چون آنان چشم 
دريايي!  خاردار  ستاره  حتي  ندارند،  را  ديگري  ستاره  هيچ  ديدن 
صاحب ناخنك از طرف خيل خوانندگانش كه از انگشتان يك دست 
تا  مي كند  آرزو  نمي كند،  تجاوز  دست  دو  باشيم  خوش بين  اگر  يا 
ستاره هاي دماغ رتوش كرده سينما، مشكل ستاره هاي دريايي را 
جز  ديگري  ستاره  هيچ  ديگر  تا  كنند،  حل  خوبي  به  و  بزودي  هم 

آنان، در آسمان سينماي فيلمفارسي امروز سوسو نزند!
بنويسم.  دنباله دار  ستاره هاي  به  راجع  بود  قرار  مي پرسيد  حتمًا 

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

وجب يا دو وجب بلندتر است!
دنباله دار  ستاره هاي  هنرمندان  گونه  اين  به   هنر  آسمان  در 

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

هر دو.
بيشتري  امتياز  از  مطمئنًا  دارند،   وكار  سر  دو  هر  با  كه  آنان 

برخوردار هستند!
شرط سوم اين است كه هر روز بايد دست يكي «از ما بهتران تازه» 
يا  خصوصي  محافل  در  و  بگيري  را  نرسيده  يا  رسيده  دوران  به 
محافل، «از  گونه  اين  در  بكشي.  آن  و  اين  رخ  به  خصوصي  نيمه 
ما بهتران» هر كس خوشگل تر و طناز تر بود، او هنرمندتر است و 

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

آنها را نمي دانيد، اما عيبي ندارد، چون كس ديگري هم نمي داند!
داليل  از  يكي  كه  است  اين  بگويم  بايد  انتها  در  كه  ضروري  نكته 
گيس بلند كردن آقايان به خاطر مبارزه براي آزادي گيس زنان و 
همدردي با آنان است.چون وقتي دو هنرمند از دو جنس مخالف 
هويدا  بايد  يكي  گيس  مي زنند،  قدم  خيابان  در  هم  دست  در  دست 

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

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

هنرمندان واقعي نيستند.

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

ندارند. 
لوسيو فرانسسچي عضو انجمن كشيشان ايتاليا در جلسه يي كه به منظور 
رسيدگي به اين موضوع تشكيل شده بود، گفت؛ «به نظر من اين كار واقعًا 
مخرب است. انسان حق ندارد مقدسات را اين گونه دستاويز خود قرار داده 
و عكس قديسان را براي نصب در تلفن هاي همراه به فروش برساند.» البته 
البتو كه اهل سيسيل است با اين ايده مخالف است. او خوب به ياد دارد كه 
مادرش هميشه هنگامي كه او به سفر مي رفت عكس قديسي را در چمدان او 
مي گذاشت تا سفرش بي خطر انجام شود. او مي گويد؛ «ما همواره احترام 
مي  ارائه  واقعي  داران  ايمان  به  را  خدمت  اين  و  داريم  مي  نگه  را  افراد  اين 

دهيم. ما خودمان احترام زيادي براي قديسان قائل هستيم.» 
حقيقت  در  او  است.  ايتاليا  در  پرطرفدار  قديسان  از  يكي  مقدس  كريستوفر 
در  پرطرفدار  قديسان  ديگر  آيد.  مي  شمار  به  امن  سفر  كننده  تضمين 
بيستم  قرن  در  راهب  يك  پيو  هستند.  قديس  پيو  و  مقدس  لوسي  ايتاليا 
كه  را  كساني  تصوير  كه  است  اين  سايت  اين  جالب  كارهاي  از  يكي  بود. 
قرار  خود  سايت  در  شوند  انتخاب  قديس  عنوان  به  آينده  در  دارد  احتمال 
داده است. يكي از اين افراد پاپ ژان پل سوم است كه در مسير طي كردن 

مراحل رسيدن به قديسيت است. فروش عكس مريم مقدس و حضرت 
مسيح هم در اين سايت انجام مي شود. 

از هلند تا قطب جنوب با 
يك تراكتور 

 
؛يك زن هلندي كه به تنهايي با يك تراكتور در حال سفر از دل آفريقا است 
آن  تعمير  به  تنها  و  تك  است  مجبور  خود  تراكتورش،  شدن  خراب  زمان 
بپردازد. مامون اسورت پس از طي كردن 20 هزار كيلومتر ظرف 30 ماه در 
مصاحبه يي در تانزانيا گفت؛ «يك بار من يك اتوبوس را در مركز سودان 
140 كيلومتر بكسل كردم.» اين زن بيان داشت سفر او از هلند به قطب جنوب 

در حقيقت نوعي فعاليت هنري است. او قصد دارد در پايان سفر خود عكس 
كودكاني كه در طول سفر خود مالقات كرده را روي يخ هاي قطب جنوب 

نقاشي كند. 

او در سال آينده عالوه بر طي كردن 15 هزار كيلومتر از 5 كشور آفريقايي 
نيل،  رود  مصر،  اهرام  كنار  از  خود  سفر  در  زن  اين  كرد.  خواهد  عبور 
سرزمين هاي مرتفع اتيوپي و ماسايا مارا كنيا عبور كرده و از كنار درياچه 

اوگاندا خواهد گذشت. 

تراكتور او تا به حال آسيب جدي نديده است. نهايت سرعت اين تراكتور 20 
كيلومتر در ساعت است اما او اغلب با سرعت 5 كيلومتر در ساعت با آن 
سفر مي كند. اين زن ماجراجو گفت؛ «من در روستايي در هلند متولد شدم. 
در روستاي ما تراكتور اهميت زيادي براي زندگي كشاورزي دارد. دوستان 
آگاه  جنوب  قطب  به  سفر  براي  من  ايده  از  كه  زماني  هلند  در  من  كشاورز 
شدند هيچ يك به من نگفتند كه سرعت تراكتور اين قدر پايين است.»سفر اين 
شان  او كنجكاوي  ديدن  با  مردم  اغلب  انگيزد.  برمي  را  بسياري  تعجب  زن 
تحريك مي شود و مردم در مورد سفر از او سواالت فراواني مي كنند. اين 
زن در طول سفر خود به افرادي كه به تراكتور او نياز دارند كمك مي كند تا 
مشكالتشان را حل كنند. او خيلي اوقات ماشين هاي خراب را بكسل مي كند 
يا كمك مي كند خودروهايي كه در برف گير كرده اند يا در شن و ماسه فرو 
رفته اند از وضعيتي كه بدان دچار شده اند خالص شوند. او گفت؛ «زماني 
كه در شمال كنيا بودم سرم شلوغ بود زيرا آن زمان با فصل هاي باراني اين 
كشور همزمان شده بود و من مجبور بودم به افراد نيازمند كمك برسانم.» 
او روزانه 10 ساعت رانندگي مي كند و شب ها در چادري كه روي تراكتور 

نصب مي شود مي خوابد. 

زندگي در چادر براي او چندان راحت نيست زيرا در روزهاي باراني و برفي 
بد  چندان  تراكتور  صندلي  روي  او  خواب  جاي  اما  كند  مي  چكه  وي  چادر 
نيست و او از آن راضي است. اسورت اعتراف كرده شب ها هنگامي كه در 
چادرش تك و تنها مي خوابد از سايه ها مي ترسد. او يك شب ناگهان از 
خواب پريد و با يك فيل گنده رو به رو شد و از ترس خشكش زد. آن فيل 
سعي داشت تراكتور او را از سر راهش جا به جا كند اما خوشبختانه هيچ 
گاه توسط هيچ انساني مورد آزار و اذيت قرار نگرفته است. اين زن همواره 
در مورد محبت مردم و لطفي كه به او داشته اند، صحبت مي كند و خاطره 
و  دارد  تراكتورش  سرعت  مورد  در  خاصي  نظر  وي  دارد.  آنها  از  خوبي 
از اينكه با اين سرعت كم حركت مي كند نه تنها ناراحت نيست بلكه فلسفه 
خاص خود را هم دارد. او گفت؛ «سفر من براي عملي كردن يك رويا است. 
دارد كه  به قطب جنوب بروم. سرعت كم تراكتور نشان از اين  خواهم  مي 
رسيدن به بسياري از آرزوها زمان بر است و اگر شما واقعًا براي رسيدن 

به آنها مصر باشيد حتمًا خواسته شما عملي خواهد شد.» 

بسيج عمومي براي نجات يك اسب 
آسوشيتدپرس؛ يك اسب كه به طور 
اتفاقي به داخل آب هاي يخ زده يك 
نيروهاي  توسط  بود  افتاده  درياچه 
داده  نجات  ورمونت  نشاني  آتش 
در  اهلي  ساله  شش  اسب  شد.جت 
حال گردش بود كه ناگهان يخ هايي 
به قطر بيش از پانزده سانتيمتر زير 
پاي او شكست و اين اسب به داخل 
قدري  به  آب  افتاد.  زده  يخ  هاي  آب 
سرد بود كه امكان تحرك را از اسب 
و  اسب  صاحب  هاي  تالش  و  گرفت 
اعضاي خانواده اش براي نجات اين 
ماموران  حتي  ماند،  فايده  بي  اسب 
شده  اعزام  منطقه  به  كه  هم  پليسي 

بودند نتوانستند اين اسب را نجات دهند. در نهايت گروه آتش نشاني به محل 
اعزام شد و اين گروه موفق شد با وصل كردن يك قرقره و يك حلقه نجات 
به وسيله يك جرثقيل كوچك اسب را از داخل آب نجات دهد. اعضاي گروه 
نجات شش پتوي نجاتي را كه در اختيار داشتند روي اسب گذاشتند و تزريق 

مايعات گرم به بدن اسب توسط يك دامپزشك جان اين اسب را نجات داد. 
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يونان سكوي پرواز 
مهاجران غير قانوني 

   منبع؛گاردين      آزاده بهرامجي

فشرده  هم  به  صورت  به  كوچكي  قايق  داخل  در  روز  دو  از  بيش  آنها 
نشسته بودند تا توفان پايان يابد. پس از آرام شدن هوا، علي، قاچاقچي 
آدم كه اهل تونس است شروع به پارو زدن كرد و قايقي كه بيش از حد 
پر شده بود را در دل شب به سمت تنگه يي در سمت خشكي جلو برد. 
براي «زگبريا» كسي كه از اريتره به سودان رفته و از آنجا با ويزاي 
در  خوردن  كتك  بر  عالوه  و  بود  رسانده  تركيه  به  را  خود  دانشجويي 
همسفرانش  و  او  بود.  حساسي  لحظه  اين  بود،  شده  هم  زنداني  تركيه 
پس از تحمل سختي ها و طي كردن مسيري طوالني مي توانند به داخل 

سرزمين موعود خود قدم بگذارند. 
رسيد  زمين  به  پايش  اينكه  از  پس  بود  قايق  اين  در  كه  افرادي  از  يكي 
در  ها  مدت  ما  كنم.  مي  فكر  آزادي  و  بهتر  زندگي  اروپا،  به  «من  گفت؛ 
قايق بوديم و حاال كه به خشكي رسيده ايم و زمين سفت را لمس مي 
كنيم كمي اضطراب داريم.» زگبريا و همراهان او بسيار خوش شانس 
دور  از  شدند  موفق  باالخره  زدن  پارو  ها  ساعت  از  پس  آنها  اند.  بوده 
چراغ هاي جزيره ساموس را ببينند. نيرو هاي خسته دريايي كه وظيفه 
لذا  بودند  خوش  خواب  در  همه  داشتند  عهده  به  را  جزيره  از  محافظت 
ظرف چند ساعت مهاجران غير قانوني در حال گردش در جزيره بودند. 
در  تا  بودند  درصدد  نداشتند  همراه  به  شناسايي  كارت  هيچ  كه  آنها 

اولين فرصت خود را به عنوان پناهنده به پليس معرفي كنند. 
زگبريا گفت؛ «زماني كه پايمان به خشكي رسيد هر كدام از ما در جهت 
دالر  هزار  علي  به  ما  از  كدام  هر  كرديم.  حركت  به  شروع  مختلفي  هاي 
براي اين سفر پول داده بوديم. قايق او شرايط بسيار بدي داشت و پر 
از سوراخ هاي كوچك بود. هيچ يك از ما شنا بلد نبوديم و كساني كه 
پارو نداشتند از دست هاي خود براي پارو زدن استفاده مي كردند. ما 
تا رسيدن به يونان مرتب از خدا مي خواستيم كه اين سفر بدون هيچ 

خطري طي شود.» 
با كم شدن تعداد مهاجران غيرقانوني در غرب مديترانه پليس با رشد 
روزافزون مهاجران در حاشيه شرقي اروپا رو به رو شده است. ساالنه 
مي  پا  اروپا  شرقي  حاشيه  كشورهاي  به  قانوني  غير  مهاجر  هزار   50

گذارند. 

يونان كه يكي از اهداف اين مهاجران غير قانوني است، در اثر مستاصل 
شدن در مبارزه با ورود مهاجران به آنها اعالم جنگ كرده و بيان داشته 
كشور  اين  عالوه  به  گرداند.  بازمي  كشورهايشان  به  را  آنها  همه  كه 
مهاجران را در اردوگاه هاي بسيار شلوغ نگه مي دارد و شرايط مناسبي 

براي آنها فراهم نمي كند. 
مهاجران پس از ورود به يونان سعي مي كنند خود را به اسپانيا، ايتاليا 
ادواردز  بالدوين  مارتين  برسانند.  اروپايي  پيشرفته  كشورهاي  و 
مي  است،  مهاجرت  پديده  بررسي  مشغول  كه  پانتين  دانشگاه  استاد 
گويد؛ «يونان و تركيه بدون شك يكي از راه هاي اصلي ورود مهاجران 

غيرقانوني به اتحاديه اروپا هستند.»
توجه  مورد  هاي  مكان  از  يكي  يونان  و  تركيه  بين  مايلي  دو  فاصله 
شديدي  هاي  توفان  منطقه  اين  در  اينكه  وجود  با  است.  آدم  قاچاقچيان 
درمي گيرد اما شبانه بيش از 60 قايق كوچك راه خود را از تركيه به 

سمت يونان طي مي كنند. 
و  آگاه  مهاجران  اين  وضعيت  از  هاتزيميچي  آنجال  اندازه  به  كس  هيچ 
ناراحت نيست. اين زن يكي از شهروندان يوناني بوده كه عضو انجمن 
ساموس،  است.  قانوني  غير  مهاجران  وضعيت  از  حمايت  رشد  حال  در 
خيوس و ميتيليني سه جزيره حاشيه يي يونان هستند كه اكثر مهاجرت 
هاي غيرقانوني از طريق آنها انجام مي گيرد. آنجال مي گويد؛ «در گذشته 
تنها مردان بالغ تن به اين سفر خطرناك مي دادند اما اين روزها شاهد 
مهاجرت زناني هستيم كه خيلي از آنها باردار بوده و براي رسيدن به 
اروپا جان خود و فرزندي كه در شكم دارند را به خطر مي اندازند. عالوه 
بر زنان بسياري از كودكان بدون سرپرست به يونان وارد شده و تك و 

تنها سعي مي كنند گليم شان را از آب بيرون بكشند.» 
خرد  هاي  قايق  هاي  تكه  شاهد  جزاير  اين  سواحل  كنار  در  متاسفانه 
شده يي هستيم كه با صخره ها برخورد كرده اند. اين روزها قبرستان 
هاي اين جزاير روز به روز در حال پر شدن است. علت مرگ اكثر اين 
مهاجران خفگي ذكر شده است. زماني كه پليس دريايي در حال تعقيب 
اين مهاجران ترسان است، اغلب قايق آنها با صخره ها برخورد كرده و 
باعث مرگ سرنشينانش مي شود. ماه گذشته گروه حافظ حقوق بشر 
اسيل كه مقر آن در آلمان است، يونان را متهم به دست داشتن در مرگ 
دلخراش مهاجران كرد. اين روزها تعداد افراد بي نام و نشاني كه جسد 
خون آلود آنها در كنار سواحل اين كشور كشف مي شود به هيچ عنوان 

كم نيست. 
يكي از مقامات يوناني گفت؛ «ما سعي مي كنيم مجلس ترحيم آبرومندانه 
يي براي اين افراد برگزار كنيم اما اكثر آنها افراد بي نام و نشاني هستند 
لذا نمي توانيم به طور خاص براي آنها دعا كنيم. به عالوه نمي دانيم كه 

بايد بر روي سنگ قبر آنها چه بنويسيم.» 
مهاجران  از  بسياري  و  است  بدتر  هم  اين  از  وضعيت  يونان  شمال  در 

بر اثر پا گذاشتن روي مين جان مي بازند. خيلي اوقات قاچاقچيان آدم 
مي  راهنمايي  شده  گذاشته  مين  هاي  سرزمين  داخل  به  را  آنها  تعمداً 

كنند. 
متاسفانه افرادي كه به قاچاق انسان ها دست مي زنند آدم هاي سنگدلي 
هستند و با گرفتن پول زياد از مهاجران آنها را به مكان هاي ديگري مي 
برند. يكي از مهاجران گفت؛ «فردي كه از من براي بردنم به ايتاليا پول 
گرفته بود، من را در يونان به اسم ايتاليا پياده كرد. او براي رساندن 
من به ايتاليا 1500 دالر پول گرفته بود ولي به من رو دست زد و من را 

در يونان پياده كرد.» 

ساركوزي: حاضرم به ايران سفر كنم

نيكال ساركوزي رئيس جمهور فرانسه در گفت وگو با هفته نامه لوور آبزرواتور گفت كه اگر ايران به 
آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه انجام بازرسي دهد مايل خواهم بود كه به تهران بروم و درباره 

انرژي هسته يي بومي صحبت كنم. 
ساركوزي، هم چنين درباره پيام هاي ارسالي ايران براي وي و موضع فرانسه در اين خصوص گفت: 

قاطعيت و گفت وگو موضع فرانسه است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا درخصوص مواضع آمريكا و رژيم صهيونيستي در قبال ايران حتي 
پس از انتشار برآورد جامعه اطالعاتي آمريكا بسيار حساس عمل نمي كند؟ ، گفت: ايران يك تاريخ 
كه  است  اين  موضوع  نيستم،  آمريكا  نگران  خيلي  من  دارد؛  هسته يي اش  برنامه  خصوص  در  پنهان 

اسراييلي ها واقعا از جانب ايران احساس نگراني مي كنند. خطر جنگ وجود دارد.
ساركوزى كه از يك خانواده يهودى تبار متولد شده است ، از هنگام بدست گرفتن رياست جمهورى 

فرانسه ، مواضع تندى را عليه برنامه هسته اى صلح آميز ايران اتخاذ كرده است. 
بسيارى معتقدند «ساركوزى» جاى «تونى بلر» نخست وزير سابق انگليس را در دوستى و وفادارى 

به «جرج بوش» رئيس جمهور امريكا گرفته است.
به همين دليل ، مخالفانش در فرانسه از او به عنوان «سگ بوش» ياد مى كنند. 

تاجگذاري «ملكه كريستينا» در آرژانتين 
دهم دسامبر، در روزي كه توفاني از باد و باران و رعد و 
گرفته  فرا  را  آرژانتين  پايتخت  آيرس  بوئنوس  شهر  برق 
است، «نستور كرچنر» رئيس جمهوري اين كشور امريكاي 
به  را  امور  زمام  تاريخي،  بي سابقه  رويداد  يك  در  جنوبي 
خانم  همسرش،  يعني  كشور  زن  جمهور  رئيس  نخستين 

«كريستينا فرناندز كرچنر» تحويل مي دهد. 
خانم فرناندز دومين رئيس جمهوري زن در آرژانتين است، 
سمت  اين  به  مردم  مستقيم  راي  با  كه  است  زني  اولين  اما 
مرگ  از  پس  پرون  بيوه  او،  از  پيش  چون  مي يابد،  دست 
كشور  امور  زمام  حكومتي  شوراي  تصميم  با  و  همسرش 

را به دست گرفته بود.  
آرژانتين  در  اكتبر  انتخابات 28  در  توانست  فرناندز  خانم 
 «K 5/43 درصد آرا را به دست آورد. او معروف به «خانم
باشد،  شوهرش  نام  و  او  ميان  تفاوتي  آنكه  براي  و  است 

ترجيح مي دهد او را «فرناندز» و نه «كرچنر» صدا كنند. 
آراي او بيش از دو برابر آراي شوهرش، «نستور كرچنر» 
بود كه در سال 2003 ميالدي قدرت را به دست گرفت اما به 
جاي شركت دوباره در انتخابات، همسرش را وارد عرصه 
كرد. خانم فرناندز، نامزد «جبهه پيروزي» در انتخابات بود 
و همانند شوهرش، وكيل و عضو حزب رسمي «پرون» - 

بزرگترين تشكل سياسي در آرژانتين – است. 
اين رويداد تاريخي است، نه فقط به آن جهت كه اولين زن 
منتخب مردم آرژانتين براي اداره كشور است، بلكه به اين 
خاطر كه شوهرش، حمايل رياست جمهوري را به او واگذار 
خواهد كرد. به عقيده صاحبنظران، اين درست است كه خانم فرناندز با راي اكثريت مردم آرژانتين انتخاب شده، اما در 
واقع، مهمترين حامي او، شوهرش بود كه با پرهيز از انتخابات اجباري داخلي حزب «پرون»، كريستينا را براي رياست 

جمهوري، نامزد حزب كرد. 
 انتقال قدرت در آرژانتين امروز آرامترين رويداد در اين زمينه ظرف دو دهه پس از احياي دموكراسي در اين كشور 
خشونت  با  آنها،  از  بسياري  و  مي گرفت  صورت  مخالف  احزاب  بين  همواره  قدرت  انتقال  تاكنون،  است.  التين  امريكاي 
و ناامني همراه بود. اما با وجود آنكه جنسيت رئيس جمهوري در آرژانتين عوض شده است، خانم كريستينا فرناندز 
«نستور  و  داد  خواهد  ادامه  شوهرش  دولت  وزيران  اكثريت  حضور  با  كابينه اي  تشكيل  با  را  خود  زمامداري  كرچنر، 

كرچنر» مشاور عالي او براي اداره امور خواهد بود. 
خانم كرچنر حتي گفته است كه در زمينه اقتصادي نيز همان مشي و برنامه شوهرش را دنبال خواهد كرد.  آرژانتيني ها 

به اين خانم 54 ساله كه صاحب دو فرزند پسر و دختر است، لقب «ملكه كريستينا» را داده اند. 
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زعفران ايراني،تهديدي براي كشميري ها 

به  باران  بارش  عدم  هند  مقامات  گفته  به   
شده  تبديل  كشمير  زعفران  براي  تهديدي 
دنيا  زعفران  بهترين  كشمير  زعفران  است. 
جهاني  بازارهاي  در  آن  قيمت  و  بوده 

بسيار باال است. 
زعفران طرفداران بسياري در اقصي نقاط 
جهان دارد. زعفران كشمير توسط بهترين 
مي  استفاده  پز  و  پخت  در  دنيا  آشپزهاي 
شود زيرا طعم و بوي بسيار خوبي به غذا 
به  داشتند  بيان  كشميري  كشاورزان  دهد.  مي 
علت نباريدن باران سطح توليد زعفران آنها به 
بهات  نبي  غالم  است.  كرده  پيدا  كاهش  شدت 
پامپور  در  زعفران  كاشت  به  كه  كشاورزي 
مشغول است، بيان داشت؛ «اين صنعت در حال 

از بين رفتن است.» 
در دهه 1990 ميزان زعفران توليدي اين منطقه 40 تن در سال بود در حالي كه هم 
اكنون ميزان آن به 8 تن در سال رسيده كه كاهش بسيار چشمگيري است. غالم رئيس 
انجمن كشاورزي گفت؛ «خشكسالي عامل اصلي كاهش محصول زعفران است. از چند 
سال گذشته كمتر توده هاي باران زا از مديترانه به سمت كشمير حركت مي كند كه در 

نتيجه باعث مي شود ريزش باران به شدت كاهش پيدا كند.»
زعفران  اند.  كرده  آغاز  ايران  زعفران  با  شديدي  رقابت  كشمير  كاران  زعفران  اكنون 
ايراني در هند كيلويي 1750 دالر به فروش مي رسد كه معادل 70 هزار روپيه هند است. 
قيمت زعفران ايراني در قياس با زعفران كشمير كه كيلويي 100 هزار روپيه به فروش 

مي رسد باعث شده صنعت زعفران هند با بحران رو به رو شود. 
گفت؛  بود،  زعفران  چيدن  مشغول  اش  خانواده  اعضاي  همراه  به  كه  حالي  در  بهات 
«كاهش باران در سه سال گذشته باعث شده زعفران ما در مقابل زعفران ايراني به 

شدت دچار شكست شود.»
خانواده او همواره در فصل چيدن زعفران هنگام كار در مزرعه با هم ترانه هاي سنتي 
بسيار  زمان  كشاورزان  شود.  مي  چيده  پاييز  فصل  در  زعفران  خوانند.  مي  خاصي 
اندكي براي چيدن اين گياه دارند لذا هزاران نفر به كمك هم ظرف چند هفته اقدام به 
چيدن برگ هاي گل زعفران مي كنند. زعفران اولين بار در ايران زمين كاشته شده اما 

اكنون در 226 روستاي كشمير كشت مي شود. 
يكي از اعضاي صنف زعفران كشمير گفت؛ «زعفران ما مرغوب ترين زعفران جهان 
بوده و بو، طعم و مزه آن زبانزد خاص و عام است.» زعفران در نقاط جنوبي اروپا 
هم كاشته مي شود و ساكنان مديترانه از آن زياد استفاده مي كنند. هر فرد به طور 
متوسط مي تواند روزي 5 الي 7 كيلو زعفران بچيند. كودكان هم در آخر هفته براي 

چيدن محصول به كمك والدين شان مي شتابند. 
ما  چشمان  از  را  خواب  بازار  به  ايراني  زعفران  ورود  و  باران  كم  گفت؛ «ريزش  وي 

ربوده است.» 

جدال دو برادر
نگاهى به رقابت حرفه اى آديداس و پوما

هرتسوگن آوراخ (Herzogenaurach ) شهرى كوچك است 
با 24 هزار نفر جمعيت در نزديكى نورنبرگ واقع در جنوب 
آلمان. اما تاريخ دو كنسرن بزرگ لوازم ورزشى جهان يعنى 
كه  تاريخى  است.  شده  نوشته  شهر  اين  در  پوما  و  آديداس 

نتيجه جدال بين دو برادر است: برادران داسلر.

آغاز داستان آديداس و پوما
اما  است،  ديرينه  آوراخ  هرتسوگن  شهر  در  كفاشى  سنت  هرچند   
آدولف داسلر ملقب به آدى نخست به نانوايى روى مى آورد، وى 
آنگاه در سال 1920 ميالدى در گوشه اى از آشپزخانه مادر شروع 
به كفاشى مى كند و سه سال بعد رودلف برادر كوچكتر نيز به او 
مى پيوندد و اين دو با هم كارگاه كفاشى را بنيان مى گذارند. ذكاوت، 
استعداد و پشتكار اين دو برادر به گونه اى بود كه كارگاه كفاشى 
هاى  كفش  توليد  و  شد  تبديل  اى  كارخانه  به  بزودى  آنها  كوچك 
ورزشى برادران داسلر در سال 1930 به  ده هزار و پانصد جفت 
رسيد.  فوتبال  كفش  جفت  پانصد  و  هزار  و 18  ميدانى  و  دو  كفش 
شش سال بعد تمامى ورزشكاران آلمانى در المپيك برلين با كفش 

برادران داسلر وارد ميدان شدند.
  آدى داسلر آديداس 

هاى  كفش  توليد  براى  بود  ورزشكار  نيز  خود  كه  داسلر  آدى   
ورزشى يك فلسفه بنيادين داشت و آن اينكه كفش بايد متناسب با 
پاى ورزشكار و رشته ورزشى او ساخته شده باشد. او براى به 
تحقق رساندن اين ايده نخست همكاران خود را به ميادين ورزشى 
مى فرستاد تا رشته ورزشى را مورد تحقيق و بررسى قرار دهند. 
هاينريش شوگلر كه سالها براى داسلر كار كرده است در اين زمينه 
مى گويد:« آره، او اول ما را مى فرستاد، برايش تحقيق در آن رشته 
ورزشى خيلى مهم بود. نوع حركت، نحوه فشار پا و قرار گرفتن بر 
زمين، حال مى خواهد پرتاب نيزه، شمشير بازى و يا تنيس باشد. 
قبل از هر كارى بايد نخست در مورد آن رشته ورزشى تحقيق مى 

شد».
 ابتكار در تبليغ

 برادران داسلر بدعت ديگرى را نيز از خود برجا گذاشتند و آن اينكه  
ورزشى  ستاره  يك  چهره  از  تبليغات  جهان  در  بار  نخستين  براى 
با  آمريكائى  دونده  اونز  جسى  كردند.  استفاده  يابى  بازار  براى 
در  طال  مدال  چهار  كسب   به  موفق  داسلر  برادران  ساخت  كفش 
براى  تبليغ  به  كه  بود  اى  ستاره  نخستين  او  و  شد  برلين  المپيك 
از  پوما  و  آديداس  كنسرن  دو  هم  امروز  پرداخت.  ورزشى  لوازم 
چهره ستارگان براى تبليغ و بازاريابى استفاده مى كنند. ديويد بكهم 
كفش  با  هم  شوماخر  ميشائيل  و  دارد  تبليغى  قرارداد  آديداس  با 
هاى پوما بر پدال گاز مى فشرد و تيم بايرن مونيخ نيز با تجهيزات 
آديداس پا به ميدان مى گذارد. در جام جهانى گذشته هم آديداس در 
كنار تيم ملى آلمان، اسپانيا، فرانسه و آرژانتين تجهيزات تيم هاى 
ملى شش كشور ديگر را نيز تامين كرد. دوازده تيم ديگرى كه در 
جام جهانى حضور داشتند نيز از تجهيزات پوما استفاده مى كردند 
كه در ميان آنها ايتاليا، جمهورى چك و همه تيم هاى آفريقائى ديده 

مى شدند. 
عالمت پوما ، جنگ و پس از آن

 در دهه چهل ميالدى امواج جنگ خانمانسوز دوم جهانى، 
برادران داسلر را نيز به كام خود فرو برد و آنها پس از 

بازگشت از جنگ به سختى توانستند كارخانه خود را 
سرپا نگه دارند. برزنت چادرهاى باقى مانده از جنگ 
و يا الستيك هاى آب انبارها، مواد اوليه اى بودند كه 
براى ساختن كفش مورد استفاده قرار مى گرفتند. 
اما در همين سالهاى دهه چهل نيز بود كه اختالف 

بين دو برادر باال گرفت تا اينكه باالخره در سال 
با  داسلر  آدى  كشيد.  جدائى  به  كار   1948

استفاده از اختصار و تركيب نام خود و نام 
فاميلى اش بر كارخانه خود نام آديداس 
ترتيب  برادر كوچكتر نيز بهمين  نهاد و 

نخست نام رودا و سپس پوما را بر 
دالئل  مورد  در  نهاد.  خود  كارخانه 

زنى  گمانه  برادر  دو  بين  اختالف 
برخى  است.  بسيار  شايعات  و 
از  برآمده  را  آنها  اختالف 

به  متفاوت  نگرش  نحوه 
اما  دانند،  مى  توليد  و  كار 
 62 راننده  هاس  هربرت 
كه  گويد  مى  آنها  ساله 
دو  اين  اختالف  موضوع 

برادر بر سر يك زن بوده 
جزئيات  توضيح  از  اما  وى  است. 

بيشتر خوددارى مى كند.

دسته كشى در شهر
 اختالف اين دو برادر اما در چارچوب و محدوده خانواده داسلر 
گويد  مى  آوراخ  هرتسوگن  شهر  شهردار  النگ  هانس  نماند.  باقى 
بسيار  برادر  دو  اين  به  پوما  و  آديداس  كارمندان  و  كارگران  كه 
وفادار بودند.  در شهر قبل از اينكه مردم به يكديگرجوابى بدهند، 
شوند  مطمئن  تا  كردند  مى  نگاه  لباس  يا  و  كفش  مارك  به  نخست 
كه خودى هستى يا نه، هيچگاه ازدواجى بين كارمندان دو شركت 
صورت نگرفته است، البته اين روزها نسبت به سالهاى قبل، اوضاع 

قدرى آرام تر شده.
  عالمت آديداس

گويد:  مى  چنين  برادر  با  اختالف  مورد  در  خود  داسلر  رودولف   
ما  اما  نداشتيم،  دوست  را  يكديگر  ما  كه  بگويم  مى توانم  «مطمئنا، 
هنوز هم برادر هستيم و اصال هم جنگى بين ما در كار نيست. جنگ 
و  است  ممكن  غير  اين  باشد.  داشته  وجود  تواند  نمى  برادران  بين 
حقيقت ندارد. ما رقيب سرسخت هم بوديم و رقابت هم باعث رونق 

كسب و كار است».
 رشد جهانى

 موفقيت بين المللى آديداس اما از سال 1954 آغاز شد. در اين سال 
تيم ملى آلمان با كفش هاى آديداس كه داراى استوك پيچى بود و 
براى نخستين بار در تاريخ فوتبال از آن استفاده مى شد، به عنوان 

قهرمانى جهان دست يافت.
 اووه زه لر پيشكسوت افسانه اى آلمان در باره اين كفش مى گويد: 
«ما در سال 1954 از كفشى با استوك پيچى استفاده كرديم و اين 
بدان  كفش  اين  از  استفاده  شد.  مى  محسوب  معجزه  سالها  آن  در 
معنى بود كه با توجه به وضعيت هوا مى توانستيم از استوك كوتاه 
و يا بلند استفاده كنيم». فريتس والتر در خاطرات خود ميگويد كه 
چشم هاى  آدى داسلر كه همراه تيم به مسابقات جام جهانى برن 
رفته بود، دائما بر زمين دوخته شده بود و سب هربرگر سر مربى 
تيم كه همه او را رئيس صدا مى كردند، با تغيير هوا فرياد مى زد، 

آدى استوكها را بزن!
مركز پوما در شهر هرتسوگن آوراخ 

 عليرغم جدائى دو برادر، اما سرنوشت دو شركت آديداس و پوما 
شهرت  سرعت  به  شركت  دو  هر  دارند.  هم  با  زيادى  هاى  شباهت 
آمريكائى  شركت  ورود  با  هفتاد  دهه  در  نيز  دو  هر  يافتند،  جهانى 
زيرا  گرفتند،  قرار  شديدى  اقتصادى  فشار  تحت  بازار  به  نايك 
دستمزد  با  كشورهائى  در  را  خود  توليد  آغاز  همان  از  آمريكائيان 
بحران  در  شركت  دو  هر  هشتاد  دهه  آغاز  در  كردند.   آغاز  نازل 
اقتصادى فرو رفتند. اين دو شركت سپس در آغاز دهه نود با ورود 
به بازار سهام و استفاده از روش هاى نوين مديريت، دور جديدى 

از شكوفائى و رونق اقتصادى را آغاز كردند. 

 تداوم رونق
اكنون آديداس با خريد كنسرن لوازم ورزشى ريبوك  

مى رود تا به مرز ده ميليارد يورو فروش ساالنه 
نزديك شود و نزديك به 25 هزار نفر در سراسر 
جهان براى اين شركت مشغول به كار هستند. 
در شركت پوما نيز 6 هزار نفر مشغول به كار 
فروش  درصدى،    35 افزايش  با  و  هستند 
صد  چهار  و  ميليارد   2 به  آن  گذشته  سال 
آن  خالص  سود  كه  رسيد  يورو  ميليون 
حالى  در  است.  بوده  يورو  ميليون   360
گذشته  سالهاى  در  آلمان  اقتصاد  كه 
بين 9 تا يازده درصد از بيكارى در 
رنج است، اما وضعيت اقتصادى در 
همواره  آوراخ  هرتسوگن  شهر 
شهر  اين  در  است.  بوده  خوب 
برادر  دو  اختالف  كوچك، 
دو  آمدن  بوجود  به  منجر 
در  شد،  جهانى  كنسرن 
دو  تنها  اكنون  شهر  اين 
درصد بيكار وجود دارد 
به  آوراخ  هرتسوگن  و 
شهرهاى  از  يكى 
تبديل  آلمان  ثروتمند 

شده است.

آتش زدن 3/2 ميليارد پوند 
به مناسبت سال نو  

  
را  پوند  ميليارد   3/2 ساالنه  ها  انگليسي   
كنند  مي  كريسمسي  هداياي  خريد  صرف 
خيريه  سازمان  يك  ندارد.  كارايي  هيچ  كه 
ياد  به  مردان  از  نيمي  از  بيش  كرد  اعالم 
ندارند كه همسر يا نامزدشان سال گذشته 
زنان  البته  اند.  داده  يي  هديه  چه  آنها  به 
حدود  ندارند.  مردان  از  كمي  دست  هم 
2/43 درصد زنان هم به ياد نمي آورند كه 
عزيزان آنها و كساني كه رابطه نزديكي با 
آنها دارند برايشان چه هديه يي خريده اند. 
حدود 4/27 در صد شركت كنندگان در اين 
هديه  چه  كه  آورند  نمي  ياد  به  هم  تحقيق 
ورلد  اند.  كرده  دريافت  كسي  چه  از  را  يي 
جايگزيني  كادوهاي  فروش  حال  در  ويژن 
افراد  زندگي  نياز  مورد  شدت  به  كه  است 
فقير است. يك مطالعه نشان داد يك چهارم 

افراد بيش از 300 پوند را صرف خوشحال كردن كساني كه دوست دارند، مي كنند. 
استفاده  هيچ  كه  كادوهايي  صرف  را  پوند  حدود 50  سال  هر  هم  افراد  چهارم  سه 
مي  استفاده  بي  كادوهاي  تهيه  به  اقدام  كه  افرادي  درصد  كنند. 60  مي  ندارند  يي 
كنند ترجيح مي دهند پول شان را به جاي دادن به نهادهاي خيريه خرج خود كنند. 
حدود 7/38 درصد هداياي بازگردانده به فروشگاه ها مربوط به كادوهايي بوده كه 
در داخل جعبه مقوايي شان خاك مي خورده اند. ورلد ويژن پول حاصل از فروش 
و  آفريقا  شرقي،  اروپاي  آسيا،  در  خيريه  هاي  پروژه  انجام  صرف  را  هدايايش 
امريكاي جنوبي خواهد كرد. بعضي از اين پروژه ها شامل ريشه كن كردن ماالريا در 
زامبيا و باال بردن سطح بهداشت در زيمبابوه است. اين هدايا به صورت اينترنتي 
در سايت www. greatgifts. org قابل تهيه هستند. اين مطالعه ماه گذشته با نظر 

سنجي از 1435 نفر انجام گرفت.  
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را  ساحل  يا  مي رويم،  كشور  شمال  به  وقتي  ايم  كرده  عادت 
جايي  سمت  به  حاال  اما  را.  جاده  اطراف  جنگل هاي  يا  ببينيم 
مي رويم كه اندكي از ديدنى ها و عادات هميشگي متفاوت تر 
و دست انسان تخريب گر، كمتر به آنجا رسيده است.  اينجا 

”قلعه رودخان“ است.
 در فاصله 20 كيلومترى جنوب غربى فومن در استان گيالن  
”قلعه  سرسبز  هاى  درخت  از  پوشيده  ارتفاعات  از  قسمتى 
است.  گرفته  قرار  كشور  آجرى  دژ  ترين  بزرگ  رودخان“ 
سلجوقى  دوران  به  متعلق  تاريخى  قلعه اى  نام  ”رودخان“ 
طول  متر   1500 قلعه  ديوار  است.  هكتار   6/2 مساحت  به 
البه الي  در  گياه  رويش  باعث  هوا  حد  از  بيش  رطوبت  دارد. 
در  حال  اين  با  اما  شده،  آنها  پوسيدگي  و  قلعه  ديوارهاي 

مقايسه با قلعه هاي ديگر كشور، رودخان سالم مانده است.

كلمه رودخان در واقع مخفف رودخانه و قلعه رودخان يعنى قلعه اى  كه در 
نزديكى رودخانه است. اين قلعه در ادوار تاريخى به نام هاى قلعه ”هزار پله“، 

”حسامى“ و ”سكسار“ نيز  ناميده شده است. 
مبارزاتى  پايگاه هاى  از  و  شده  بنا  تجديد  قلعه  اين  سلجوقيان  دوره  در 
اسماعيليان بوده  است. بر روى سردر ورودى آن درج شده است كه اين قلعه 
در سال 918 تا 921 (ه.ق) براى سلطان حسام الدين اميردباج بن امير عالء الدين 
اسحق تجديد بنا شده است.  اين كتيبه در موزه گنجينه رشت نگهدارى مى شود.  
اين قلعه در ارتفاعى بين 665 تا 715 متر از سطح دريا واقع شده است و در 
ارتفاعات  از  كه  است  جارى  نام  همين  با  قلعه  رودخانه اى  غرب  شمال  جهت 
پشت  كوه و ماسوله داغ تالش _ حد فاصل استان گيالن و زنجان _ سرچشمه 
ميگيرد. آب نسبتا زياد  اين رودخانه در گذشته مانع حركت سربازانى بوده كه 
به طرف اين قلعه مى آمدند.  جنگلهاى انبوه قديمى نيز مانع ديگرى براى حركت 
مردان جنگلى بوده است، به همين  خاطر اين دژ در دوران آبادانى ممتد خود 

كمتر مورد حمله متجاوزان قرار گرفته است. 
آسفالته  جاده  فومن  شهر  از  بعد  قلعه،  ديدن  به  مندان  عالقه  و   گردشگران 
مسير قلعه را در  جهت جنوب طى ميكنند و پس از عبور از روستاهاى گشت، 

كرد محله، گشت رودخان،  سيه كش، گوراب پس، ملسكام، سعيد آباد و قلعه 
روستا،  اين  ميان  از  گذر  از  پس  ميرسند  و  حيدرآالت  روستاى  به  رودخان 
مسير  و  باالخره  پيمايند  مى  رودخان  قلعه  جنگلى  پارك  اراضى  تا  را  جاده 
5/1 كيلومترى صعود تا قلعه را با پاى پياده و از طريق پله هاى احداث شده 

 طى ميكنند.  

پيشينه تاريخى  قلعه رودخان:با اينكه قلعه رودخان مدتها تحت سلطنت و مركز 
حكمرانى حكام گيالنى بيه پس بوده، در  متون تاريخى و جغرافيايى گيالن تا 

نخستين بار،  براي  ميان  نيامده.  به  قلعه  اين  از  نامى  هجرى  دهم  قرن  از  قبل 
تحقيق  هنگام  سال1830ميالدي  در  كه  لهستاني   محقق   - شودزكو  الكساندر 
در گيالن متوجه اين قلعه شد، در يادداشت هايش موقعيت اين بنا را ثبت كرده 
در  كوهي  باالي  بر  است  «دژي  مي نويسد:  رودخان  قلعه  درباره  وي  است. 
قسمت علياي رودخانه اي به همين نام. بام آن سنگي است و طرفين ورودي 
حك  آن  ورودي  سردر  كتيبه  روي  و  هستند  مستحكم  دفاعي  برج  دو  داراي 
قلعه  كوه  از  يكبار  گيالن  تاريخ  كتاب  در  فومنى  عبدالفتاح  است.تنها  شده 
رودخان ياد ميكند و  مينويسد: ”اميره شاهرخ و كامياب، پسران اميره ساالر 
و بنى اعمام حسين خان بودند كه  به دستور حسن خان كهدمى در كوه قلعه 
بر  ه.ق  تا 1002  سال 550  كه  از  اسحاقوند  سالطين  شدند.“  كشته  رودخان 
مى  اشكانيان  را  به  خود  نسبت  و  داشته  حكمرانى  مناطق  اين  اعظم  قسمت 
رساندند. از اين قلعه با توجه به موقعيت دفاعى ممتاز و سوق الجيشى  آن، به 
عنوان مقر فرمانروايى خود استفاده كرده و به دفعات در تجديد بنا و مرمت 
آن همت  گماشته اند. به طوريكه اين قلعه در فاصله سالهاى 918 تا 921 ه.ق به 
دستور سلطان  حسام الدين اميره دباج بن اميرعالالدين اسحاقى مرمت گرديده 
و از آن زمان به بعد به نام   “قلعه حسامى“ نيز معروف شده است. هدايت خان 
حاكم فومن در سال 1175 ه.ق در  زمان قيامش عليه كريم خان زند به تعمير 
قلعه رودخان پرداخت و با تجهيز آن به توپهاى  جنگى، آنرا براى دفاع از خود 
آماده نمود.  البته تمامى اين قلعه بزرگ در يك زمان ساخته نشده است بلكه در 
دوره هاى بعدى  مرمت و بازسازيهايى روى آن صورت گرفته است. اين بنا 
 به وسيله سنگ و آجر ساخته شده و در بخشهاى آسيب پذير و نقاط حساس، 
سنگ با  مالت ساروج به كار رفته اما در مسير اطاقها، برجها و سقفهاى گنبدى 
شكل از آجر، گچ و  مالت ساروج استفاده شده است. ارتفاع ديوارها متفاوت و 
از 3 تا 10 متر متغير است و در  نقاط نفوذپذير قلعه، ديوارها و باروها قطور 
و ارتفاع بيشترى دارند. انتخاب مكان مناسب،  بهره گيرى از مصالح مقاوم، 
استفاده از شيوه هاى مختلف معمارى و ايجاد اشكال  هندسى متنوع، عظمت 
خاصى به اين مجموعه داده است. فرم كلى قلعه نامنظم است  و از دو بخش 

شرقى و غربى تشكيل شده است. 

سردخانه،  و  انبار  آب  حوض،  چشمه،  ورودى،  دروازه  شامل  غربى:  :  بخش 
و  برج  وسيله  به  كه  مسكونى  واحد  تعدادى  نشين  و  شاه  ريزگاه،  آب  حمام، 
باروهايى محصور شده اند. قلعه داراى  دو ارگ و شانزده قراول خانه است. 
ارگ يا شاه قلعه در دو طبقه و از آجر ساخته شده؛  قراول خانه ها به صورت 
دو طبقه با نورگيرها و روزنه هاى متعدد مسلط بر محيط اطراف  است. در 
ورودى يا دروازه قلعه، شمالى است و در دو طرف آن دو برج توپر بسيار 

عظيم  ساخته شده است.
 بخش شرقى: مساحت بخش شرقى كمتر از  بخش غربى است. بناهاى موجود 
در آن بيشتر جنبه نظامى داشته و شامل دروازه ورودى  جداگانه با دو برج 
بزرگ، زندان، تعدادى واحد مسكونى و در اضطرارى(دزد در) است. در  ديوار 
آنها  باالى  كه  است  برجهايى  نامنظم،  فواصل  در  و  قلعه  جنوبى  و  شمالى 
اطاقهاى  هشت ضلعى، از آجر ساخته شده(ديوارهاى قلعه، شصت و پنج برج 
نگهبانى دارد) و در  ديوارها، منافذ و تركشهايى براى ديده بانى و براى ريختن 
مواد مذاب و تيراندازى، تعبيه  شده است. از وجوه جالب توجه در معمارى قلعه 
رودخان، كاربرد طاقهاى جناغى و انواع  مختلف آن و نيز طرحهاى آجركارى 

و سنگ چينى است كه نشان از دقت نظر سازندگان  آن دارد.   

 
از در ورودي اصلي كه به قلعه وارد مي شويم، ديوار جنوبي نزديك است و 
 بيش از بيست متر از در دوم هشتي فاصله ندارد. در ورودي اصلي ابتدا به 
 هشتي بزرگي وارد مي شود و سپس از هشتي به حياط قلعه مي رود. اين  دو 
مدخل مسلما روزي درهاي محكم و استوار داشته اند . هنگامي كه داخل  حياط 
شديم ، اگر به دست راست يعني، به طرف غرب منحرف شويم، به  اطاقهاي 
است  آب  قلعه  اصلي  منبع  كه  آبي  چشمه  سپس  و  رسيم  مي  خرابي  متعدد 
جلوي ما نمايان مي شود. معروف است كه اين آب را با گنگ (=  تنبوشه) از 
ييالق زرد خوني (بكسردال) آورده اند . پس از گذشتن از اين  چشمه با پيمودن 
فاصله زيادي به بنائي عظيم و مدور بر مي خوريم كه روزي  دو طبقه بوده 
است. و طبقه زيرين داراي تونلي است كه به خارج مي  رود. معروف است كه 
اين سمج، فرارگاه قلعه بوده است. با ادامه دادن راه،  به طوري كه ديوار جنوبي 
به طرف دست چپ ماست، طرف دست راست،  بناهاي متعدد و زياد است. تا 
پس از طي دويست متر به قسمت شاه نشين  مي رسيم كه در منتها اليه غربي 
قلعه، در دور طبقه با آجر بنا شده است.  پهلوي ديوار جنوبي و شمالي پس از 
باال رفتن از پنجاه پله به اين شاه نشين  وارد مي شويم ديوار غربي شاه نشين 

، ديوار غربي قلعه است.   

طبقه زيرين شامل راهروئي باطاق آجري هاللي از شمال به جنوب است كه  از 
وسط اين راهرو به طرف شرق راهروي ديگري باطاقي شيب دار و پله  هائي 
متعدد ما را به دو اطاق طبقه زيرين مي برد. دو طرف راهروي شمالي  جنوبي ، 
پلكاني است كه به اطاقهاي طبقه باال و پائين مي رود. طبقه باال  شامل سه اطاق 
است، دو اطاق در جنبين و يك اطاق كه مسلط بر اين دو  اطاق است در غرب 
اين دو اطاق بنا شده است . غير از سقف اين اطاق جدا  كه خراب شده است 

باقي قسمتهاي بنا از ديوار و سقف و پلكان كامًال  برجاست.     
اگر پس از وارد شدن از در ورودي اصلي قلعه به طرف شرق رفتيم، باز ديوار 
 جنوبي نزديك ماست و برطرف دست راست ما قرار مي گيرد . طرف دست 
 چپ، آثار بناهاي مخروبه زياد است . پس از طي صد و پنجاه متر به سردري 
 مي رسيم كه باالي آن اطاقهائي است .   طول اين قلعه در حدود پانصد متر 
و عرض آن در نقاط مختلف فرق مي  كند.   عظمت اين قلعه به قدري است كه 

به شهري آباد بيشتر شباهت دارد.  جلو در ورودي قلعه پايه ستوني از سنگ 
سفيد است كه طول فعلي آن 77  سانتي متر و عرض آن 33 سانتي متر و طول 

پايه آن 35 سانتي متر و عرض  آن 25 سانتي متر است.   
 در گذشته چشمه آبي در داخل قلعه جاري بود كه وقت محاصره از آب  آن 
استفاده مي شد . اين چشمه پس از زلزله سال 1369 گيالن خشك شد. امروزه 
قسمت عمده اي از بنا در زير قشري از پيچكها پنهان شده و  قلعه در هاله اي 
رمز آلود در دل جنگل سرسبز آرميده است.   مشاهده اين قلعه، هر بيننده اي 
آن  هنرمند  سازندگان  كه  چگونه  رو  آن  از  حيرت  دارد؛  مي  وا  حيرت  به  را 
تا  دشوار  بسيار  راه  كوهستاني  يك  از  را  آن  نياز  مورد  مصالح  توانسته اند 
پاي كار در بلنداي كوه برسانند و دژي اين گونه  بلند و محكم را در ارتفاعي 

دور از دسترس بسازند. 

مدت  را  براي  نفر  هزار  چندين  توانست  مي  اضطراري  مواقع  در  قلعه،  اين 
طوالني در خود جاي داده و محافظت كند. در داخل قلعه، آبي گوارا  در همه 
فصل هاي سال جاري است . احتمال داده مي شود كه اين آب را با  استفاده از 
آبراهه (كانال) به داخل قلعه آورده باشند.   گرچه گذشت زمان و رويش بوته 
نفوذ  نيز  ديوارها  عمق  تا  ها  آن  كه  ريشه  قلعه  پيكر  در  متعدد  درختان  و  ها 
كرده، موجب آسيب ديدن اين بناي مهم  تاريخي شده است ، ولي خوشبختانه 
اندكي  با  كه  دانست  ايران  هاي  ترين  قلعه  سالم  از  را  آن  توان  مي  هم  هنوز 
قلعه  شد.    خواهد  تبديل  فراوان  هاي  جهانگردي  جاذبه  با  فضائي  به  مرمت 
رودخان ، به علت ارزش و اهميت تاريخي با شماره 1567/3، در  فهرست آثار 

ملي ايران به ثبت رسيده است.        

آميزه اى از قدرت در سكوت مرموز جنگل

 kadivar@persianweekly.co.uk    گردآورى : فرشته كديور 
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چون شب بيست و يكم بر آمد

شهرزاد گفت: اي ملك جوانبخت چون عفريت حكايت دختِر وزير با جنيه باز گفت كه او را به اَحَدبي َقبيح الَمنَظر كابين كردند و او غمين و محزون بود و هيچ كس جز آن 
دختر به اين پسر نمي ماند جنيه گفت: من به سخن تو اعتماد ندارم و نپندارم كه اين پسر را در مياِن بشر مانندي باشد. عفريت گفت كه: اي خواهر به جان تو سوگند كه 
اين پسر و آن دختر به يكديگر بسيار شبيهند، يا اين دو برادر و خواهرند و يا فرزند عم يكديگر هستند. هزار افسوس از چنان پريزاد كه با آن اَحَدب بسر خواهد برد. 

جنيه گفت: اي خواهر بيا كه اين پسر را برداشته پيش دختر بريم تا به عيان ببينم كه كدام يك نيكوتر و بهتر است.
پس هر دو در اين رأي ُمتَّفِق گشته او را برداشته و بر هوا بلند شدند و در مصر فرود آمدند و پسر را به زمين گذاشته بيدارش كردند. حسن ديد كه آن مكان بقعة پدر 
نيست و آن شهر، جداگانه شهري است. هراسان گشته خواست فريادي بر آورد عفريت گفت: هيچ مگو، من ترا بدينجا آورده ام و با تو بسي كارهاي نيك خواهم كرد. 
در حال عفريت شمعي افروخته بياورد و با حسن گفت: اين شمع را بگير و به اين گرمابه رو و در ميان مردم بايست. چون ايشان از گرمابه به در آيند تو نيز با ايشان 
همي رو تا به خانة عيش برسي. آنگاه پيش دستي كرده به خانه اندرآي و بدست راست داماد بايست و از كسي باك مدار و اگر َمّشاطه گان و ُمَغّنيان پيش آيند دست به 

جيب برده به ايشان زر همي افشان. حسن چون اين سخن از عفريت بشنيد شگفت بماند و با خود گفت اين چه قضيه است؟
آنگاه شمع گرفته به گرمابه اندر شد. ديد كه داماد را بيرون آورده بر اسبي نشانده و روان شدند. حسن نيز با عاِرضي چون قمر و جامه هاي وزارتش در َبر، با آن گروه 
همي رفت. هر وقت مشاطه گان و مغنيان پيش آمده شاباش مي خواستند زر به ايشان بر مي افشاند. مردم از ُحسن و اِحسان وي در عجب بودند و بدينسان همي رفتند تا 

به خانة عيش رسيدند. پرده داران و دربانان، مردم بيگانه را از خانه بازداشتند و حسن بدرالدين را نيز به خانه راه ندادند. 
آنگاه مغنيان گفتند تا اين پسر به خانه نيايد ما نخواهيم آمد. ناچار او را نيز به خانه بردند و در پهلوي دامادش بداشتند. زنان بزرگان هر يك شمعي در دست از چپ و 
راست صف كشيدند. چون زنان را چشم به حسن بدرالدين افتاد بر وي گرد آمدند و شمع پيش گرفته بر او مي نگريستند. نظاِرگيان را عقل از سر، هوش از تن پريدن 

گرفت. نقابها از رخ بركشيدند و حيران بايستاند و همگي مي گفتند خدايا اين عروس زيبا را نصيب اين پسر ماه منظر كن.
پس از آن ُمَغّنيان دفها بنواختند. َمّشاطه گان از حرم سراي به در آمدند و دختر وزير نيز آراسته و پيراسته و عطرزده و زيور بسته در ميان ايشان بود تا به ايوان 
بر شدند. احدب برخاست كه او را ببوسد، دختر از او روي برگردانيد و در پيش حسن پسر عم خويش بايستاد. زنان همه بخنديدند. حسن دست به جيب برده 
مشتي زر به در آورده و بر مشاطه گان بيفشاند و ايشان به آواز بلند گفتند ما از خدا خواسته ايم كه اين دختر از آن تو باشد. حسن بدرالدين تبسمي كرد و اَحَدِب 

بوزينه ايستاده بود.
از قضا آنچه شمع روشن به دست احدب مي دادند از شومي او شمع فرو مي نشست. اما عروس دست به آسمان برداشته گفت:  خداوندا اين جوان را شوهر من 
گردان و مرا از اين عفريت وارهان و مشاطگان نيز به پاس خاطر حسن بدرالدين در آرايش دختر همي كوشيدند تا اينكه زماني بگذشت و كساني كه به خانه اندر 
بودند بيرون رفتند و هيچ كس جز عروس و احدب و حسن بدرالدين برجا نماند. آنگاه احدب پيش حسن آمده گفت: يا َسيِّدي امشب ما را به احسان خويش بنواختي 
و شرمسار ساختي اكنون هنگام بازگشت است پيش از آنكه رانده شوي به خانة خويش بازگرد. حسن برخواسته از خانه بيرون رفت. در حال عفريت پديد شد و با 
حسن گفت: در همين مقام بايست. چون احدب از خانه بيرون آيد و به آب خانه شود تو به ِحجله بازگرد و به عروس بگو كه شوهر تو منم و ملك اين كيد از بهر آن 
كرده كه مبادا بر تو چشم بد رسد و اين غالِم احدب از غالمان ماست. آنگاه نقاب از روي عروس َبركِش و از كس باك مدار. حسن با عفريت در سخن بود كه احدب 
از خانه به در آمد و به آب خانه شد. عفريت بصورت موشي از كنار حوض بيرون آمد. احدب گفت: بدينجا چرا آمدي؟ در حال موش بزرگ گشته گربه اي شد و بزرگ 
همي شد تا بصورت سگ برآمد و مانند سگ صدا كرد. احدب بترسيد و فرياد زد. عفريت گفت: اي ميشوم خاموش باش. در حال عفريت گوره خري شد و مانند خر آواز 
به عرعر بلند كرد. احدب هراسان گشت و همي لرزيد تا اينكه عفريت به صورت گاوميشي برآمد و جاي بر احدب تنگ كرد و مانند آدميان زبان به سخن گشوده گفت: 
اي پست تريِن غالمان، مگر جهان بر تو تنگ آمد و جز معشوقه من زني نيافتي كه كابين كني؟ احدب از مشاهدة اين حالت به َدهَشت اندر شد و با جامه هاي دامادي در 
ميان آبخانه افتاد و ياراي سخن گفتنش نماند. عفريت گفت: جواب ده و گرنه كشته مي شوي. احدب گفت: مرا گناهي نيست، بلكه گناه از آن است كه مرا چنين كار فرموده 
و من نمي دانستم كه اين دختر معشوقه گاوميش بوده اكنون كه دانستم توبه كردم. عفريت گفت:  سوگند ياد كن كه تا آفتاب برنيايد از اينجا به در نشوي و هيچ سخن 
نگوئي و پس از آنكه آفتاب برآيد از اينجا بيرون آمده از پي كار خويش روي. احدب به عجز و البه سوگند خورد. آنگاه عفريت احدب را گرفته به چاه اندر سرنگون 

بداشت و گفت: تا بامداد در همين جا بمان.
احدب را با عفريت كار بدينسان گذشت. اما حسن بدرالدين به ِحجله اندر آمد. آنگاه پيرزني عروس را به حجله فرستاده خود بر در حجله بايستاد و خطاب به گوژپشت 
كرده گفت: يا ابا شهاب عروس خود را درياب. پس عجوز بازگشت و عروس ِستّ الُحسن نام داشت با خاطري ناشاد به حجله درآمد و با خود همي گفت كه هرگز احدب 
را به خود راه ندهم اگر چه جانم از تن برود. چون عروس پيش رفت و حسن بدرالدين را بديد گفت:  يا سيدي عجب است كه تو تا اكنون در اينجا ايستاده اي! مرا گمان 
اين بود كه داماد آن غالمك گوژپشت است. حسن گفت: گوژپشت كيست كه شوهر تو باشد. دختر گفت: راست گو كه شوهر من احدب است يا تو؟ حسن گفت: يا 
َسيَِّدتي چون مشاطه گان جمال َبديع و شمايل خوب تو بديدند از چشم بد بر تو ترسيدند و اين احدب از براي مسخره و مزاح آورده بودند كه چشم بد از ما بگرداند 
الحال كه بيگانگان برفتند او نيز برفت. ِستّ الُحسن چون اين بشنيد خرسند گشت و تبسمي كرده گفت: اي ماهرو خدا ترا از همة بديها نگاه دارد كه تو آتش دل من فرو 
نشاندي اكنون ترا به خدا سوگند مي دهم كه دير مكن پيش آي و مرا زودتر در  آغوش خود گير. حسن پيش رفته جامه از عروس بركند و خود برخاسته َبدرة زري 

كه از يهودي بقيمت كشتي گرفته بود در ميان َردا گذاشته به يكسو نهاد و دستار گرفته بر فراز كرسي گذاشت و جز پيراهني جامه بر تنش نماند و همي گفت:
َگَرم چو عود بر آَتش نهند غم نخورم  يك امشبي كه در آغوِش شاهدِ ِشَكرم    

اگر ِحجاب شود تا به دامنش بَِدَرم  ميان ما بُِجز اين پيرَهن نخواهد ماند    
  پس از آن دختر را در آغوش كشيد و با او در آميخت و دخترك از او آبستن شد و در آغوش يكديگر بشادماني و كامراني بخسبيدند بدانسان كه شاعر گفته:

همه شب كاِر من فرماندهي بود  َبَرم آنَشب كه آن َسرِو َسهي بود   
تو گوئي عالم از آدم ُتهي بود  وصالي بود بي زحمت شِب دوش   

چه گويم عيب آن شب كوتهي بود  گهي  نوش و گهي  بوس و گهي  رقص    
حسن بدرالدين را كار بدينگونه شد و اما عفريب با جنيه گفت: برخيز پسر را بردار تا به مأواي خود بازگردانيم كه صبح نزديك است پس جنيه حسن را بربود 
و بر هوا بلند شد و عفريت نيز در هوا با او همي رفتند تا اينكه باذان خداي تعالي فرشته شهابي به عفريت بينداخت. در حال عفريت بسوخت و جنيه حسن را در 
همانجا فرود آورد و آن مكان دمشق بود. پس جنيه حسن را در برابر دري از درهاي َمَحلَّت بگذاشت و خود بر هوا بلند گشته برفت. چون روز برآمد مردم كوي از 
خانه ها بيرون شده پسر ماه منظري را ديدند در مياِن يك پيرهن بي جامه و دستار چنان خفته كه گفتي سالها رنج بيداري برده. چون مردم او را بديدند يكي مي گفت 
خوشا به بخت آنكه شب را با اين به روز آورده و ديگري مي گفت شايد اين جوان همين ساعت از ميخانه بيرون آمده و از غايت مستي راه رفتن نتوانسته در اين 

مكان افتاده است.
پس مردم بدو گرد آمده هر يك به طرزي سخن مي گفتند و هر كدام گماني مي كردند كه حسن بدرالدين بيدار شد ديد كه به دِر خانه اي افتاده و مردم بدو گرد آمده اند. 
در عجب شد گفت:  اي گروه مردم از بهر چه بر من گرد آمده ايد؟ گفتند كه ما ترا هنگام بامداد در همين جا افتاده ديديم و از كار تو آگاهي نداريم كه شب در كجا خفته  
بودي. حسن گفت:  من امشب به شهر مصر خفته بودم. يكي گفت مگر حشيش نيز مي خوري. حسن بدرالدين گفت: به خدا سوگند جز براستي سخن نگفتم من دوش به 
شهر مصر و پريدوش به بصره اندر بودم. يكي گفت اين كاري است شگفت ديگري گفت اين پسر ديوانه است حيف بر جواني او و يكي ديگر گفت اي بيچاره به عقل 
خويش بازگرد و سخناِن ديوانگان مگو. حسن گفت: بخدا سوگند كه ديشب در مصر داماد بودم. گفتند شايد به خواب ديده باشي!  پس حسن در كار خويش حيران شد 
و با ايشان گفت: خدا گواه منست در خواب نديده ام و ديشب اَحَدبي به پيش ما نشسته بود من كيسة زري و دستار و جامه اي داشتم كه آنها را به كرسي بگذاشتم و با 

عروس بخفتم. پس از آن نمي دانم چه بر من رفته است.
آنگاه حسن برخاسته در محالت و اَسواق مي رفت و مردمان و كودكان بر او گرد آمده كف همي زدند و سنگ همي انداختند تا حسن به دكاِن طّباخ پهلوان رسيده به او 
پناه برد. چون مردم دمشق از آن طّباخ زبردست هراس داشتند همگي پراكنده شدند. طباخ چون جمال حسن را مشاهده كرد مهرش بدو بجنبيد گفت: اين كار غريب 
مي نمايد. ولي تو راز پوشيده دار و در نزد من باش كه مرا فرزندي نيست. من ترا به فرزندي قبول كردم. حسن گفت:  منهم ترا به پدري برگزيدم. در حال طباخ بيرون رفته 
جامه هاي نيكو از بهر حسن گرفته بر او پوشانيد و پيش قاضي برده قاضي را گواه گرفت كه اين پسر من است و در دمشق حسن را طباخ مي شناختند و پسر طباخش 

مي ناميدند. 
و اما ِستّ اُلحسن، دختر وزير چون روز برآمد بيدار شد و حسن را در پيش خود نديد. گمان كرد كه به آبخانه رفته ساعتي در انتظار نشست كه ناگاه شمس الدين وزير 
پدر عروس بيامد كه از كار دختر آگاه شود و با خود مي گفت اكنون كه ملك به قهر دختر مرا به سياهي گوژپشت كابين كرد، من نيز دختر را مي كشم و اين ننگ از خود 

بر مي دارم.
اَلَغَرض چون وزير به در حجله رسيد دختر را آواز داد. دختر لَبَّيك گويان به در آمد و شادان همي َخراميد. وزير را چشم به دختر افتاد گفت: اي روسبي تو به آن احدب 
چنين شادابي! ِستّ الُحسن گفت: يا سيدي مزاح و مسخره بس است همانا احدب را بجهت خندة مردم آورده بوديد و ايشان نيز مرا سرزنش كرده بر من بخنديدند و با من 
گفتند كه اين گوژپشت شوهر تست. ِهللاّ الَحمد كه او شوهر من نبود. من شوهري داشتم كه هزار مثل احدب را به ناخني كه از او بر چيده باشند نسبت نتوان داد. وزير چون 
اين بشنيد خشمش افزون شد و گفت: اي روسبي اين سخنان چيست احدب دوش با تو به روز آورده. دختر گفت: ترا به خدا سوگند همي دهم كه نام آن َقبيح در پيش من 
مبر و بيش از اين مزاح مكن كه احدب را بجهت مسخره آورده بوديد. شوهر من آن بود كه دوش به رامِشگران و مشاطگان زر همي افشاند و ايشان را بي نياز كرد و او 
ماهروي و مشكين موي بود و چشمان سياه و ابروان به هم پيوسته داشت. چون وزير اين سخنان بشنيد جهان در چشمش تاريك شد و خشمگين گشت و دشنام دادن 
آغاز كرد. دختر گفت: اي پدر سبب خشم تو چيست؟ آن پسر ماه منظر كه شوهر من بود به آبخانه رفته. وزير به حيرت اندر ماند. در حال برخاسته به آبخانه شد. احدب 

را ديد كه سرنگون به چاه اندر است. با خود گفت مگر اين همان احدب نيست؟ آنگاه بانگ بر احدب زد. احدب نخست هيچ نگفت پس از آن گمان كرد كه عفريت است.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.                         ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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جرج كلوني   هميشه معترض  
است.  كرده  فرار  زندان  از  رفيقش  دو  با  كه  كنم  مي  تصور  ها  زنداني  راه  راه  لباس  با  را  كلوني  جرج  هميشه 

اين تصوير با چند ملودي موسيقي كانتري 
در ذهنم كامل مي شود. اين تصوير از جرج 
و شنگ،  مردي شوخ  نظرم  به  را  او  كلوني، 
ساده  كمي  نهايت  در  و  شانس  خوش  كمي 
لوح مي رساند. جرج كلوني برايم نمادي از 
فيلم «اوه برادر كجايي؟» است. حتي زماني 
كارگردان  بازيگر-  اين  جدي  هاي  فيلم  كه 
پاك  ذهنم  از  تصوير  اين  هم  باز  ديدم،  را 
نشده است. او در «سيرانا» و «شب به خير 
داشته،  سياسي  هايي  نقش  باشي»  موفق  و 
و  جدي  نقش  يك  ايفاگر  «سوالريس»  در 
خيلي  براي  هنوز  همه  اين  با  است،  فلسفي 
به  كجايي؟»  برادر  «اوه  با  دوستدارانش  از 
ياد آورده مي شود. حتي نطق هاي آتشينش، 
فعاليت هاي صلح دوستانه اش و انتقادهاي 
خللي  هيچ  هم  بوش  جرج  به  اش  هميشگي 
انتقادهايي  است؛  نكرده  وارد  ماجرا  اين  به 
كشورش  به  خائن  را  او  شد  باعث  حتي  كه 
امريكا بدانند. او در آخرين اظهارنظرش در 
با  مخالفتم  دليل  است؛«به  گفته  مورد  اين 
لقب  امريكا  به  خائن  را  من  عراق  در  جنگ 

داده اند.»
«شب  و  خطرناك»  ذهن  يك  «اعترافات  فيلم 
و موفق باشي» ساخته جرج كلوني  به خير 
برخالف ديگر بازي هايش كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است. او در اين مورد گفت؛«هميشه در تالشم تا موضوعاتي را در فيلم هايم مطرح كنم كه رسانه 
هاي جمعي كمتر به آن پرداخته اند، حتي اگر فيلم من در فروش موفقيت چنداني نداشته باشد.» كلوني در چند 
وقت اخير تالش زيادي براي حل بحران نسل كشي در دارفور سودان انجام داده است. او در سفر اخير خود به 
جشنواره فيلم دوبي و در جلسه نمايشي فيلم «مايكل كاليتون» هم اين مساله را فراموش نكرده است. او اظهار 
اميدواري كرده كه امارات متحده عربي از نفوذ خود در منطقه سودان بهره ببرد تا نسل كشي دارفور خاتمه 

يابد 

جوايز منتقدان فيلم نيويورك، لس آنجلس و شهرهاي ديگر امريكا اعالم شد 

 محتمل ترين نامزدهاي اسكار 
 

اعالم جوايز بهترين فيلم ها از سوي منتقدان فيلم نيويورك و لس آنجلس نقاب از چهره نقش آفرينان اصلي مراسم 
اسكار سال 2008 برداشت و اكنون مي توان با اطمينان از فيلم ها و افرادي كه بيشترين احتمال دريافت جايزه 
اسكار از هشتادمين دوره مراسم اهداي جوايز آكادمي را دارند، نام برد. منتقدان نيويورك «پيرمردان وطن ندارند» 
برادران كوئن را در هفتاد و سومين دوره اهداي جوايز انجمن خود به عنوان بهترين فيلم انتخاب كردند و جوايز 
بهترين كارگرداني، فيلمنامه و همچنين بازيگر مرد نقش مكمل - خاوير باردم- را نيز به آن دادند. اين فيلم به عنوان 
بهترين فيلم سال از طرف هيات ملي نقد و همچنين انجمن منتقدان فيلم بوستون و انجمن منتقدان فيلم واشنگتن دي 
سي نيز اعالم شده است. از سوي ديگر منتقدان فيلم لس آنجلس «خون به پا مي شود» پل توماس اندرسون را به 
عنوان بهترين فيلم انتخاب كرده اند و جايزه بهترين بازيگر مرد نقش اول - دنيل دي لوئيس - و بهترين كارگرداني 
و بهترين طراحي صحنه را نيز به آن داده اند. اين فيلم جايزه بهترين بازيگر مرد نقش اول منتقدان نيويورك را نيز 
دريافت كرده است و به عنوان يكي از مدعيان اصلي دريافت خرس طاليي برلين هم مطرح است. با نگاهي به مجموع 
جوايزي كه در چند روز گذشته از طرف انجمن منتقدان شهرهاي مختلف امريكا به فيلم ها داده شده، اين 10 فيلم 

محتمل ترين نامزدهاي دريافت جوايز اسكار هستند؛
-1 «پير مردان وطن ندارند»؛ بهترين فيلم، بهترين كارگردان (جوئل و اتان كوئن)، بهترين فيلمنامه اقتباسي (برادران 

كوئن)، بهترين بازيگر مرد نقش مكمل (خاوير باردم)
-2 «خون به پا مي شود»؛ بهترين فيلم، بهترين كارگردان (پل توماس اندرسون)، بهترين بازيگر مرد نقش اول (دنيل 
دي لوئيس) بهترين فيلمبرداري (روبرت الزويت)، بهترين طراحي صحنه (جك فيسك)، بهترين موسيقي متن (جاني 

گرين وود).
-3 «اتاقك غواصي و پروانه»؛ بهترين فيلم، بهترين فيلم خارجي زبان، بهترين كارگرداني (جوليان اشنابل)، بهترين 

فيلمنامه (رونالد هاروود)، بهترين فيلمبرداري (يانوش كامينسكي).
-4 «پيش از آنكه شيطان بفهمد مرده يي»؛ بهترين بازيگران مرد و زن نقش اول و مكمل.

-5 «قتل جسي جيمز به دست رابرت فورد بزدل»؛ بهترين بازيگر مرد نقش مكمل (كيسي افلك).
-6 «عزيزم از دست رفت»؛ بهترين كارگرداني (بن افلك)، بهترين بازيگر زن نقش مكمل (ايمي رايان).

(آنجلينا  اول  نقش  زن  بازيگر  بهترين  اورلف)،  (جان  ارژينال  فيلمنامه  بهترين  فيلم،  بهترين  توانا»؛  قلب  «يك   7-
جولي).

-8 «مايكل كاليتون»؛ بهترين بازيگر مرد نقش اول (جرج كلوني)
-9 «سوئيني تاد»؛ بهترين كارگرداني (تيم برتون)، بهترين طراحي صحنه (نيكي پني).

-10 «خانواده سويج»؛ بهترين كارگرداني (تامارا جنكينز)، بهترين بازيگر مرد نقش اول (فيليپ سيمور هافمن).
عالوه بر اين فيلم ها در بخش انيميشن مي توان از «پرسپوليس»، «راتاتوي» و «فيلم زنبور» و در بخش مستند از 

«سيكو» و «هيچ پاياني در چشم انداز نيست» به عنوان نامزد احتمالي دريافت جايزه اسكار نام برد. 

«پدرو آلمودوار» «آغوش هاي 
شكسته» را مي سازد

پدروآلمودوار ، كارگردان سرشناس و دارنده اسكار اسپانيايي اعالم كرد: فيلم 
جديد در حال ساخت او «آغوش هاي شكسته» نام خواهد داشت. 

به گزارش ورايتي، اين كارگردان اسپانيايي كه در مراسم معرفي سي دي 
موسيقي هاي فيلم هاي گذشته اش حضور داشت، گفت در فيلم جديد او «پنه لوپه 

كروز» بازيگر معروف اسپانيايي بازي خواهد كرد.
در اين فيلم همچنين «بالنكا پورتيو» كه در «بازگشت» با آلمودوار كار كرده بود به 

همراه «لوييس هومر» حضور خواهند داشت.
به گفته او ، اين فيلم به سبك آمريكاي دهه ي 50 ساخته مي شود و اگرچه كمدي نيست اما رگه هايي از طنز در آن 

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

گرشا رئوفي» روي دستان مردم تشييع شد 
مراسم تشييع پيكر «گرشا رئوفي» بازيگر فقيد سينماي ايران از مقابل خانه سينما 

و با حضور مردم و اهالي سينما برگزار شد.
اسدزاده»  «داريوش  شد،  برگزار  سينما»  «خانه  در  دوشنبه  روز  كه  مراسم  اين 

بازيگر قديمي پشت تريبون قرار گرفت و از «گرشا رئوفي» ياد كرد. 
وي در حالي كه با اندوه سخن مي گفت، درباره «گرشا رئوفي» گفت: او ياري خوش 

قول، صبور و نجيب بود و در اين زمان بيش از اين هم توان گفتار نيست. 
جمشيد مشايخي(شوهر خواهر گرشا رئوفي) نيز در حالي كه به شدت گريان بود، 
”هنرمند  درباره  موالنا  از  بيتي  اين  خواندن  به  و  بگويد  چنداني  سخن  نتوانست 
بزرگ و تنهايي كه ُمتملق و چاپلوس نبود“ اكتفا كرد. همچنين اصغر بيچاره، محمد 
متوسالني پاي تريبون قرار گرفتند كه به دليل تالم و اندوه نتوانستند سخن چنداني 

ارائه دهند. 
درگذشت.  سالگي  سن 74  در  قلبي  سكته  علت  به  سينما  بازيگر  رئوفي»  « «گرشا 

وي فعاليت بازيگري را از سال 1337 و با حضور در فيلم ”طوفان در شهر ما“ به 
كارگرداني ساموئل خاچكيان آغاز كرد و با حضور در آثاري همچون ”فرياد نيمه شب“ ساموئل خاچكيان، ”گوزن ها“ مسعود كيميايي 
، ”عصيانگران“ جهانگير جهانگيري ، ”دونيمه سيب“ كيانوش عياري و ”دخترايروني“ محمد حسين لطيفي ، نقش آفريني در بيش از 50 

فيلم را در كارنامه هنري اش ثبت كرد. او همچنين از سال 59 نيز در تئاتر ”پارس“ فعاليت داشته است. 
«دختر ايروني»(محمد حسين لطيفي) آخرين فعاليت بازيگري وي در سينما بوده است. «گرشا رئوفي» از تابستان امسال به دليل ابتال به 

سرطان كليه در بيمارستان شريعتي تهران بستري بود. 

پل نيومن و رابرت ردفورد بعد از سه دهه همبازي مي شوند 
 

مردان حادثه 
جو، سي سال بعد 

 
دهه  سه  از  پس  ردفورد»  «رابرت  و  نيومن»  «پل 
يك بار ديگر در فيلمي همبازي مي شوند. حضور 
دوباره «پل نيومن» و «رابرت ردفورد» در يك فيلم، 
پا  و  پر  طرفداران  حافظه  سال   34 از  پس  هم  آن 
قرص سينماي وسترن را مي برد به سال ها پيش، 
ته يك دره كه بر فراز آن دو مرد ايستاده اند. پشت 
سرشان خطي است زنجيروار از شبح سواراني كه 
تعقيب شان مي كنند و پيش رو، جريان تند رودي 
تعقيب  دست  از  خالصي  براي  مرد  دو  كه  است 

كنندگان ناگزير از تن سپردن به جريان آن هستند. در همين لحظه يكي از آن دو مرد، همان كه جدي تر است و كم حرف تر به آن يكي 
اعتراف مي كند كه شنا بلد نيست و آن يكي از شنيدن اين اعتراف تا سرحد مرگ مي خندد. اين، يكي از به يادماندني ترين سكانس هاي 
فيلم «بوچ كسيدي و ساندنس كيد» ساخته «جرج روي هيل» است. آنها كه اين سكانس را به ياد دارند، حتمًا اين هم به يادشان مانده 
است آنكه كم حرف تر بود و شنا كردن نمي دانست «رابرت ردفورد» (به نقش ساندنس كيد) بود و آن يكي كه تا سرحد مرگ خنديد 
«پل نيومن» (به نقش بوچ كسيدي)، كه شايد بسياري در ايران آنها را بيشتر با عنوان «مردان حادثه جو» به ياد بياورند و «پل نيومن» 
را با دوبله «چنگيز جليلوند» و «رابرت ردفورد» را با دوبله «جالل مقامي». «بوچ كسيدي و ساندنس كيد» (1969) نخستين فيلمي بود 
كه «پل نيومن» و «رابرت ردفورد» در آن، در كنار هم ايفاي نقش كردند. تجربه يي به يادماندني كه بار ديگر در سال 1973 در فيلم 
«نيش» كه آن را هم «جرج روي هيل» كارگرداني كرده بود تكرار شد. اكنون پس از 34 سال اين دو بازيگر قرار است دوباره در فيلمي 
به كارگرداني «كريستوفر كلمبوس» در كنار هم ظاهر شوند. فيلمي به نام «قدم زدن در جنگل». فيلمنامه اين فيلم ظاهراً براساس نوولي 
از «بيل بريسون» نوشته شده و داستان آن درباره عبور دو نفر از جاده يي بياباني و حوادث عجيبي است كه براي آنها رخ مي دهد. 
حضور دوباره «پل نيومن» و «رابرت ردفورد» در كنار هم در حالي است كه «پل نيومن» چند سالي است در هيچ فيلمي بازي نكرده و 
حتي در مقطعي اعالم بازنشستگي كرد.«پل نيومن» در اين سال ها بيشتر به عنوان دوبلور در فيلم هاي انيميشن حضور داشت و آخرين 
كارش هم در اين زمينه انيميشن «ماشين ها» بود كه در آن «پل نيومن» به جاي شخصيتي به نام «داك هادسون» حرف مي زد؛ شخصيتي 

عاشق اتومبيل كه بسيار به خود «پل نيومن» شباهت داشت. 

 حضور بين المللي اين بار در كلكته  
 نزديك به دو دهه قبل در فيلمي به نام « وسوسه» دختر هجده ساله يي به سينماي ايران 
معرفي شد. امروز اگر يادي از آن فيلم هست به واسطه نخستين حضور ستاره يي است 
كه آرام آرام به يكي از مهمترين چهره هاي سينماي بعد از انقالب بدل شد. شرايط فرهنگي 
سال هاي جنگ باعث شده بود هيچ ستاره يي در سينماي ايران ظهور نكند اما اين انتظار 
تنها يك سال بعد از خاتمه جنگ در فيلم «عروس» ساخته بهروز افخمي برآورده شد. انگار 
دو سرنشين اتومبيل كاديالكي كه در پيچ و خم جاده چالوس پيش مي رفت از تهران دهه 60 
مي گريختند. كريمي پس از آن نقش كوتاهي در «ردپاي گرگ» داشت اما شمايل بازيگري 
اين ستاره با حضور در دو ساخته داريوش مهرجويي؛ « سارا » و « پري» شكل گرفت. در 
سال هاي مياني دهه 70 در فيلم هاي قابل توجهي چون «برج مينو» و «جهان پهلوان تختي» 
بازي كرد. پس از آن و با بازي در فيلم دو زن به كارگرداني تهمينه ميالني دوران تازه يي 
در بازيگري كريمي آغاز شد. همكاري اين دو در فيلم هاي واكنش پنجم و نيمه پنهان ادامه 
پيدا كرد تا كريمي كه با يكي از مهمترين فيلم هاي اجتماعي بعد از انقالب چهره شده بود، در 
متن جريان اجتماعي ديگري در سينماي ايران نيز حضور داشته باشد. تغيير نسبي فضاي 
فرهنگي در دهه 80 با حضور پردامنه چهره هاي تازه يي به سينماي ايران بود كه اميدوار 
بودند در جايگاه يك ستاره قرار بگيرند. نيكي كريمي در كنار بازيگري به ترجمه پرداخت 
كه نتيجه اش كتاب « آوازهايي كه مادرم به من آموخت» زندگينامه مارلون براندو و رمان 
« نزديكي» از حنيف قريشي بود. اما ترجمه، هنرپيشه يي را كه تمام موفقيت هايي ممكن در 
سينماي ايران را به دست آورده بود راضي نمي كرد. كريمي فيلم مستند «داشتن و نداشتن» 
را درباره مشكل نازايي ساخت و پس از آن در سال 1385 اولين فيلم داستاني خود را به 
نام « يك شب» كارگرداني كرد. هانيه توسلي و سعيد ابراهيمي فر بازيگران اين فيلم بودند 
كه نشان مي داد دغدغه هاي اجتماعي كريمي در فيلمسازي او هم تاثيرگذار است. اين فيلم 
در چند جشنواره خارجي به نمايش درآمد. امروز « چند روز بعد» دومين ساخته كريمي 
براي افتتاح جشنواره بين المللي فيلمسازان زن در كلكته هندوستان به نمايش درمي آيد. او 
خود در اين نمايش حضور مي يابد و در اين سفر رخشان بني اعتماد و تهمينه ميالني نيز 
او را همراهي مي كنند. هنوز هيچ كدام از فيلم هاي كريمي به نمايش عمومي درنيامده اند. 

بايد ديد آيا كريمي كارگردان هم مثل كريمي بازيگر محبوب خواهد بود.  

ميكس نهايي «تالفي»  
رسيد.  نهايي  ميكس  مرحله  به  اسدي  سعيد  جديد  فيلم 
«تالفي» جديدترين اثر سعيد اسدي است كه چندي پيش كاوه 
ايماني تدوين آن را به پايان برد. پس از پايان تدوين بهروز 
خوشابافرد در استوديو مركزي صداگذاري فيلم را آغاز كرد.

وي به تازگي آخرين مراحل صداگذاري را به پايان رسانده 
سعيد  با  اش  همكاري  قبل  چندي  كه  انصاري  سعيد  است. 

اين  است.  في»  «تال  آهنگسازي  مشغول  روزها  اين  بود  شده  قطعي  پروژه  اين  در  اسدي 
در حالي است كه خوشابافرد درصدد است طي روزهاي آينده ميكس نهايي فيلم را شروع 
كند. در «تالفي» حميد گودرزي، نيوشا ضيغمي، سيروس گرجستاني، مهدي اميني خواه و... 
بازي داشته اند. «تالفي» مضموني كمدي دارد و به روايت داستان زوج جواني مي پردازد 
كه با پي بردن به اسرار جديد درخصوص يكديگر در پي تالفي از هم برمي آيند، هنوز اخبار 

قطعي از حضور اين فيلم در بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر اعالم نشده است.  

معرفي 9 سينماگر جوان برگزيده موسسه  فيلم اروپا
خود  جوان  سينماگر   9 اسامي   EFP به  موسوم  اروپا،  فيلم  موسسه  
مونگيو)  (كريستين  روز»  و 2  هفته  ماه، 3  چون «4  آثاري  در  كه  را 
براي   ، درخشيده اند  خوش  ردفورد)  (رابرت  بره ها»  براي  «شيرها  و 

حضور در اردو استعدادهاي جوان فستيوال برلين معرفي كرد.
بنا به اعالم ورايتي، اين 9 سينماگر جوان از ميان 22 نامزد، توسط يك 

هيات داوري برگزيده شدند.
ر  صدر برگزيدگان نام «اناماريا مارنيكا» د

بازيگر « 4 ماه و 3 هفته و 2 روز» 
بازيگر  گارفيلد»  «آندره  و 
و  بره ها»  براي  «شيرها  فيلم 

«پسراي» به چشم مي خورد.
بنياد فيلم اروپا از سال 1997 آغاز به كار كرده و هر سال اقدام به گزينش و معرفي بازيگران 

جوان اروپايي مي كند.
در ميان ديگر برگزيدگان (EFP) مي توان به «استين فيشر» بازيگر فيلم دانماركي ”پس از ازدواج“ 
، «نيكوالس كازال»  بازيگر فرانسوي فيلم ”پسر بقال“ ، «هانا هرسپورنگ» براي فيلم آلماني ”كتاب 
خوان“ ، « زولت ناگي» بازيگر مجارستاني فيلم ” شيرجه“ ، «اليو جرمانو» بازيگر ايتاليايي فيلم ”برادر 
من تنها بچه است“ ، « مريم حسوني» بازيگر هلندي فيلم ”لگد“ و «جوئل باسمان» بازيگر سوئيسي 

فيلم“ زندگي براي فروش“ اشاره كرد.
برگزيدگان موسسه فيلم اروپا توسط داوراني از ايتاليا ”بتريك كروگر“ ، آمريكا ”درك پاور“ و آلمان 

”فيلمبردار مايكل بالهاوس“ انتخاب شده اند.
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و  عرصه  عنوان  به  محدوده  يك  داراي  فرهنگي  تاريخي-  محوطه  يا  اثر  هر 
سه محدوده به عنوان حريم درجه 1 ، 2 و 3 است. عرصه اثر يا محوطه در 
مي  ايجاد  فرهنگي  تاريخي-  اثر  يك  بخش  مهمترين  و  ترين  شاخص  اطراف 
بنابراين  است،  گرفته  شكل  بوم  زيست  در  يي  محوطه  يا  اثر  چنين  اما  شود 
اثر  فرهنگي  و  باستاني  طبيعي،  انداز  چشم  به  توجه  با  گانه  سه  هاي  حريم 
يا  اثر  با  ها  محوطه  و  آثار  ساير  ارتباط  نيز  و  فرهنگي  تاريخي-  محوطه  يا 
محوطه اصلي تعيين و تعريف مي شود. محوطه جهاني تخت جمشيد يكي از 

همين موارد است. 
ارگ  عنوان  به  جمشيد  تخت  تختگاه  دربرگيرنده  جهاني  محوطه  اين  عرصه 
سلطنتي شهر پارسه است. اين بخش همان است كه در دوره اسالمي از آن 
به عنوان «بيروني» ياد شده است؛ محلي كه شاه كارهاي كشوري، لشكري، 
ساختمان  دشت  سطح  بر  و  تختگاه  اطراف  كرد.  مي  اداره  را  غيره  و  ديواني 
هاي ديگري ساخته شده است كه بيشتر مخصوص حرم شاه بوده است. اين 
شده  ياد  «اندروني»  عنوان  به  آن  از  اسالمي  دوره  در  كه  است  همان  بخش 
چنين  داراي  جنوبي  برزن  در  آمده  دست  به  هاي  ساختمان  كم  دست  است. 
است.  نيايشگاه  يك  و  كاخ  چندين  از  متشكل  مجموعه  اين  هستند.  كاركردي 
مشابهي  كاركرد  داراي  نيز  جمشيد  تخت  شمالي  برزن  كه  رود  مي  احتمال 
باشد. در آنجا نيز يك نيايشگاه و بخش هايي از يك بناي فاخر به دست آمده 
كه تاريخ ساخت آنها احتماًال مربوط به پس از دوره هخامنشي است. آرامگاه 
هاي منسوب به داريوش سوم، اردشير دوم و اردشير سوم به عنوان بخش 
تدفيني تخت جمشيد است. بر يال كوهي كه تخت جمشيد در دامنه آن ساخته 
در  كه  شود  مي  ديده  خشتي  هاي  پشته  از  يي  پيوسته  هم  به  مجموعه  شده 
اصل باروي تخت جمشيد بوده و بايد آن را بخش تدافعي ارگ محسوب كرد. 
اين بخش هاي مختلف عرصه محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد را تشكيل 
داده و هم اكنون با فنس هاي آهني محصور شده و محافظت مي شود. درون 
عرصه تخت جمشيد عبور و مرور وسايل نقليه غيرسازماني ممنوع است. الزم 
به ذكر است كه در حال حاضر تمامي عرصه تخت جمشيد كه در اوايل انقالب 
و به طرق مختلف از مالكيت اين مجموعه خارج شده بود، دوباره خريداري 

شده است.
تخت  عرصه  در  برشمرده  آثار  احتساب  با  جمشيد  تخت  يك  درجه  حريم 
جمشيد شامل تعداد بسيار زيادي تپه و اثر و محوطه تاريخي است. اين آثار 

و محوطه ها از جنوب به شمال به قرار زير است؛
تل چمني، تل باكون الف، تل باكون ب، تل سهراب بيگي، تل شاه آبادي كوچك، 
بزرگ،  آباد  شاه  تل  چشمه،  گورستان  جالآباد،  تل  چاه،  چرخ  تل  ايمان،  تل 
محوطه بزرگ 600 هكتاري فيروزي، دو چاه بزرگ سنگي، سه معدن استخراج 
سنگ، تل ريگي، كاخ دشت گوهر، آرامگاه ناتمام تخت رستم، مجموعه نقش 
فراز  بر  سنگي  گور  هزار  سه  سنگي،  پل  رجب،  نقش  ساساني  هاي  برجسته 
و دامنه هاي كوهستان هاي مشرف به تخت جمشيد، مجموعه يادماني نقش 
دوره  قلعه  سنگي،  آتشدان  دو  ساساني،  دوره  استودان  از 300  بيش  رستم، 
ساساني- اسالمي بر فراز نقش رستم و امامزاده اسماعيل از دوره اسالمي. 

آثار و محوطه هاي باستاني حريم درجه 2 و 3 تخت جمشيد با احتساب آثار 
به  شمال  به  جنوب  از  جمشيد  تخت  يك  درجه  حريم  و  عرصه  در  برشمرده 

قرار زير است؛ 
تل سفيد، تل قلعه كهنه، چهارطاقي، تل نقاره، تپه نقاره خانه، تپه فهونده، تپه 
شمش آباد، تل تاالر، تل پير كتاني، تل حلقه يي، تل ماد آباد، تل دروازه، تل 
كوشك، تپه گورستان و تل سنگ سفيد. به دليل ارتباط منظري تمامي آثار و 
محوطه هاي عرصه و حريم هاي سه گانه تخت جمشيد، الزم است تمامي آن 
آثار حفظ و نگهداري شود اما انجام چنين كاري جز از طريق مبادي قانوني 
هنر  و  فرهنگ  وزارت  هاي  برنامه  از  يكي  دليل  همين  به  نيست.  پذير  امكان 
سابق و سازمان ميراث فرهنگي فعلي تعيين حريم و تصويب قانوني ضوابط 
آن است. اجراي برنامه تعيين حريم تخت جمشيد در سال هاي پيش از انقالب 
به انجام رسيده و ضوابط آن به همراه محدوده هاي تعيين شده به تصويب 
تشكيالت  دستورالعمل  اساس  بر  است.  رسيده  سابق  هنر  و  فرهنگ  وزارت 
باستان شناسي كشور، نقشه عرصه و حريم هاي هر اثر يا محوطه باستاني و 
ضوابط آن پس از تصويب و الزم االجرا بودن، بايد به صورت يك برگ نقشه 
بزرگ تهيه شده و ضوابط مصوب حريم آن نيز در كنار همان نقشه درج شود 
تا به سادگي قابل فهم باشد. اين دستورالعمل در مورد تخت جمشيد نيز به 

انجام رسيده است. ما در اينجا عينًا ضوابط مصوب عرصه و حريم هاي تخت 
جمشيد را كه در كنار نقشه آن درج شده مي آوريم تا خوانندگان آگاه شوند 
كه چه ضوابطي در مورد عرصه و حريم هاي تخت جمشيد مصوب شده و از 

نظر قانوني الزم االجرا است. 

مصوب  رستم  نقش  و  جمشيد  تخت  جهاني  ميراث  محوطه  حريم  ضوابط 
1356

ضوابط حريم محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد، نقش رستم و آثار تاريخي- 
نظامنامه  و  قانون  استناد  به  مرودشت  جلگه  شرقي  كرانه  در  واقع  فرهنگي 
تاريخ  در  عمومي  مجازات  قانون  مكرر   127 ماده  و   (1309) عتيقات  قانون 
از  پس  رسيده،  كشور  شناسي  باستان  فني  شوراي  تصويب  به   1/12/1356
تاييد وزارت فرهنگ و هنر سابق به شماره 956/56/9761/16/ رم، در تاريخ 
نقشه  انضمام  به  فارس  استان  مسوول  مقامات  به  اعالن  ضمن   9/12/1356
محدوده جرائم براي اطالع عموم در روزنامه بهار ايران شماره 3071 روز 

پنجشنبه مورخ 16/6/1357 به چاپ رسيد.

در بخشي از اين ضوابط تاكيد شده است؛
در داخل محدوده خط- نقطه منعكس شده روي نقشه احداث هرگونه ساختمان 
و هر نوع مستحدثات و تاسيسات، غرس اشجار، دخل و تصرف در اراضي و 

هر نوع كندوكاو، همچنين نصب پايه هاي چراغ و نظاير آنها ممنوع است. 
در كوه رحمت و نقش رستم هر نوع تاسيسات، كنده كاري و دخل و تصرف، 
سنگ بري و انفجار، جنگل كاري و غرس اشجار، زراعت، احداث ساختمان، 
نصب دكل و نظاير آنها و هر نوع عمليات كه موجب تغيير شكل، هيئت و منظر 

عمومي كوه شود، ممنوع است.
و  سازي  محوطه  و  جهانگردي  متل  و  داريوش  هتل  موجود  هاي  ساختمان 
نياز  مورد  كه  آنها  نظاير  و  نگهباني  و  ژاندارمري  ساختمان  و  آنها  اشجار 
است،  جمشيد  تخت  تاريخي  آثار  بازديدكنندگان  رفاهي  و  جهانگردي  صنعت 
مي توانند باقي بمانند؛ در شهر زراعي كه خود روي آثار احداث شده است و 

بايد در موقع مقتضي برداشته شود و به محل مناسب ديگر منتقل شود.
پايه هاي برق و تلفن و سيم هاي آنها و محوطه آسفالت شده مزاحم منطقه 
برداشته  بايد  است،  جمشيد  تخت  عمومي  منظر  و  ديد  مزاحم  كه  اشجاري  و 

شود.

ضوابط حريم درجه دو
در داخل محدوده منعكس شده روي نقشه تا اول مه ماه 1357 همه ضوابط و 
شرايط مندرج در داخل محدوده خط- نقطه منعكس شده روي نقشه مشمول 
اين محدوده نيز هست. تعيين زمان مذكور از اين جهت است كه در اين فرصت 
كليه  هخامنشي  تحقيقات  بنداد  همكاري  با  باستاني  آثار  حفاظت  كل  اداره 
بررسي هاي الزم در محدوده مزبور را انجام داده و بر اساس نتايج حاصل 

از بررسي، ضوابط قطعي آن ابالغ شود.

ضوابط حريم درجه سه
-1 در منطقه مزبور كه بين مناطق اول و دوم و خط مضاعف (خط پيوسته 
در اين نقشه) واقع شده است، احداث كارخانه، شهرك، مجتمع هاي مسكوني 

و تفكيك اراضي ممنوع است.
هر  مساحت  درصد  ده  از  نبايد  نقطه  هر  در  مستحدثات  مساحت  حداكثر   2-
قطعه زمين مزروعي بيشتر باشد و در مورد واحدهاي مسكوني نبايد از 240 
متر مربع زيربنا تجاوز نمايد. در ضمن در طرفين شاهراه اصفهان -شيراز از 
فاصله منطقه ممنوعه دوم تا مرودشت جاده سرويس احداث گردد و بين جاده 
سرويس و شاهراه در سطح مناسبي درختكاري شود. ضمنًا در فضاهاي باز 
ساختمان  ساير  و  سيلو  و  آزمايش  شده  احداث  هاي  ساختمان  بين  موجود 

شده  احداث  مرودشت  شهري  محدوده  تا  بري  سنگ  كارخانه  از  كه  هايي 
بايستي درختكاري شود.

-3 بنداد تحقيقات هخامنشي مسوول مراقبت در اجرا و رعايت ضوابط كلي 
مناطق فوق الذكر خواهد بود.

با توجه به فراواني آثار و محوطه هاي موجود در حريم هاي سه گانه تخت 
جمشيد و ارتباط آنها با يكديگر الزم است بافت و منظر اين حريم ها تا جاي 
تاريخي  هاي  محوطه  حريم  ضوابط  باشد.  دور  به  تخريب  و  تغيير  از  ممكن 
به اين دليل طراحي شده اند تا فرصت الزم براي انجام چنين پژوهش هايي 
را فراهم آورد. بنابراين نبايد با اقدامات شتابزده دست به اجراي طرح هاي 
عمراني زد. انجام چنين طرح هايي ريخت و منظر محيط آثار و محوطه هاي 
باستاني را به هم مي ريزد. در جايي كه تصور نمي شود هيچ نشاني از زندگي 
گذشتگان موجود باشد، به ناگاه بقاياي ارزشمند به دست مي آيد. براي نمونه 
بايد به طرح آبرساني رامهرمز اشاره كرد كه در بهار امسال به اجرا درآمد. 
رامهرمز  فرهنگي  ميراث  اداره  كارشناسان  و  مسووالن  هشدارهاي  رغم  به 
اين طرح با دستورهاي فرمايشي و فشار دستگاه هاي اداري ذي نفع به اجرا 
درآمد و در نزديكي محوطه يي به نام جوبجي آرامگاهي از دوره عيالم نو 
با تيغه هاي بيل مكانيكي كامًال تكه پاره شد. دو تابوت مفرغي و اسكلت هاي 
موجود در آنها، جواهرات، ظروف مفرغي و سفالين و ساختمان خود آرامگاه 
به طور كلي از ميان رفت و بعدها باستان شناسان با الك كردن خاك هايي كه 
بيل مكانيكي در اطراف پراكنده كرده بود، توانستند برخي از اشياي آرامگاه 
را پيدا كنند. اين بار نيز با يك اقدام نسنجيده ما آرامگاهي سلطنتي از دوره 
عيالم نو را از دست داديم. آن وقت جاي تعجب نيست كه مردم از ما باستان 
شناسان مي پرسند چرا در مصر بقاياي اجساد و آرامگاه هاي فراعنه كشف 

مي شود اما در ايران از اين گونه موارد خبري نيست؟ 

با  كه  عمراني  هاي  طرح  چنين  انجام  عاقبت  كه  باشيم  كرده  ثابت  اينكه  براي 
مي  عيني  نمونه  چند  ذكر  به  چيست،  رسند  مي  انجام  به  فرمايش  و  شتاب 
پردازيم. جاده بزرگ غرب كشور كه تهران را به قزوين، همدان، كرمانشاه و 
سپس به عراق وصل مي كند، از منطقه بيستون عبور مي كند. در گذشته اين 
مجموعه  اين  سپس  گذشت.  مي  بيستون  برجسته  نقش  پاي  از  درست  جاده 
به فهرست آثار جهاني ملحق شد. در نتيجه به دليل لرزش هايي كه از عبور 
فرهنگي  ميراث  سازمان  آمد،  مي  وارد  بيستون  جهاني  آثار  به  نقليه  وسايط 
پنج  حدود  از  جاده  اين  اكنون  هم  داد.  تغيير  قسمت  اين  در  را  جاده  مسير 
ارتباطي  جاده  مورد  در  عينًا  موضوع  همين  گذرد.  مي  بيستون  كيلومتري 
مرودشت به روستاي هاي اطراف تخت جمشيد به وقوع پيوست. تجويدي در 
زير آن جاده در برزن جنوبي كاوش كرد و بقاياي كاخي از همان دوره را به 
دست آورد. اكنون مسير آن جاده تقريبًا از 10 كيلومتري غرب تخت جمشيد 
منطقه  در  آهن  راه  اين  بود.  مشهد  تهران-  آهن  راه  ديگر  نمونه  گذرد.  مي 
دامغان از ميان محوطه مشهور حصار مي گذشت. اعتراض يك باستان شناس 
دلسوز پاسخي شايسته نيافت. او از سازمان ميراث فرهنگي وقت اخراج شد. 
امروز پس از چند دهه مسووالن ميراث فرهنگي با برپايي همايشي تشخيص 
وارد  منطقه  ميراث  بر  ناپذيري  جبران  لطمات  و  صدمات  آهن  راه  كه  دادند 
همه  دهند.  تغيير  را  آهن  راه  مسير  تا  درصددند  دليل  همين  به  است.  آورده 
اينها يعني اينكه اجراي اين طرح هاي عمراني بدون بررسي هاي همه جانبه 
و فقط از ديدگاه مهندسي و فني اجرا شده و در آن شتاب و فرمايش بيش از 
كارهاي كارشناسي مورد توجه بوده است. نتيجه آنكه ماليات مردم يك بار 
صرف طرح هاي عمراني شتابزده شود، سپس در اثر گذر زمان و وارد آمدن 
خسارات بسيار، دوباره ماليات مردم صرف اصالح و آسيب زدايي چنين طرح 

هايي مي شود. در اين بين چه كسي مقصر است؟
* كارشناس ارشد باستان شناسي 

گزارش
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

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

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.  

تاثيرخرافات در زندگي 
 
 

سيدايمان ضيابري

هفته گذشته به تعريف خرافه پرداختيم و وعده داديم كه برخي از خرافات 
رايج در كشورهاي مختلف دنيا را بررسي و مرور مي كنيم. خرافات به 
را  افراد  تنها  و  ندارند  منطقي  و  علمي  عقلي،  مبناي  كه  باورهايي  عنوان 
اينكه  از  بيش  دهند،  مي  قرار  مختلف  معنوي  و  مادي  هاي  معذوريت  در 
نوعي اعتقاد يا اطمينان قلبي به شمار روند، مبنايي براي انواع افسردگي ها، 
اضطراب ها و ناهنجاري هاي روحي هستند كه افراد را به خود عادت مي 
دهند و بعد از گذشت مدت زماني خاص، به قسمتي از زندگي روزمره افراد 
تالش  روانپزشكان  و  روانشناسان  كه  روست  همين  از  شوند  مي  تبديل 
بسيار زيادي دارند تا قبل از خشكاندن ريشه هاي يك ناراحتي عصبي يا 
روحي در افراد، به دنبال سرنخ هايي مانند خرافات افراطي يا ترس هاي 
كشورهاي  در  رايج  خرافات  از  برخي  نيز  شماره  اين  در  بگردند.  كاذب 
مخرب  تاثيرات  مورد  در  گيري  نتيجه  و  كنيم  مي  بررسي  را  دنيا  مختلف 

به  شدن  وارد  گذاريم.  مي  شما  عهده  بر  را  انساني  زندگي  مختلف  رواني  و  روحي  حاالت  بر  تفكرات  نوع  اين 
سطوح ايدئولوژيك و بررسي كردن ميزان عدم صحت اين نوع باورها، مطمئنًا راهي خواهد بود براي جايگزيني 

خردورزي و منطق محوري در معادالت روزانه به جاي حساب بردن يك از ترس واهي و ناشناخته.

روسيه
-1 اگر در آينه شكسته يي نگاه كنيد، براي شما بدشانسي خواهد آورد. در همين حال اگر همزمان با نگاه كردن 

به آينه شكسته، چيزي هم بخوريد، در واقع شانس خود را به طور كامل ضايع كرده ايد،
-2 اگر چيزي را از ياد برده ايد و در خانه هستيد، مي توانيد به آينه يي نگاه كنيد تا هم آن موضوع را به خاطر 

بياوريد و هم بدشانسي از ياد رفتن آن قضيه را برطرف كنيد،
-3 قبل از رفتن به هر سفر طوالني، همراه با اهالي خانواده در يك اتاق بنشينيد، سكوت كنيد و تمامي چيزهايي 

كه از ياد برده ايد را دوباره به خاطر بياوريد تا بال و بدي سفر از شما دور شود.
-4 بعد از رفتن يك شخص به سفري طوالني، منزل يا اتاق او نبايد تا موعد برگشتن خودش تميز و نظافت شود 

تا مبادا براي او بديمني و خطر در سفر به بار بياورد.
-5 زني كه همراه با يك سطل خالي آب به سمت شما مي آيد، نشانه بدشانسي و بديمني است.

-6 نان را هميشه بايد به وسيله چاقو قطع و نصف كرد و نصف كردن آن به وسيله دست، باعث شكسته شدن 
بنيان زندگي مي شود. 

قرقيزستان
-1 اگر يك زن مجرد به صورت تنها روي يك صندلي در گوشه يي از اتاق بنشيند، هرگز ازدواج نخواهد كرد،

-2 اگر در مورد نقشه يا برنامه مهمي كه داريد، قبل از عملي شدن آن با كسي صحبت كنيد، شانس اتفاق افتادن 
آن را كاهش مي دهيد و ممكن است آن اتفاق خوب براي شما پيش نيايد.

-3 در پشت شانه چپ هر فرد، يك فرشته خبيث و سياه زندگي مي كند. پرتاب كردن آب دهان باعث مي شود تا 
آن فرشته سياه از عصبانيت و خباثت خود كم كند و در نتيجه نقشه هاي خوب شما را از بين نبرد. 

آلمان
-1 كسي كه گربه يي را از بين ببرد يا به او صدمه برساند، دچار بدشانسي شديدي مي شود. كشتن عنكبوت ها 

هم خوش يمن نيست.
-2 اگر يك خانم سالخورده در صبحگاه به شما سالم كند، بايد به او پاسخ دهيد؛ «شما هم همينطور.» در غير اين 

صورت با بدشانسي مواجه خواهيد شد،
-3 كساني كه در شب هاي شنبه به دور خود بچرخند، پس از مرگ در قبر آرامش نخواهند داشت،

-4 اگر آب باران كه روي سنگ هاي قبر جمع مي شود را به صورت خود بماليد، كك ومك هاي موجود روي 
صورت تان از بين مي رود.

-5 ديدن پيرزني كه به يك ديدار يا همايش مهم مي رود، براي شما بدشانسي خواهد داشت.
-6 كودكي كه تازه به دنيا مي آيد را نبايد به پهلوي چپ خوابانيد در اين صورت زشت و كريه المنظر رشد 

خواهد كرد.
-7 اگر قبل از رفتن به تخت خواب، اتاق را تميز نكنيد، جوان ترين عضو خانواده در هنگام خواب آرامش نخواهد 

داشت. 

فرانسه
-1 آواز خواندن در هواي آفتابي باعث ايجاد توفان يا سيل مي شود،

-2 سيگار كشيدن در حال ماهيگيري يا حضور روي عرشه كشتي مي تواند مرگ ماهيگير يا ملوان را به دنبال 
داشته باشد.

-3 اگر كسي به شما يك قرص نان بدهد كه داراي خطوط و شيارهاي عمودي است، احتماًال توسط آن شخص 
كشته مي شويد.

-4 هيچ وقت چاقو را به عنوان هديه به كسي ندهيد چرا كه بديمن خواهد بود. براي برطرف كردن بديمني هديه 
دادن چاقو، از شخصي كه به او هديه داده ايد، مقداري پول طلب كنيد، 
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بيماري هاي قلبي و راه هاي پيشگيري از آن 
 

اختالل در آهنگ 
موزون تندرستي 

 

استون دوشن                       ترجمه؛ فرانك باجالن

قلب اندام اصلي دستگاه گردش خون است. با هر ضربان قلب، خون به سراسر بدن فرستاده مي شود و اكسيژن 
برحسب  اما  زند  مي  دقيقه  در  بار  تا 100  بين 60  معموًال  قلب  رسد.  مي  بدن  هاي  سلول  همه  به  موادغذايي  و 
ضرورت مي تواند تندتر هم بزند. تعداد ضربان قلب صدهزار بار در روز و بيشتر از 30ميليون بار در سال 
گروه  دو  به  خون  گردش  دستگاه  و  قلب  هاي  بيماري  است.  هفتادساله  عمر  يك  در  بار  ميليارد   5/2 حدود  و 
مادرزادي و اكتسابي تقسيم بندي مي شود. منظور از بيماري مادرزادي، بيماري است كه از لحظه تولد وجود 
دارد، اما در بيماري هاي اكتسابي بيماري طي دوران نوزادي، كودكي، نوجواني و بزرگسالي به وجود مي آيد. 
بيماري هاي مادرزادي قلب، ناهنجاري هايي هستند كه در ساختار قلب از بدو تولد وجود دارد. از هر هزار تولد 
تقريبًا هشت نوزاد دچار بيماري هاي قلبي مادرزادي هستند كه ممكن است خفيف تا شديد باشد. بيماري هاي 
مادرزادي قلب هنگام رشد جنين در رحم مادر به وجود مي آيد و معموًال هم دليل آن ناشناخته است (گاهي به 
علت اختالالت ژنتيك است، اما اغلب به اين دليل نيست). آنچه در بيماري هاي مادرزادي قلب مشترك است، روند 
رشد غيرطبيعي و ناقص قلب و يكي از نشانه هاي رايج اين بيماري صداي غيرعادي قلب است كه به هنگام معاينه 

پزشكي مشخص مي شود. از بيماري هاي شايع اكتسابي قلب، بيماري هاي زير را مي توان نام برد.

دليل  به  تواند  مي  هم  و  اكتسابي  تواند  مي  هم  آريتمي  است.  قلب  ضربان  طبيعي  ريتم  از  انحراف  آريتمي؛   1-
ضربان  يا  تند  غيرعادي  ضربان  يا  يعني  قلب  ضربان  نامنظمي  سبب  آريتمي  باشد.  مادرزادي  هاي  ناهنجاري 
غيرعادي كند مي شود و در هر سني هم احتمال وقوع دارد و بنابر نوع اختالل ريتم كه شامل تعداد، نظم، محل 
آغاز تحريك و توالي فعاليت ها است آن را با جراحي، دارو، يا به كمك دستگاه ضربان ساز كه ضربان قلب را 

ايجاد و تنظيم مي كند (Pacemaker) درمان مي كنند.

-2 كارديوميوپاتي؛ يك بيماري مزمن قلبي است كه سبب ضعيف شدن عضالت قلب مي شود. اين بيماري ابتدا 
روي محفظه پاييني قلب يعني بطن ها اثر مي گذارد و سپس با پيشرفت بيماري عضالت قلب و حتي بافت هاي 
اطراف آن هم صدمه مي بيند و در موارد شديدتر سبب ازكارافتادگي قلب و حتي مرگ مي شود. كارديوميوپاتي 

اولين علت پيوند قلب در كودكان است.

آترواسكلروزيس  دليل  به  بيشتر  و  است  بزرگساالن  در  قلب  اختالل  ترين  شايع  قلبي؛  هاي  شريان  بيماري   3-
(atherosclerosis) است يعني رسوب چربي، كلسيم و سلول هاي مرده در ديواره دروني شريان هاي قلبي كه 
سبب كندي جريان خون در اين رگ ها و حتي گاهي سبب انسداد و تشكيل لخته شده كه منجر به سكته قلبي 

مي شود.

كلسترول يك ماده مومي شكل است كه در سلول هاي بدن در خون و در برخي مواد غذايي يافت مي شود. باال 
رفتن ميزان كلسترول خون يكي از فاكتورهاي پرخطر براي بيماري هاي قلبي و حتي سكته قلبي است. كلسترول 
توسط ليپوپروتئين ها با جريان خون حمل مي شود و دو نوع كلسترول LDL (ليپوپروتئين با وزن مخصوص 
پايين) و HDL (ليپوپروتئين با وزن مخصوص باال) بسيار شناخته شده هستند. افزايش ميزان LDL (كلسترول 
بد) خطر بيماري هاي قلبي و سكته مغزي را افزايش مي دهد در حالي كه افزايش HDL (كلسترول خوب) از بدن 

در برابر اين بيماري ها حفاظت مي كند.

-4 بيماري فشارخون؛ هنگامي كه فشارخون به طور قابل مالحظه يي باالتر از حد طبيعي باشد، فرد دچار بيماري 
فشارخون است كه مي تواند عامل آسيب رساندن به قلب و شريان ها يا ديگر ارگان هاي بدن شود. نشانه هاي 

اين بيماري شامل سردرد، خون دماغ، سرگيجه و احساس منگي است.

نوزادان، كودكان و نوجوانان هم مي توانند دچار اين بيماري شوند كه احتماًال در اين سنين به دليل عوامل ژنتيك 
است. عواملي مانند تغذيه نامناسب، اضافه وزن، بي تحركي و بيماري هايي نظير بيماري هاي قلبي يا كليوي 

بيماري فشارخون را تشديد مي كنند.

روماتيسمي  تب  و  عفوني (چركي)  گلودردهاي  نشدن  درمان  عوارض  از  معموًال  روماتيسمي؛  قلبي  بيماري   5-
است. اين بيماري منجر به آسيب هاي دائمي در قلب و حتي مرگ مي شود. عفونت روي دريچه هاي قلب اثر مي 
گذارد و سبب سفتي يا زخم شدن دريچه هاي قلب مي شود. التهاب و ضعيفي عضالت قلب هم گاهي همراه اين 
بيماري ديده مي شود اما اگر عفونت هاي گلو با آنتي بيوتيك هاي مناسب و به موقع و به خوبي درمان شود مي 

توان از اين بيماري پيشگيري كرد.

-6 سكته مغزي؛ تنگي يا انسداد عروق تغذيه يي مغز يا پارگي رگ هاي خون رسان مغز كه منجر به پخش شدن 
خون در ناحيه مغز مي شود، مي توانند آسيب هايي به سلول هاي مغزي بزنند. افرادي كه دچار اين عارضه شده 
اند، ضعف و بي حسي در يك سمت بدن، سردرد شديد و ناگهاني، تهوع و استفراغ، تاري ديد و مشكل در صحبت 

كردن، راه رفتن و حركت را تجربه كرده اند.

عواملي مانند سبك زندگي، رژيم غذايي، ورزش و معاينات پزشكي در حفظ سالمت قلب به ما كمك مي كند. 

سبك زندگي؛ استرس يكي از عوامل بروز بيماري هاي قلبي است. با دعا كردن و نيايش مي توانيد استرس را 

كم كرده و به آرامش برسيد. پياده روي و گفت وگو با دوستان نيز موثر 
زود  خيلي  كه  افرادي  كنيد.  كنترل  را  خود  خشم  و  عصبانيت  است. 
عصباني مي شوند تقريبًا سه برابر بيشتر از افراد خونسرد دچار 
باشيد.  داشته  متناسب  اندامي  كنيد  سعي  شوند.  مي  قلبي  حمالت 
حتي كمي اضافه وزن هم سبب افزايش فشار خون مي شود و در 
را  مضر  هاي  عادت  دهد.  مي  افزايش  را  قلبي  بيماري  خطر  نتيجه 
ترك كنيد. طبق گزارش انجمن قلب امريكا (AHA) با ترك سيگار تا 
پنجاه درصد خطر بيماري هاي قلبي كاهش مي يابد. همچنين افرادي 
كه سه سال از ترك سيگار آنها مي گذرد از نظر خطر ابتال مانند افراد 
غيرسيگاري مي شوند. استراحت و مرخصي از كار براي قلب مفيد است. 
تحقيقات نشان داده است مردان بين 32 تا 57 سال كه سالي يك بار به تعطيالت مي 

روند كمتر از مرداني كه بدون تعطيلي كار مي كنند از بيماري هاي قلبي مي ميرند.
رژيم غذايي؛ مردمي كه غذاهاي مديترانه يي يا آسيايي مي خورند كمتر از آنهايي كه رژيم غذايي امريكايي دارند، 
به بيماري هاي قلبي مبتال مي شوند. غذاهايي كه سبب كاهش كلسترول مي شوند براي قلب مفيد هستند از جمله 
ميوه ها (سيب، آواكادو، ميوه هاي خشك، گريپ فروت، پرتقال و توت فرنگي)، سبزي ها (بروكلي، هويج، ذرت، 
و  آزاد  اسيدهاي چرب امگا3 (ماهي  هاي حاوي  ماهي  به خصوص  دريايي و  غذاهاي  پياز)،  باقالي استوايي و 

كبودماهي)، سويا، ميوه هاي مغزدار (گردو، فندق، پسته و...)، نان هاي سبوس دار و غالت.
خوردن چربي را محدود كنيد. به جاي گوشت قرمز از گوشت ماهي، مرغ پوست كنده و بوقلمون استفاده كنيد. 
خوردن چندين بار ماهي در هفته خطر حمله قلبي را به نصف كاهش مي دهد. از لبنيات كم چرب استفاده كنيد. 
شيرسويا نيز مفيد است. اگر مبتال به فشار خون هستيد مصرف سديم را كاهش دهيد. از خوردن نمك و غذاهاي 
فرآوري شده، بپرهيزيد. براي مزه دار كردن غذاهاي بي نمك از سالسا (نوعي سس تند) فلفل، ادويه كاري يا 

سير استفاده كنيد.
ورزش؛ ورزش هاي هوازي (اروبيك) بهترين داروي پيشگيري از بيماري هاي قلبي است. همچنين پياده روي و 
دوچرخه سواري نيز مفيد هستند. انجمن قلب امريكا اعالم كرده است كه وزنه برداري (چند بار در هفته) براي 
قلب برخي از افراد سودمند است زيرا عضالت قوي تر مي تواند ميزان ضربان قلب و فشار خون را كم كند و 
داشتن بافت هاي عضالني بيشتر فرآيند متابوليسم بدن را زيادتر مي كند كه در نتيجه از چاقي جلوگيري مي 

شود.
ارزيابي  براي  بار  يك  سالي  حداقل  و  است  مفيد  بسيار  خون  كلسترول  و  خون  فشار  كنترل  پزشكي؛  معاينات 
وضعيت قلب بايد به پزشك مراجعه شود. افراد مبتال به بيماري فشار خون بايد با رعايت رژيم غذايي و مصرف 
داروهاي پايين آورنده فشار (كه پزشك تجويز كرده است) به سالمت قلب خود كمك كنند. همچنين افراد مبتال به 
ديابت كه اغلب هم بزرگساالن با ديابت نوع دوم هستند دو تا چهار برابر بيشتر در معرض سكته قلبي و سكته 
مغزي قرار دارند بنابراين بايد ديابت را كنترل و مهار كنند. از ديگر عوامل افسردگي است. تحقيقات انجمن قلب 
امريكا نشان مي دهد كه افراد افسرده 7/1 برابر بيشتر از افراد معمولي در معرض بيماري هاي قلبي قرار دارند 

پس براي درمان افسردگي بايد اقدام كرد.
بنابراين با كنترل اين فاكتورها مي توانيد از سالمت قلب خود محافظت كرده و از عوارض و مشكالت طوالني 

مدت بيماري هاي آن در امان بمانيد.

 www.medicalnewstoday.com

شكىشكىپز

زندگى ارزش ندارد، ولى هيچ چيز هم ارزش زندگى را ندارد.  آندره مالرو
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تكنيك جديدي براي توليد 
اعصاب مصنوعي ابداع شد

ژاپني  دانشمندان   
براي  نويني  تكنيك 
مصنوعي  توليد 
عصبي  سلول هاي 
ابداع  (نورون ها) 
اين  در  كردند. 
جديد  تكنيك 
پيوندي  سلول هاي 
استخوان  مغز 
سلول هاي  حاوي 
بنيادي بالغ به توليد 

دوباره اعصاب آسيب ديده كمك مي كنند.
يك  از  توكيو  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  پژوهشگران 
سلولهاي  توليد  براي  ميليمتري   15 سيليسيمي  لوله 
دانشمندان  كرده اند.  استفاده  استخوان  مغز  پيوندي 
مي گويند دستاورد اين روش گام مهمي در جهت توليد 

اعصاب مصنوعي است. 
اين دانشمندان بر روي محيط عروقي و نورو شيميايي 
مجله  در  تحقيق  اين  نتايج  شده اند.  متمركز  لوله  داخل 

«پيوند سلولي» منتشر شده است. 
  سمپوزيوم بين المللي جراحي مغز و اعصاب پس از 
گذشت 3 روز با حضور پروفسور مجيد سميعي و نيز 
ديگر بزرگان جراحي مغز و اعصاب و گوش و حلق و 

بيني ايران و دنيا به كار خود پايان داد. 
از ويژگي هاي برجسته اين سمپوزيوم ، جراحي قاعده 
جمجمه به طور زنده توسط پروفسور سميعي بود كه 
به صورت ويدئو كنفرانس براي همه شركت كنندگان كه 
شدند،  مي  دانشجويان  و  استادان   ، متخصصان  شامل 
پخش شد. بعالوه اين امكان براي جراحان فراهم شد تا 
نه تنها سواالت خود را در ارتباط با اين نوع جراحي كه 
مي  محسوب  دنيا  در  آن  بنيانگذار   ، سميعي  پروفسور 
شود، بپرسند؛ بلكه با تازه هاي جراحي مغز و اعصاب 

، تكنيك هاي جديد اين جراحي در اطفال و به طور كلي 
تجربيات 40 ساله پروفسور سميعي آشنا شوند.

سالحي براي ميكروب هاي 
بيمارستاني  

 
دانشمندان انگليسي موفق به ساخت يك اسلحه ژنتيك 
خطرناك  و  اصلي  هاي  ميكروب  تواند  مي  كه  اند  شده 
به  مقاوم  آورئوس  استافيلوكوكوس  مانند  بيمارستاني 
متي سيلين را نابود كند. اين روش جديد براي مبارزه 
با باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها در مركز جان 
اينس ابداع شده است. دانشمندان طي اين پژوهش انواعي 

هاي  رشته  از 
 DNA كوتاه 
شناسايي  را 
مي  كه  اند  كرده 
هاي  ژن  توانند 
مسوول در ايجاد 
مقاومت در برابر 
در  بيوتيك  آنتي 
را  ها  باكتري 
كنند.  غيرفعال 
هاي  رشته  البته 
هاي  ژن   DNA

مزبور را مستقيمًا مورد هدف قرار نمي دهند بلكه خود 
را به «عناصر كنترل كننده يي» متصل مي كنند كه اين 
عناصر مي توانند ژن ها را فعال يا غيرفعال كنند. اين 
رشته DNA مي تواند ژن هاي عامل مقاومت در برابر 
ژن  عملكرد  نتيجه  در  كه  كند  غيرفعال  را  بيوتيك  آنتي 
در  باكتري  مقاومت  ايجاد  جلوي  و  شده  اختالل  دچار 
برابر آنتي بيوتيك گرفته مي شود. محققان مي گويند؛ 
مستقيمًا  را  ژنتيك  اطالعات  اين  كه  كنيم  مي  تالش  «ما 

داخل دارو مستقر كنيم.»  

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؟

تحول در درمان بيماران استخوانى
يك جراح ايرانى مقيم استراليا براى نخستين بار در جهان موفق شد با توليد استخوان 

درمان  در  نوين  تحولى  مخصوص  فلز  نوعى  در 
مفاصل  و  استخوانى  بيماريهاى  به  مبتال  بيماران 

ايجاد كند.
دكتر آرش نبوى جراح ايرانى استخوان و مفاصل 
ساالنه  نشست  برگزارى  جريان  در  استراليا  در 
پروژه  از  استراليا  استخوانپزشكى  انجمن  علمى 
موجب  امر  اين  كه  برداشت  پرده  اش  سابقه  بى 
سراسر  از  عرصه  اين  در  پيشرو  محققان  حيرت 

جهان شد. 
از  استفاده  شامل  فرآيند  اين  گفت:  نبوى  دكتر 
استخوان بيمار يا استخوان اهدا شده از شخصى 
براى  استخوان  اين  از  آن  طى  كه  است  ديگر 
بازسازى مجدد مفصل استخوان ران استفاده مى 

شود.
در  رشد  توانايى  فرآيند  اين  تاكنون  افزود:  وى 
به  موفق  ما  اما  است  نداشته  را  فلزى  پروتزهاى 

انجام اين كار شده ايم.
اين جراح برجسته افزود: اين براى نخستين بار در 

جهان است كه نشان داده ايم فلز به خصوصى به نام تانتاليوم داراى توانايى چشمگيرى 
براى پذيرش قلمه استخوان و رشد استخوان در خود را دارد. 

دكتر نبوى كه استاد برجسته و بازنشسته دانشگاه فليندرز نيز هست براى نخستين بار 
اين پروژه را با نتايج خيره كننده و موفقيت آميز در گوسفندان امتحان كرده و اكنون در 

نظر دارد تا اين فناورى بى سابقه را براى انسانها نيز عملى سازد.
دكتر نبوى در تشريح بيشتر اين فرآيند گفت: اين فلز، شبيه استخوان شكل داده شده 
تشخيص  در  بنابراين  است  طبيعى  استخوان  همچون  مشابهى  هاى  مشخصه  داراى  و 
بدين  و  پذيرد  مى  خود  جنس  از  فلزى  همچون  را  آن  و  كرده  اشتباه  طبيعى  استخوان 

ترتيب رشد استخوان در آن ممكن مى شود.

خون  برگشت  مشكل  ورزش  تست 
دريچه ميترال قلب را ارزيابي مي كند

به  مي تواند  ورزش  تست  كه  كردند  مشخص  آمريكايي  دانشمندان 
ميترال“  دريچه  خون  ”برگشت  قلبي  مشكل  خطر  ميزان  پيش بيني 
«نيويورك  محققان  يونايتدپرس،  خبرگزاري  گزارش  به  كند.  كمك 
 � باالي  افراد  پنجم  يك  كردند  اعالم  كورنل»  ويل   - پرس باي ترين 
�55سال از اين مشكل رنج مي برند.اين بيماري زماني روي مي دهد 
كه قلب براي فرستادن خون به بدن منقبض مي شود اما مقداري از 
خون  مي كند.برگشت  تراوش  قلب  داخل  به  ميترال  دريچه  از  خون 
بي نظمي  به  منجر  نتيجه  در  و  ريه ها  به  خون  نفوذ  موجب  ميترال 
ضربان قلب يا نارسايي احتقان قلبي مي شود.محققان دريافتند كنترل 
ظرفيت اين بيماران براي ورزش روي تردميل مي تواند در پيش بيني 

پيشرفت بيماري و تصميم گيري در مورد نياز يا عدم نياز بيمار به جراحي مفيد واقع شود. دكتر «جفري 
بورر» يكي از محققان اين گروه گفت برگشت خون ميترال مي تواند بسيار بي خطر باشد و سالها توجهي را 
به سوي خود جلب نكند اما اين مشكل گاه مي تواند بسيار خطرناك باشد و مانع عملكرد مناسب قلب شود 
و عوارض بغرنج و حتي مرگ را در پي داشته باشد.وي افزود: تحقيقات ما نشان مي دهد كه تحمل ورزش، 
وسيله مناسبي براي پيش بيني اين امر است كه آيا وضعيت بيمار در حال بدتر شدن است و به عمل جراحي 

نياز دارد يا خير.نتايج اين تحقيقات در نشريه آمريكايي كارديولوژي منتشر شده است
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 info@persianweekly.co.uk  به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد تاريخ
پايان جنگ استعماري اياالت متحده و 

اسپانيا 
 10 روز  در  پيش  سال   109
ميالدي   1898 سال  دسامبر 
پاريس  پيمان  امضاي  با 
اياالت  ميان  استعماري  جنگ 
خاتمه  اسپانيا  و  متحده 
صلح  پيمان  براساس  يافت. 
پاريس ، اسپانيايي ها آخرين 
خود  آمريكايي  مستعمرات 
الجزاير  مجمع  همچنين  و 
فيليپين را از دست مي دهند. 

جايگزين  متحده  اياالت 
در  اسپانيا  استعمار 
الجزاير  مجمع   ، پورتوريكو 

مي  گوام  جزيره  در  و  فيليپين 
شود و در ازاي تصرف اين سرزمين ها مبلغ 20 ميليون دالر به اسپانيا مي پردازد.
اياالت متحده در اين ميان مجمع الجزاير هاوايي را نيز به خاك خود منضم مي كند. 

كوبا به يك استقالل صوري تحت نظارت شديد همسايه قدرتمند خود دست مي يابد. در روز 
20 مه سال 1902 ميالدي ژنرال امريكايي وود اداره كوبا را به استرادا پالمر ، نخستين رئيس 
جمهور اين كشور مي سپارد اما اين فقط يك ظاهرسازي بود وكوبا كماكان به عنوان حياط 

خلوت اياالت متحده تلقي مي شد.
واشنگتن حق نظارت و دخالت در امور داخلي كوبا را براساس يك قانون موسوم به «پالت» 

براي خود محفوظ مي دانست. 
پس از پيمان پاريس ، اياالت متحده وارد صحنه بين المللي شده و در نقش يك استعمارگر جديد 

اما با نقابي آزادي خواه ظاهر مي شود. 
به اين ترتيب ، در روز 10 دسامبر سال 1898 ميالدي با امضاي پاريس جنگ استعماري اياالت 

متحده و اسپانيا خاتمه يافت. 
اسپانيا آخرين مستعمرات خود در آمريكا و همچنين مجمع الجزاير فيليپين و جزيره گوام را 

به اياالت متحده واگذار مي كند. 
پس از پيمان پاريس ، اياالت متحده وارد صحنه بين المللي مي شود. اسپانيا قدرت استعماري 

رو به زوال رفته جاي خود را به اياالت متحده قدرت امپرياليستي نوظهور مي دهد.
آمريكا يك سياست «امپرياليستي» را در سراسر قاره آمريكاي التين به اجرا مي گذارد كه اغلب 

در خدمت منافع شركت هاي خصوصي بزرگ آمريكايي بود. 

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

محاكمه لويي شانزدهم، پادشاه فرانسه 
 

215 سال پيش در روز 11 دسامبر سال 1792 ميالدي محاكمه لويي 
شانزدهم ، پادشاه فرانسه كه پس از خلع شدن از سلطنت توسط انقالبيون 
فرانسه لويي كاپه (نام جد اعالي سلسله بوربون) ناميده مي شد در مجلس 

كنوانسيون كه به دادگاه تبديل شده بود ، آغاز شد. 
مجلس كنوانسيون كه در سال هاي اول انقالب فرانسه ميانه روها و آزادي 

طلبان در آن اكثريت داشتند ، در آن زمان جوالنگاه ديكتاتوري وحشتناك 
جناح چپ ژاكوبن ها و مونتاياردها شده بود. 

ماكزيميليان روبسپير به قدرت رسيده بود.او در روز 3 دسامبر سال 1792 
ميالدي در يك سخنراني در كنوانسيون پيشنهادي محاكمه لويي شانزدهم 

را داد.
هنگامي كه محاكمه آغاز شد و لويي شانزدهم جو حاكم بر مجلس 

كنوانسيون را ديد ، علي رغم دلگرمي دادن هاي مالزرب ، ترونشه و دوسز 
وكالي مدافعش متوجه شد نمي تواند جان سالم به دربرد. 

لويي شانزدهم در اين محاكمه كه تا روز 15 ژانويه سال 1793 ميالدي به 
طول انجاميد متهم به انواع خيانت ها از جمله خيانت به كشور و خيانت به 

بشريت شده بود. اتهام خيانت به بشريت را روبسپير عنوان كرده بود.
از روز 15 تا 19 ژانويه كنوانسيون براي صدور حكم به مشورت مي نشيند 

، سرانجام فقط با اكثريت يك راي حكم مرگ لويي شانزدهم به وسيله 
گيوتين تصويب مي شود. 

به اين ترتيب ، در روز 11 دسامبر سال 1792 ميالدي ، محاكمه لويي 
شانزدهم ، پادشاه مخلوع فرانسه در مجلس كنوانسيون آغاز مي شود.

مجلس كنوانسيون فقط با اكثريت يك راي حكم مجازات مرگ او را تصويب مي كند.حكمي كه بعدها تاريخ درباره آن قضاوت 
خود را اعالم كرد. 

 

مراسم جشن چراغ هاي پيه سوز در تبت
 جشن چراغ هاي پيه سوز يكي از سنت هاي قديمي منطقه خودمختار تبت چين است. مردم تبت از روزها قبل چراغ هاي پيه سوز را براي

اين جشن كه روز 4 دسامبر برگزار مى شود، را آماده مى كنند.
با آغاز جشن مردم چراغ هاي پيه سوز را در معبد جوخانگ در مركز شهر لهاسا، مركز منطقه خودمختار تبت روشن مي كنند.

 روشن كردن چراغ هاي پيه سوز در معبد جوخانگ شهر لهاسا از مراسم اصلي اين جشن سنتي محسوب مي شود.
 الماهاي بودايي (راهب ها) براي بزرگداشت مراسم اين جشن طبق يك سنت با شيپورهاي سنتي آهنگ هاي تبتي    را مي نوازند.
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درگذشت اشتوك هاوزن آهنگساز 

مشهور آلمانى
كارل هاينس اشتوك هاوزن، آهنگساز مشهور آلمانى در پي ابتال به يك بيماري 

العالج و كوتاه مدت در سن 79 سالگى درگذشت. 
آهنگساز  اين   ، كرد  اعالم  اشتوك هاوزن  بنياد   ، فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 

مشهور در شهر كورتن در غرب آلمان درگذشته است.
كارل هاينس اشتوك هاوزن درشهر مودرات در نزديكى كلن متولد شده بود. او 
از موسيقى دانان پركار معاصر محسوب مى شد كه در طى عمر حرفه اى خود، 
بيش از 300 قطعه براى اجرا در اركستر گرفته تا موسيقى الكترونيك تصنيف 

كرد. 
اشتوك هاوزن بخاطر آثار پيشرو خود در عرصه موسيقى الكترونيك شهرتى 
ضبط  از  كه  شد  مى  محسوب  تجربى  دانى  موسيقى  او  بود.  كرده  كسب  عمده 
صوت هاى حرفه اى و رياضيات براى خلق آثارى بديع و نوآورانه استفاده مى 

كرد.
جاه طلبانه ترين اثر اشتوك هاوزن موسيقى اپرايى هفت قسمتى Licht بود كه 

هر قسمت آن به نام يكى از روزهاى هفته نامگذارى شد.
تصنيف اين اثر كه از سال 1977 آغاز شد، 25 سال طول كشيد و قرار است 
سال آينده براى اولين بار در مركز اروپايى هنر در حومه شهر درسدن آلمان 

اجرا شود. 
موسيقى  دولتى  آكادمى  در   1951 تا   1947 سالهاى  بين  دان  موسيقى  اين 
تحت  تا  رفت  پاريس  به   1952 سال  در  او  كرد.  تحصيل  كلن  دانشگاه  و  كلن 
دانان  موسيقى  كند.  كار  ميو  داريوس  و  مسيا  اوليويه  چون  آهنگسازانى  نظر 
سرشناسى چون مايلز ديويس، فرانك زاپا و بيورك گفته اند كه از او تاثير گرفته 
اند. كارل هاينس اشتوك هاوزن دوبار ازدواج كرد و شش فرزند داشت. او در 

آرامگاهى در جنگل شهر كورتن آلمان به خاك سپرده شد.

جستجوى موسيقى با زمزمه!
-Popular Sci) ساينس  پاپيوالر  علمى  معتبر  مجله 

ence) سايت اينترنتى موسيقى ارايه شده از سوى يك 
شركت تحقيقاتى پيشرو به سرپرستى يك محقق ايرانى 
خالقيتهاى  و  ابتكارات  برترين  از  يكى  عنوان  به  را 

تكنولوژيكى جهان در سال 2007 معرفى كرد.
فناوريهاى  پيشگامان  از   Melodis Corp شركت   
مجله  كرد  اعالم  اصوات  جستجوى  و  تشخيص  نوين 
Popular Science سايت اينترنتى Midomi.com از 
متفكر  مغز  حاصل  كه  شركت  اين  خالقانه  محصوالت 
دكتر كيوان مهاجر است را به عنوان يكى از ابتكارات و 

خالقيتهاى برتر جهان در سال 2007 معرفى كرده .
جوائز  دوره  بيستمين  اعطاى  مراسم  در  رو  اين  از   
”بهترين چيز جديدى كه وجود دارد“ (BOWN) يكى 
اينترنتى  بود.سايت  خواهد  برتر  كنندگان  دريافت  از 

رده  در  را   BOWN ارزشمند  جايزه   Midomi.com
”محاسبات“ دريافت كرده و در شماره آتى (دسامبر) مجله Popular Science به عنوان يكى از 100 محصول جديد دنياى 

فناورى هاى برتر معرفى خواهد شد.
سايت Midomi.com به عنوان جادويى در دنياى سايتهاى اينترنتى از قابليت منحصربفردى نظير امكان تشخيص اصوات 
برخوردار بوده و با استفاده از آن كاربران مى توانند تنها با زمزمه بخشهايى از موسيقى مورد نظر خود، كل موسيقى و 

قطعه دلخواه خود را در اين سايت موسيقايى پيدا كنند.
مجله Popular Science مدت 20 سال است كه جايزه جهانى BOWN را به ابتكارات برتر و خالقانه صورت گرفته در 
سراسر جهان در عرصه هاى مختلف دانش كه به تاثيرگذارى مثبتى بر زندگى مردم منجر شده و نگرش افراد را نسبت به 

آينده تغيير دهد اعطا مى كند. 
جاكوب وارد معاون سردبير مجله Popular Science در توصيف سايت Midomi.com گفت : اين سايت اينترنتى موسيقايى 
ملودى، ريتم و ساير مشخصه هاى اصوات را تجزيه و تحليل مى كند و در ادامه آنها را با 200 هزار قطعات كوتاه موسيقايى 
در پايگاه اطالعاتى خود مقايسه مى كند. نكته جالب توجه اين است كه در 95 درصد موارد جستجوى خودكار سايت براى 

ارايه قطعه مورد نظر كاربر با موفقيت كامل انجام مى شود. 
دكتر كيوان مهاجر بنيانگذار و مغز متفكر شركت Melodis Corp كه ازدانشگاه استنفورد فارغ التحصيل شده است، گفت : 
ما مى خواهيم تغيير بنيادينى در تعامل مردم با فناورى ايجاد كنيم.وى افزود : انتخاب سايت Midomi.com از سوى مجله 
معتبرى نظير Popular Science افتخارى ارزشمند براى ما محسوب مى شود. اعطاى اين جايزه نشان مى دهد آنچه كه 
در حال انجام دادن در عرصه تحقيقات مربوط به فناورى تشخيص اصوات هستيم ، آينده و نوع تعامل مردم با فناورى را 

تغيير مى دهد.
سايت موسيقايى Midomi.com در 6 زبان براى كابران قابل استفاده است اما امكان پخش قطعات موسيقى به 33 زبان 

مختلف دنيا را دارد.
هاى  عرصه  در  متخصص  شركت  از 20  بيش  تاسيس  در   ،  Melodis Corp شركت  در  حضور  از  پيش  تا  مهاجر  كيوان 
مختلف فناورريهاى نوين در آمريكا و كانادا حضور كليدى و تاثيرگذار داشته است. وى هم اكنون مشاور ارشد اكثر اين 

شركتهاست.
دكتر كيوان مهاجر مدرك فوق ليسانس و دكترى خود را در رشته مهندسى برق از دانشگاه استنفورد گرفته و از دانشگاه 

تورنتوى كانادا نيز در رشته مهندسى برق و علوم كاربردى مدرك ليسانس خود را اخذ كرده است.

كامكارها در آلمان و استراليا كنسرت 
مي دهند 

گروه موسيقي كامكارها به سرپرستي «هوشنگ كامكار»بهار و تابستان آتي در آلمان و 
استراليا به اجراي برنامه مي پردازند.

اركستر  همراه  به  كه  فجر  موسيقي  جشنواره  در  اجرا  از  بعد  گفت:  كامكار  هوشنگ 
آلمان  در  فروردين   8 و  مي كنيم،7  اجرا  را  كامكارها  سمفونيك  آثار  تهران  سمفونيك 
استراليا  شهر  چند  در  نيز  افزود:خردادماه  وي  كرد.  خواهيم  برگزار  را  كنسرت  چند 

كنسرتهايي را برگزار مي كنيم كه در اين اجراها قطعات جديد را در كنار قطعات قديمي 
كه در كنسرت هاي تهران اجرا كرديم، مي نوازيم. اين آهنگساز در خصوص انتشار آلبوم 
كنسرت كامكارها كه تابستان امسال در تاالر بزرگ كشور برگزار شد، اظهار داشت:طبق 
صحبت هاي صورت گرفته، قرار است اين آلبوم تصويري توسط شركت مشكات منتشر 
شود اما در حال حاضر ايراداتي به برخي تصاوير كنسرت گرفته اند كه در صورت حل 

شدن در آينده منتشر خواهد شد.

گروه هاي شركت كننده 150 بار در جشنواره موسيقي فجر به روي صحنه مي روند 
به نقل از روابط عمومي دفتر موسيقي، علي ترابي 
مدير اجرايي بيست و سومين جشنواره بين المللي 
موسيقي فجر گفت: در اين دوره از جشنواره 88 

گروه شهرستاني، تهراني و خارجي شركت دارند 
كه در 9 سالن و تاالر جشنواره به اجراي آثار خود 

خواهند پرداخت. اين گروه ها مجموعا 152بار در 
سالن هاي مختلف اجرا خواهند داشت. 

وي افزود: همچنين 8 جلسه نشست  با صاحنظران 
و كارشناسان حوزه فرهنگ و موسيقي در تاالر 

خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. 
بنابراين گزارش در نخستين روز از برگزاري 

جشنواره موسيقي فجر( جمعه 30 آذر ماه) تاالر 
وحدت شاهد كنسرت گروه پارس به رهبري ناصر 

نظر خواهد بود كه ويژه بانوان اجرا مي شود. 
مدير اجرايي گفت:در تاالر رودكي گروه پيام هنر 
و فلك االفالك خرم آباد در نوبت اول و اركستر 

مجلسي فرهنگسراي بهمن و شباهنگ خليج فارس از ماهشهر در نوبت دوم روي صحنه مي روند. در فرهنگسراي هنر هم گروه هاي آواي 
فاخته و شور از همدان در نوبت اول و كوئينتت هم آوا و بوم رنگ نوبت دوم اجرا خواهند داشت. 

علي ترابي افزود: در فرهنگسراي نياوران گروه آوازي تهران و دوئت فرانسه به ترتيب در نوبت اول و دوم به صحنه مي روند. در سالن 
اريكه ايرانيان نيز اركستر فيالرمونيك و اركستر سازهاي بادي تهران در نوبت اول و گروه رودكي با سرپرستي عبدالحسين مختاباد در 

نوبت دوم اجرا خواهند داشت. همچنين در سينما تراس دهكده گروه فاخته در نوبت اول و اركستر سازهاي زهي بهمن و گروه كر اين 
فرهنگسرا در نوبت دوم روي صحنه خواهد رفت. در سالن آويني فرهنگسراي بهمن نيز گروه علي شمس و درخشش اجرا خواهند داشت 

و گروه خشايار اعتمادي هم در تاالر بزرگ وزارت كشور اجراي كنسرت خواهد داشت. 
وي خاطر نشان كرد:در بخش نشست هاي تخصصي جشنواره امسال هم روز اول ناصر مجرد درباره «راز ماندگار در موسيقي سنتي 

ايران» سخن مي گويد. 
بيست و سومين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 30 آذر ماه تا 8 دي ماه در تهران برگزار مي شود. 
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Legacy Cases چيست؟
زهره مستجير
متخصص و مشاور در امور مهاجرت در لندن

به اطالع خوانندگان گرامى مى رساند كه از اين شماره 
امور  متخصص   وكيل  مستجير  زهره  خانم  بعد،  به 
و  مهاجرت  قوانين  خصوص  در  را  مطالبى  مهاجرت، 
مى  ارسال  برايمان  انگلستان،  كشور  در  حقوقى  امور 
سلسله  اين  درج  به  ايشان  از  تشكر  ضمن  نمايند. 

مطالب حقوقى مى پردازيم.
بين  كه  كرد  اعالم  ريد  جان  بريتانيا  وقت  كشور  وزير   2006 جوالى  ماه  در 
400-500000 كيس هاى/ پرونده هاى لگسى (Legacy)  در وزارت كشور وجود 
دارد. جان ريد متعهد شد كه تمام اين پرونده ها تا سال 2011 بررسى شود. از 
جلسات  و  مذاكرات   Home Office)     ) بريتانيا  كشور  وزارت  گذشته  يكسال 

داخلى در رابطه با اين پرونده ها داشته است. 
 6000 حدود  در  كنون  تا  بريتانيا  كشور  وزارت  آمارگيرى  آخرين  اساس  بر 
گيرند  مى  قرار  باال  هاى  كيس  در  كه  فرزند  با  هاى  خانواده  براى  پرسشنامه 
فرستاده شده است. البته اين تعداد پرسشنامه در مقايسه با 500000 پرونده هاى 

بالتكليف يا معوقه رقم ناچيزى است. 
هدف Silcاز نوشتن اين مقاله كوتاه در حقيقت آشنايى و آگاهى شما از شرايط 
فعلى سياست هاى دولت بريتانيا در رابطه با Legacy Cases مى باشد. همچنين 
مى تواند راهنمايى كلى (و نه بصورت منحصر به فرد) براى افرادى باشد كه در 
اين كشور سالها پرونده آنها بسته شده است و در آستانه بازگشت از بريتانيا 

قرار گرفته اند. 
را  مواردى  چه  و  چيست   Legacy Cases كه  بدانيم  ابتدا  در  كه  است  الزم   (1

شامل مى شود.
2) اگر كيس شما به صورت فعال در حال بررسى است چه بايد كرد.

3) چه اقدامى براى اكتيو يا فعال نمودن كيس خود در نظر گرفته ايد/كرده ايد.
به صورت خالصه به موارد باال اشاره خواهيم كرد:

شامل  و  بود  خواهد  بالتكليف  هاى  كيس   Legacy Cases براى  تعريف  بهترين 
افرادى مى شود كه تاكنون اقامت دائم را دريافت نكرده اند(Settlement). حتى 
تمديد  هنگام  به   (Limited Leave)داريد موقت  اقامت  حاضر  حال  در  شما  اگر 
اقامت در كيسهاى Legacy قرار خواهيد گرفت و تمديد اقامت شما مشروط به 
بررسى مجدد و فعال كيس شما خواهد بود((Active Review. اگر كيس شما در 
دايره Legacy قرار مى گيرد در حقيقت يك ابهام در مورد زمان بررسى كيس 
بالتكليف شما وجود دارد. اما به هرحال توجه داشته باشيد كه برخى از كيس 

هاى( Legacy) در اولويت بررسى قرار دارند.
اين حق تقدم شامل موارد زير خواهد بود:

-1 مواردى كه ريسك يا تهديدى براى عموم مردم هستند. 
-2 موارد يا كيس هايى كه جواب منفى دريافت كرده اند و وزارت كشور بريتانيا 

در صدد اخراج سريع آنها است. 
-3 موارد يا افرادى كه ساپورت يا كمك مالى از دولت بريتانيا دريافت مى كنند. 

به عنوان مثال خانواده ها(Families) يا مادران با فرزند.
-4 مواردى كه وزارت كشور مى تواند و شايد مى خواهد! سريع در مورد آنها 
تصميم بگيرد و پيچيدگى خاصى ندارد و به صورت بسيار مثبت با كيس آنها 

برخورد مى كند. 
الزم به يادآورى است كه در يكى از كيس هاى اخير دادگاه عالى بريتانيا، مسوول 
داراى  واقعا  كه  افرادى  كه  كند  مى  اشاره  مساله  اين  Legacy)به   ) هاى  كيس 
شرايط خاصى هستند به عنوان مثال در شرايط روحى و جسمى خاصى هستند 
كشور  وزارت  از  توانند  مى  يا  و  گرفت  خواهند  قرار  كيس  بررسى  اولويت  در 

بخواهند كه به كيس آنها سريع رسيدگى شود. 
كشور  وزارت  از  پرسشنامه  اگر  كه  كرد  اشاره  بايد  دوم  مساله  با  رابطه  در 
دريافت كرده ايد به اين معنى است كه كيس شما به طور فعال در حال بررسى 
اين  دارد.  وجود  كشورتان  به  شما  بازگرداندن  انداز  چشم  نقطه  اين  در   . است 
است  معنى  اين  به  بلكه  نيست  شما  قبولى  يا  مثبت  جواب  معنى  به  پرسشنامه 
دست  در  فعال  صورت  به  را  شما  بالتكليف  و  معوقه  پرونده  كشور  وزارت  كه 
بررسى دارد – هر دليل قانع كننده و قانونى كه چرا بايد به شما اجازه ماندن و 
اقامت در بريتانيا به جاى بازگرداندن شما از اين كشور داده شود. بايد به وزارت 
كشور توضيح داده شود. اين داليل مى تواند به عنوان مثال بر پايه حقوق انسانى 
شما(Human Rights Circunds) و يا سياست هاى به كار گرفته شده وزارت 

.(Home Office Policy)كشور باشد
در رابطه با مساله سوم اگر پرسشنامه اى را دريافت نكرده ايد و سالهاست كه 
در  تحوالت  و  تغييرات  آخرين  از  را  كشور  وزارت  است  شده  بسته  شما  كيس 
شرايط فردى و اجتماعى خود و كشورتان آگاه سازيد. اين اطالعات و مدارك 
جديد پايه  و اساسى براى بررسى كيس شما توسط وزارت كشور خواهد بود و 
محكم و قوى بودن آن پايه اى براى اقامت احتمالى شما در بريتانيا خواهد بود. 

تنها  نه  نامربوط  و  نادرست  مدارك  و  اطالعات  و  داليل  كه  باشيد  داشته  توجه 
كمكى به پرونده شما نخواهد كرد بلكه اعتبار و نگرش مثبت نسبت به كيس شما 
را هم از بين خواهد برد و در تصميم وزارت كشور براى اقامت نهايى شما تاثير 

فراوانى خواهد داشت.                       

حقوقى

پرواز را 
با شركت 

هواپيمايى 

IKB

تجربه
كنيد

اطالعات درباره همسر
 Information about spouses

آيا شوهر، زن، يا نامزد شما مى توانند به بريتانيا بيايند؟ 
شوهر، زن و يا نامزد شما مى توانند تقاضاى آمدن به بريتانيا بكنند مشروط 

به اينكه: 
شما در حال حاضر در بريتانيا زندگى مى كنيد و مقيم هستيد؛ يا 

شما با آنها به بريتانيا برمى گرديد تا در اينجا بطور دائم مقيم شويد. 
چگونه شوهر يا زن شما واجد شرايط براى آمدن به بريتانيا مى شود؟ 

او بايد بتواند موارد زير را اثبات كند: 
شما بطور رسمى با هم ازدواج كرده ايد؛ 

شما قرار است بطوردائم بعنوان زن و شوهر با هم زندگى كنيد؛ 
شما همديگر را مالقات كرده ايد؛ 

دولت  كمك  بدون  را  خود  وابستگان  از  كدام  هر  و  همديگر  توانيد  مى  شما 
تامين كنيد؛ 

شما از مسكن كافى براى خود و وابستگان تان برخورداريد بدون آنكه در اين 
مورد به كمك دولت احتياج داشته باشيد؛ 

سن شما و يا همسرتان كمتر از 16 سال نباشد. 
اگر شما بيش از يك زن يا شوهر داريد فقط يكى از آنها اجازه خواهد داشت 

در اينجا بعنوان شوهر يا زن تان به شما بپيوندد. 
كشور  به  ورود  حق  از  بريتانيا  به  مسافرت  از  قبل  بايد  شما  زن  يا  شوهر 

برخوردار شده باشد. 
وقتى شوهر يا زن شما وارد بريتانيا مى شود بدوا به او براى 24 ماه اجازه 
اقامت و كار داده مى شود. در پايان اين مدت 24 ماهه، اگر كماكان شما هنوز 
مزدوج هستيد و قرار است با يكديگر زندگى كنيد در آنصورت زن يا شوهر 

شما مى تواند براى اخذ ويزاى دائم تقاضا كند. 
چگونه نامزد شما واجد شرايط براى آمدن به بريتانيا مى شود؟ 

نامزد شما بايد بتواند موارد زير را اثبات كند: 
شما قرار است طى يك مدت معقولى (معموال شش ماه) ازدواج كنيد؛ 

شما قرار است بعد از ازدواج بطور دائم با هم زندگى كنيد؛ 
شما با همديگر مالقات كرده ايد؛ 

از  استفاده  بدون  تان  ازدواج  موقع  تا  وابستگانش  و  او  اسكان  براى  محلى 
امكانات دولتى تامين شده باشد. 

او و يا وابستگانش از نظر مالى تامين خواهند بود بدون آنكه الزم باشد كار 
كنند و يا به امكانات دولتى متوسل شوند. 

وزارت كشور به نامزد شما براى شش ماه حق اقامت مى دهد ولى او نمى 
تواند طى اين مدت كار كند. وقتى ازدواج كرديد آن زمان شوهر يا زن شما مى 
تواند براى دريافت ويزاى اقامت تقاضا كند. اگر وزارت كشور با اين تقاضا 
موافقت كند در آنصورت شوهر يا زن شما براى 24 ماه از حق اقامت و كار 
برخوردار خواهد شد. در پايان اين مدت 24 ماهه، شوهر يا زن شما مى تواند 

براى گرفتن حق اقامت دائم تقاضا كند. 
نامزد شما بايد قبل از مسافرت به بريتانيا از حق ورود به كشور برخوردار 

شده باشد. 
چگونه شوهر يا زن شما مى تواند براى اقامت در بريتانيا تقاضا كند؟ 

شما الزم است يك تقاضا نامه را پر كنيد. به تقاضا براى اقامت اگر در فرم 
مخصوص صورت نگيرد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

براى تقاضا جهت اقامت بيشتر، لطفا از فرم FLR(M) استفاده كنيد. 
براى تقاضا جهت اقامت دائم، لطفا از فرم SET(M) استفاده كنيد. 
شما مى توانيد اين فرم ها را از مركز كمك هاى حقوقى تهيه كنيد. 

شما بايد قبل از آنكه اجازه اقامت شوهر يا زن تان تمام شود فرم پر شده را 
با پست سفارشى ارسال كنيد و كپى همه اسناد و فرم هايى را كه به ضميمه 
فرستاده ايد براى خود نگه داريد. در خود فرم تقاضانامه ليست همه اسنادى 
كه بايد به ضميمه آن ارسال شود ذكر شده وهمينطور قيد شده كه آنها را 

بايد به كدام آدرس بفرستيد. 
اگر الزم است كه بطور فورى مسافرت كنيد در آنصورت مى توانيد شخصا به 

يكى از دفاتر اداره مهاجرت رجوع كرده و تقاضانامه خود را تحويل بدهيد. 
قابل  داليل  به  اينكه  مگر  باشند  اصل  بايد  شوند  مى  ارسال  كه  اسنادى  همه 
قبولى توضيح دهيد كه چرا هنگام عرضه تقاضانامه تان نمى توانيد اصل آنها 
را داشته باشيد. وزارت كشور بعنوان يك قاعده كپى اسناد را قبول نمى كند. 

كمك هاى دولتى چه هستند؟ 
اگر شما براى اقامت به بريتانيا مى آييد در آنصورت بايد بتوانيد خودتان را 
از نظر مالى و مسكن بدون برخوردارى از برخى از بيمه هاى اجتماعى تامين 

كنيد. اينها شامل موارد زير مى شوند: 
 Jobseeker’s)و كمك هزينه كارجو (Income Support) كمك هزينه درآمد

Allowance – JSA)؛ 
 (homelessness) حمايت مالى براى مسكن و بى خانمانى

شهردارى  ماليات  هزينه  كمك  و   (Housing Benefit) مسكن  هزينه  كمك 
 (Council tax benefit)

 (Working Families’ Tax Credit) اعتبار مالياتى خانواده هاى شاغل
 (Social Fund) پرداختى از صندوق اجتماعى

كمك هزينه كودك (Child Benefit)؛ يا 
 (Disability allowance) هر گونه كمك هزينه زندگى براى معلولين

حق ورود چيست؟ 
به شما  بريتانيا  به  مسافرت  براى  گواهينامه اى است كه  يا  ويزا  ورود،  حق 
داده مى شود. شما بايد براى اخذ اين ويزا به سفارت بريتانيا، كميسيون عالى 
و يا ساير مقرهاى ديپلماتيك بريتانيا (به آنها همچنين پست هاى ديپلماتيك 
بريتانيا گفته مى شود) در كشورى كه شوهر، زن يا نامزد شما زندگى مى 

كند رجوع كنيد. 
اگر تقاضاى همسر شما براى اخذ حق ورود رد شود، شما از حق فرجام بر 
عليه اين تصميم برخورداريد. لطفا به يادداشته باشيد كه بايد طى 28 روز پس 

از رد تقاضاى اين ويزا عليه تصميم گرفته شده اقدام كنيد. 
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ماركز در هاوانا  
گابريل گارسيا ماركز ديروز وارد هاوانا 
جشنواره  نهمين  و  بيست  در  تا  شد 
كند.  شركت  التين  امريكاي  نو  سينماي 
از  نقل  به  مهر  خبرگزاري  گزارش  به 
از  يكي  كه  ماركز  كوبا،  خبرگزاري 
موسسان جشنواره سينماي نو امريكاي 
التين است، به عنوان مهمان ويژه در اين 
برگزار  كوبا  در  كه   - ساالنه  جشنواره 

بر  عالوه  تاكنون  ماركز  گارسيا  گابريل  است.  كرده  شركت   - شود  مي 
داستان، چندين فيلمنامه هم نوشته است كه به فيلم بلند تبديل شده اند. عالوه 
بر فيلمنامه هاي او، چندين رمان وي نيز به فيلم تبديل شده اند كه آخرين 
آنها «عشق سال هاي وبا» است. اين اثر به كارگرداني مايك نول تبديل به 
فيلم شده و قرار است در همين جشنواره به نمايش دربيايد. گارسيا ماركز 
پس از ورود به هاوانا در مصاحبه يي گفت؛ من مهمان اين جشنواره نيستم 
نو  سينماي  جشنواره  ام.  جشنواره  اين  بنيانگذاران  از  يكي  خودم  كه  چرا 
يك  توسط  فيلم «تحرير»  موسيقي  اجراي  با  دسامبر  چهارم  التين  امريكاي 

گروه موسيقي آرژانتيني آغاز شد.  

«دايره هفتم» ادامه دارد  
   رمان «قتل در كميته مركزي» يكي ديگر 
پليسي  مجموعه  هاي  داستان  سري  از 
«دايره هفتم» با ترجمه كاوه ميرعباسي به 
زودي در بازار كتاب توزيع مي شود. اين 
رمان جلد اول مجموعه يي به حساب مي 
آيد كه «دايره هفتم» نام گرفته و تاكنون 
شده  منتشر  مجموعه  اين  از  جلد  سه 
نيكالس  نوشته  بميرد»  بايد  «ديو  است. 

«همچون  و  سيمنون  ژرژ  نوشته  آمد»  شمال  ستاره  با  كه  «مسافري  بلك، 
امسال  مرداد  كه  هستند  مجلدي  سه  عنوان  ميالر  مارگريت  از  فرشتگان» 
منتشر شده بودند. ناشر اين مجموعه انتشارات نيلوفر است. قرار است جلد 
اول اين مجموعه تا دو هفته ديگر چاپ و توزيع شود. «قتل در كميته مركزي» 
در  پليسي  ادبيات  آثار  ترين  معروف  از  مونتالبان»  باثكث  «مانوئل  نوشته 
مجموعه  همچنين  ميرعباسي  كاوه  از  آيد.  مي  حساب  به  اسپانيايي  ادبيات 
اشعار «آرتور رمبو» شاعر قرن بيستم فرانسه در دست انتشار است. اين 
اثر را نيز قرار است انتشارات نيلوفر به صورت سه زبانه منتشر كند. عالوه 
بر اينها دو مجموعه داستان «چه كرده اند ناموران» و «اين مردمان خبيث» 

نيز تاليف ميرعباسي از سوي نشر افق در دست انتشار هستند.  

 گزيده اشعار چارلز بوكوفسكي  
  

معروف  نويسنده  و  شاعر  بوكوفسكي، 
تا  پوري،  گفته  به  كه  است  امريكايي 
كنون از او كتابي در ايران ترجمه نشده 
شده،  ترجمه  او  شعرهاي  از  آنچه  و 
جسته و گريخته در نشريات بوده است. 
 30 نزديك  شاعر  اين  مترجم،  گفته  به 
مجموعه  آن،  كه 20جلد  دارد  كتاب  جلد 
مجموعه  از  جلد  دو  از  او  و  است  شعر 
را  شعرهايي  بوكوفسكي،  شعرهاي 
گزينش كرده و در حال ترجمه آنهاست. 
شاعراني  شعرهاي  تاكنون  پوري  احمد 
پابلو  قباني،  نزار  آخماتوا،  آنا  چون 
نرودا، ناظم حكمت، نونو ژوديس، يانيس 
ريتسوس، فدريكو گارسيا لوركا و كارل 

عنوان  نيز  خط»  ور  اين  قدم  «دو  است.  برگردانده  فارسي  به  را  سندبرگ 
نخستين رمان اين مترجم است كه چندي پيش آن را به پايان رسانده و حاال 
از سوي نشر چشمه در انتظار دريافت مجوز به سر مي برد. همچنين «تو را 
دوست دارم چون نان و نمك» ناظم حكمت و «سه تك گويي» با ترجمه او به 
چاپ هاي هشتم و سوم رسيده اند. شعرهاي عاشقانه شاعران بزرگ جهان، 
در بندر آبي چشمانت، مرغ عشق ميان دندان هاي تو، خواب پروانه ها، دلبند 

عزيزترين و... از ترجمه هاي منتشرشده پوري هستند.  
 جايزه گاردين براي نويسنده يي از اتيوپي  

«ودكان  رمان  با  توانست  اتيوپي  اهل  امريكايي  نويسنده  منگستو»  «يناو   
انقالب»جايزه كتاب اول گاردين را مال خود كند. «كودكان انقالب» داستان 
در  كمونيستي  انقالب  زمان  در  كه  كند  مي  روايت  را  «سفا»  نام  به  مردي 
اتيوپي و پس از كشته شدن پدرش به دست سربازان از چنگ آنها به امريكا 
مي گريزد. اين داستان به نوعي روايتگر زندگي يك مهاجر تنها در كشوري 
پنجه  و  دست  غربت  در  زندگي  نحوه  و  هويتي  مشكالت  با  كه  است  غريب 
درآورده  نرم مي كند. اين اثر در واقع زندگي خود نويسنده را به تصوير 
است. جايزه كتاب اول گاردين، ويژه كتاب اولي ها، به ارزش 10 هزار دالر 
تنها جايزه ادبي است كه تمام نويسندگان نوقلم از سراسر دنيا مي توانند با 
اولين كتاب خود در آن شركت كنند. اين جايزه هر سال از سوي روزنامه 

گاردين اعطا مي شود.  

وقتي جهان پوچ و بي 
معني است 

 
به  دني  سن-  در   ،1895 دسامبر   14 در  گرندل  پل  اميل  اوژن 
دنيا آمد. مادرش ژان، خياط و پدرش كلهمان در ابتدا دفتردار 
و در سال 1900، حسابدار همان دفتر شد. اين كارمند متواضع 
به  گرفت.  شغلي  ارتقاي  و  كرد  پيشرفت  كارش  در  تدريج  به 
احتياج  خود،  زندگي  گذران  براي  پل  بعدها  كه  بود  دليل  همين 
مي  كشي  اسباب  مدام  گرندل  خانواده  نداشت.  كردن  كار  به 
كردند. طوري كه كودك مجبور به تعويض مدرسه هاي مختلف، 
يكي پس از ديگري بود؛ از سن- دني گرفته تا اولني- سو- بوا 
نوجوان  اوژن  تحول،  و  سير  اين  وجود  با  پاريس.  باالخره  و 
بورس  هم  توانست  سالگي  در 14  و  بود  خوبي  بسيار  شاگرد 
سالگي   16 در  او  شود.  دبيرستان  وارد  هم  و  بگيرد  تحصيلي 
فارغ التحصيل شد و ديپلم گرفت. اما اين دانش آموز خوب از 
ريه هايي شكننده و ضعيف رنج مي برد. بنابراين مادر و پسر 
پاريس را ترك كردند تا براي استفاده از هواي سالم به كوه هاي 
سوئيس پناه برند. تشخيص پزشكان، بيماري ريوي و سل بود؛ 
آنچه او را از ادامه تحصيل منع كرد. اينگونه بود كه اوژن نزديك 
به دو سال، يعني تا فوريه سال 1914 در بيمارستان كالوادل در 
سوييس بستري شد. اين جوان هجده ساله، در طول درمانش، 
نه تنها منظره هاي پوشيده از برف و ناب كه در پرتوهاي نوري 
دختري  گاال،  با  بلكه  كرد،  درك  را  بودند  شده  گسترده  خالص 

روس با چشماني زيبا، عشق را هم تجربه كرد و واله و شيداي او شد. او كه از طرفي از شاعران مدرن (بودلر، نروال، لوترهامون و نيز شاعران 
رمانتيك انگليسي و آلماني) و از سويي ديگر از معاصران خود (ماكس ژاكوب و آپولينر) اشباع شده بود، در همان سال ها نخستين مجموعه شعر خود 
را سرود و در روز اول دسامبر 1913 يعني در هجده سالگي، آن را با عنوان «نخستين شعرها» منتشر كرد. همان سال، پل و گاال تصميم به ازدواج 
گرفتند، ولي هر دو خانواده مخالفت كردند. بنابراين مجبور شدند اين فكر را كمي به تعويق بيندازند. اين گونه شد كه گاال به كشور محل تولد خود 
رفت و پل كه ظاهراً معالجه شده بود، در فوريه سال 1914 دوباره به پاريس بازگشت. پنج ماه بعد، جنگ آغاز شد. پل جوان به بيست و يكمين قشون 
پياده نظام اعزام شد و پس از مدتي در بيمارستاني كه براي دفع و تهوع سربازان در نظر گرفته شده بود، به عنوان پرستار خود را جا زد. او كه تا آن 
زمان با نام پوالن، دوران سربازي اش را مي گذراند، از 10 شعر خود با عنوان بسيار معني دار «وظيفه»، 17 نسخه، چاپ و آنها را با نام پل الوار (نام 

مادربزرگ مادري اش) پخش كرد.
سال هاي 1916 تا 1917پر از قتل عام و خونريزي، به خصوص در نبرد وردن گذشت. پس از مدتي ماندن در خط مقدم، شاعري كه نمي توانست 
سرباز خوبي باشد، تالش خود را در انجمن صلح آغاز كرد كه به چاپ «وظيفه و نگراني» در ژوئيه سال 1917 و «شعرهايي براي صلح» در سال 
1918 انجاميد. اين مجموعه آخري مورد توجه خاص مدير انتشارات ان. ار. اف. قرار گرفت كه بعدها او را به عنوان يكي از بنيانگذاران سوررئاليست 
به مخاطبان معرفي كرد. در اين بين، گاال به پاريس بازگشته و در سال 1916 در هياهوي جنگ به پل ملحق شد. دقيقًا در اواسط درگيري كه مي رفت 
تا به تجزيه كامل اروپا منجر شود، پل و گاال در سال 1917 ازدواج خود را جشن گرفتند. در سال 1918، صاحب دختري به نام سسيل شدند كه بعدها 

به دست مادربزرگ مادري اش سپرده شد.
در همين سال پيمان صلح موقت بسته شد و جنگ به پايان رسيد. با وجود تسكين جهاني، نفرتي كه از جنگ به ويژه نزد نسل جوان باقي ماند، سوالي 
در ذهن ها مطرح كرد با اين عنوان؛ «ديگر نبايد چنين اتفاقي بيفتد، اما چگونه؟» بدين ترتيب در يك كارخانه نوشابه سازي در زوريخ بود كه شاعري 
رومانيايي به نام تريستان تزارا به همراه تعدادي از دوستانش جنبش «دادا» را بنيان نهادند؛ كلمه يي كه با ريشخند و طعنه انتخاب شد. دادا كه با همه 
چيز مخالف و اساسش نفي مطلق همه چيز بود، به حالتي از «سرخوشي» نسبت داده مي شد كه غم انگيز باشد (نه غمگين)؛ «وقتي جهان پوچ و بي معني 
است، آن قدر پوچ گرا باشيد تا به پوچي برسيد.» اين جنبش كه در همه جاي جهان به سرعت طنين انداز شد، در پاريس هم طرفداران خود را پيدا كرد. 
سه شاعر جوان آندره برتون، فيليپ سوپو و لويي آراگون در مارس 1919 نشريه يي با عنوان «ادبيات» تاسيس كردند و در اين نشريه با سرخوشي 
كامل به چاپ و نشر مطالب دادائيستي مي پرداختند. الوار هم به نوبه خود بدون تاخير به اين گروه پيوست. تزارا هم بالفاصله به پاريس آمد و در 
شهري مقيم شد كه شاعران شورشي ما با آغوش باز به استقبال او رفتند. در سال 1920 دادائيست ها بيشتر و بيشتر به تبليغ خود پرداختند؛ چشم 
اندازهاي محرك، اظهارات اغفال كننده، اعالميه هاي پرهياهو و جزوه هاي جسورانه. در اين ميان پل الوار هم بيكار نماند و مجموعه يي دادائيستي چاپ 
كرد؛ «جانوران و آدمهايشان، آدمها و جانورانشان». در كنارش نشريه مستقلي با عنوان«ضرب المثل» منتشر كرد. اما از آغاز سال 1922 گويي ديگر 
دادا نمي توانست پاسخگوي دنياي بيرون باشد. درست است كه ضرورت وجود دادا احساس مي شد، اما كفايت نمي كرد. اينگونه شد كه لزوم اجراي 
طرح جاه طلبانه رمبو به اثبات رسيد؛ «دگرگوني زندگي». و اين «دگرگوني زندگي» براي گروهي كه از اين پس سوررئاليست ها ناميده مي شدند، با 
«دگرگوني انسان» آغاز شد. و باالخره پل الوار كه با وفاداري تمام «براي اينجا زندگي كردن» شعر مي سرود، به وضوح شايسته لقب شاعر سوررئال 
شد. اما از اين لحظه به بعد، زندگي خانوادگي پل با سختي و ناكامي مواجه شد. مالقات با ماكس ارنست نقاش آلماني كه عاشق گاال شد، حسادت الوار 
را برمي انگيخت. در مارس 1924، درست در شب انتشار «مردن از نمردن» كه قرار بود آخرين كتاب او باشد، پل كه بسيار حساس شده بود، تصميم 
گرفت قيد همه چيز را بزند؛ به قصد سفر به اقيانوس به سمت مارسي به راه افتاد. هيچ كس از او خبري نداشت. همسر و دوستانش فكر كردند او مرده 
است. اكنون وقت سفري بود كه بعدها خودش با نام «سفر احمقانه» از آن ياد مي كرد. اين سفر براي دوستداران الوار سفري مرموز باقي ماند، چرا 
كه الوار به طرز عجيبي درباره اين سفرش به دور دنيا، سكوت اختيار كرد و حتي هيچ ردي از آن در آثارش ديده نشد. در اين بين، سال 1924 در 
تاريخ ادبيات، سال ارائه «اولين بيانيه سوررئاليسم» توسط آندره برتون شناخته شد. الوار نيز پس از هفت ماه غيبت مرموز، به انقالب سوررئاليسم 
(نشريه بنيانگذاران سوررئاليسم) ملحق شد و تا پايان عمر، به عنوان يكي از اعضاي مهم اين جنبش باقي ماند. از مجموعه هاي او مي توان به پايتخت 
درد (1926)، اعماق يك زندگي يا هرم انساني (1926)، عشق به مثابه شعر (1926)، زندگي بي واسطه (1932)، گل سرخ عمومي (1934)، چشمان بارور 

(1936)، سير طبيعي (1938)، زنان بدگو (1938)، شعر و حقيقت(1942) و تختخواب ميز (1944) اشاره كرد.
پي نو شت؛  -1 شهري در استان موز در فرانسه 

ترجمه هلندي داستان هاي بهارلو  
 بعد از ترجمه گزيده يي از داستان هاي محمد بهارلو به زبان نروژي، گزيده ديگري از داستان هاي اين داستان نويس به زبان هلندي ترجمه مي شود. 
اين داستان ها از سه مجموعه منتشرشده اين داستان نويس؛ «باد در بادبان»، «شهرزاد قصه بگو،» و «حكايت آنكه با آب رفت» انتخاب خواهند شد. 
در گزيده يي هم كه به زبان نروژي در حال ترجمه است، داستان هايي از سه مجموعه يادشده انتخاب شده اند اما به گفته بهارلو داستان هاي اين دو 
مجموعه با هم فرق خواهند داشت. اين پژوهشگر كه به تازگي از سخنراني هايي كه در كشورهاي سوئد، آلمان و هلند داشته، بازگشته، اين روزها روي 
رمانش كه درباره رويارويي مدرنيته و زندگي سنتي است، كار مي كند. او هفت فصل اين رمان را نوشته و مي گويد با اوضاع فعلي نشر، براي تمام 
كردنش هيچ عجله يي ندارد. بهارلو در اين رمان از آمدن مدرنيته و زندگي جديد در كنار فرهنگ سنتي و بومي مان مي نويسد، كه داستان از منظر 
يك سياح اروپايي روايت مي شود. رمان جنگ او هم به پايان رسيده؛ ولي هنوز آن را به ناشر نسپرده است. همچنين به گفته او رمان «عروس نيل» 
كه از شش ماه قبل از سوي نشر آگه براي دريافت مجوز ارائه شده، هنوز جوابي نگرفته است. از جمله آثار اين داستان نويس و پژوهشگر به «كليدر، 
سرگذشت نسل تمام شده» (نقدي بر رمان «كليدر» محمود دولت آبادي)، «سال هاي عقرب» (رمان)، «بختك بومي» (رمان)، «داستان كوتاه ايران» (نقد 
و بررسي 23 داستان از 23 نويسنده معاصر)، «عشق و مرگ در آثار صادق هدايت» (مقدمه و نقد و بررسي) و «بانوي ليل» (رمان) مي توان اشاره 

كرد.  



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

14 Dec 2007  -  1386 جمعه 23  آذر  
سال اول -  شماره بيست وچهارم

از رسانه هاي ادبي جهان چه خبر  
 

خودكشي ناموفق جوزف كنراد  
 

سعيد كمالي دهقان

 گاردين و سالروز تولد جوزف كنراد 
گاردين اين هفته گزارش مفصلي درباره «جوزف كنراد» منتشر كرده است. «ژيل فودن» 
متولد  انگليسي  نويسنده  اين  تولد  سالروز  پنجاهمين  و  صد  مناسبت  به  را  گزارش  اين 
لهستان نوشته و در آن به زندگي و آثار وي پرداخته است. جوزف كنراد كه نام واقعي 

لهستان  در  سال 1857  دسامبر  سوم  بود،  كورژنيوفسكي»  كنراد  تئودور  اش «جوزف 
تحت حكومت روسيه به دنيا آمد. پدرش، «آپولو كورژنيوفسكي» از انقالبيون ملي گراي 
لهستاني بود و ذوق هنري داشت. «آپولو» مترجم آثار ويليام شكسپير و چارلز ديكنز 
به لهستاني بود، دو نويسنده يي كه بعد ها بر پسرش «جوزف» تاثير شگرفي گذاشتند. 
جوزف كنراد خود پدرش را شاعر و درام نويسي با «موهبتي سرشار از طنز» توصيف 
و او را ستايش كرده است. وقتي «جوزف» چهار سالش بود، «آپولو» به جرم فعاليت 
هاي زيرزميني توسط نيروهاي تزاري لهستان دستگير شد و شش ماه در قلعه نظامي 
تبعيد  «ولوگدا»  روسي  استان  به  «كنراد»  خانواده  خاطر  همين  به  بود.  زنداني  ورشو 
شدند؛ جايي كه «آپولو» آنجا را «لجنزاري عظيم» توصيف و مهم ترين مناظرش را پر از 

«دزد و پليس» معرفي كرده است.
در سال 1863 خانواده كنراد موفق شدند به «كي يف» برگردند اما آنجا بود كه مادر 
لهستان  «گاليسيا»ي  به  توانستند  و  شد  مريض  پدر  مدتي  از  پس  درگذشت.  «جوزف» 
بازگردند و از آنجا به «كراكف» رفتند. «آپولو كورژنيوفسكي» نيز پس از سال ها بيماري 
در سال 1869 در «كراكف» درگذشت. اين دو واقعه دردناك زندگي جوزف كنراد جوان 
را بسيار تحت تاثير قرار داد. از همان ايام بود كه تصميم گرفت نويسنده شود و باقي 
زندگي اش را وقف نوشتن كند. در هفده سالگي در اكتبر سال 1874 لهستان را ترك كرد 
و با قطار عازم مارسي فرانسه شد و همانطور كه بعدها گفت باالخره توانست از نشست 
و برخاست با نژادپرست ها رهايي يابد. كنراد تجربيات و نظرات خود را در اين رابطه 
بعدها در رمان «لرد جيم» و خيلي ديگر از كتاب ها و داستان هاي كوتاهش منعكس كرد. 
سپس بيش از يك ماه ساكن مارسي شد و از آنجا با كشتي سه دكله يي كه «مون بالن» 
نام داشت، سفر به مارتينيك و سپس هاييتي را در پيش گرفت. در اين سفر دريايي گاه 
در كابين راننده كار مي كرد و گاه خدمه كشتي بود. در اين بين، با دو خدمه كشتي كه 
برادر بودند دوست شد. «سزار و دومينيك سروني» در سال هاي 1877 تا 1878 همسفر 
او بودند و او را در جنگ هاي ساحلي اسپانيا شركت دادند. جوزف كنراد بعدها در سال 
1919 ايده اين سفر و دوستي اش با برادران «سروني» را در كتاب «تيري از طال» به 
داستان تبديل كرد. در اين رمان، كنراد دومينيك سروني را با سبيل هاي كلفت مشكي 
و دقيقًا با نام واقعي اش به تصوير كشيد و همچنين از آن براي خلق داستان پيچيده 
«نوسترومو» در سال 1904 الهام گرفت. شخصيت «سروني» همچنين در كتاب «ولگرد» 
و «تعليق» هم آمده است. تصويري كه «جوزف كنراد» از اين دوست دوران جواني اش 

در داستان هاي خود مجسم كرده، تصوير مردي فداكار و اسطوره يي كامل است. 
نياورد.  شانسي  خوش  هم  آنقدرها  كنراد  جوزف  براي  سروني  دومينيك  همه،  اين  با 
كشتي در روزهاي جنگ به گل نشست و كنراد با مشكالت مالي روبه رو شد. در اواخر 
فوريه و اوايل مارس سال 1878 پس از شكست در قماري كه در «مونت كارلو» شركت 
كرد، اقدام به خودكشي و با تفنگ به سينه خودش شليك كرد. با اين همه، با كمك عمويش 
«تاديوز بابروفسكي» از مرگ نجات يافت. جوزف كنراد هر چند بارها از اين ماجرا در 
داستان هايش حرف زده بود اما آن را سال ها مخفي كرد و در سال هاي 1950 بود 
هاي  داستان  از  بسياري  در  «خودكشي»  ايده  شد.  علني  ماجرا  اين  بار  اولين  براي  كه 
كنراد ديده مي شود و حتي بعضي از منتقدان وي را از اين منظر با اگزيستانسياليست 
دريانوردي  سال 1878  ژوئيه  كنند.در  مي  مقايسه  كامو»  «آلبر  حتي  و  فرانسوي  هاي 
را به عنوان حرفه اش برگزيد و آن را تا ژانويه سال 1894 و 36 سالگي ادامه داد. در 
اين بين بود كه به نقاط مختلف دنيا از جمله استراليا، تايلند، هند و مااليا سفر كرد. در 
اصلي  ايده  آنجا  در  و  رفت  كنگو  به  دريايي  سفر  يك  در  كه  بود  تا 1891  سال 1890 
داستان «دل تاريكي» غدل تاريكي، ترجمه صالح حسيني، انتشارات مرواريدف به ذهنش 
خطور كرد.«جوزف كنراد» در اين بين سال هاي زيادي را در لندن گذراند. سال 1878 
بود كه براي اولين بار توانست مدت زمان زيادي را در لندن باشد، سپس به «استوك 
را  رمانش  اولين  سال 1895  در  بعد  هاي  سال  كه  بود  در «پيمليكو»  رفت.  نيواينگتون» 
به نام «حماقت آلماير» نوشت. بعد از اين رمان با فضاي ادبي لندن بيشتر آشنا شد و 
با «جسي جرج» ازدواج كرد. در اين روزها «ادوارد گارنت» دوست صميمي «جوزف» 
او را با يكي از رستوران هاي فرانسوي معروف خيابان «جرارد» آشنا كرد و آنجا با 
فورد»  مادوكس  و «فورد  توماس»  و «ادوارد  همچون «بلوك»  عصرش  هم  نويسندگان 
آشنا شد. وي همچنين به «هنري جيمز» معرفي شد؛ آنها دوستان صميمي شدند هر چند 
كه بارها با يكديگر مشكل پيدا كردند. كنراد در اين سال ها مشكالت مالي داشت و تا سال 

هاي 1920 نتوانست به ثبات اقتصادي خوبي دست پيدا كند. 
شايد مهم ترين چيزي كه جوزف كنراد را در زندگي رنج مي داد، زمان هايي بود كه 
نمي توانست بنويسد. اين دوره كه اغلب از آن به عنوان «توقف نويسنده» نام برده مي 
عذابش  ننوشتن  و  رسد  نمي  ذهنش  به  يي  ايده  آن،  در  نويسنده  كه  است  حالتي  شود، 
پس  بار  هر  كه  چند  هر  شد،  مي  عارضه  اين  دچار  بسياري  هاي  زمان  كنراد  دهد.  مي 
از چند وقت دوباره چيز جديدي مي نوشت. كنراد از نويسندگان زيادي تاثير گرفته اما 
«ويليام شكسپير» يكي از مهم ترين آن نويسندگان است. شك و دودلي دو مشخصه بارز 
شكسپيري داستان هاي جوزف كنراد است. «چارلز ديكنز» او را با زاويه ديد شخصيت 
ها شيفته كرد و تحت تاثير قرار داد. وي همچنين از آموزه هاي ادبي «گوستاو فلوبر» 
قلبي  حمله  اثر  بر   1924 سال  آگوست  سوم  تاريخ  در  كنراد  جوزف  برد.  بهره  بسيار 
درگذشت و در گورستان كانتربوري انگلستان دفن شد. «ژيل فودن» نويسنده گزارش 
گاردين درباره كنراد در قسمتي از مقاله خود مي نويسد؛ «با اين همه، كنراد هنوز هم 
احساسات  از  دور  به  هاي  عبارت  خاطر  به  اين  شايد  و  نيست  پسندي  مردم  نويسنده 
گرايي و البته شك گراي او باشد، اما با توجه به حجم آثارش هنوز اين سوال وجود دارد 
كه چرا كنراد مردم پسند نيست؟ خيلي از خوانندگاني كه براي اولين بار به سراغ كنراد 
مي روند، آثارش را سخت توصيف مي كنند. گاهي خيلي ها اين را بهانه مي آورند كه 
انگليسي زبان مادري اش نبوده و زبان دوم اش بوده. غدر واقع زبان سوم اش، چون او 
سال ها قبل از آنكه انگليسي ياد بگيرد فرانسه مي دانسته و آثار فلوبر را مطالعه كرده 
است. لهستاني هم زبان اولش بوده.ف به هر حال، اين سوال هر پاسخي كه داشته باشد، 
اغلب غمنتقدان ادبيف هم آثارش را با عبارت «مبهم» توصيف مي كنند. خيلي ها هم مي 

گويند؛ «سر درنياوردم» يا حتي «حوصله زيادي مي خواهد» يا «همچين چيزي».»

 نيويورك تايمز و «ترومن كاپوتي» 
روزنامه پرتيراژ نيويورك تايمز در ضميمه ادبي اين هفته خود كتابي از مقاالت ترومن 
و  تازگي  به  كتاب  اين  است.  كرده  معرفي  را  تصويرها»  و  «مشاهدات  نام  به  كاپوتي 
كاپوتي  ترومن  است.  شده  منتشر  متحده  اياالت  در  هاوس»  انتشارات «رندوم  همت  به 
پرسونز»  پدرش «آرچلوس  آمد.  دنيا  به  امريكا  نيواورلئان  در  سال 1924  دسامبر   30
فروشنده بود و مادرش «ليلي مائه فوك» در زماني كه وي به دنيا آمد، تنها هفده سال 
داشت. «ترومن» تنها چهار سال داشت كه مادر و پدرش از هم جدا شدند و از آن بعد 
در خانه يكي از اقوام مادري اش در آالباما بزرگ شد. قبل از ورود به مدرسه خواندن 
داستان  اولين  و  كرد  نويسي  داستان  به  شروع  سالگي  ده  از  و  گرفت  فرا  را  نوشتن  و 
كوتاهش را به نام «آقاي بيزي بادي پير» در يك مسابقه كودكان شركت داد. در سال 
1933 به همراه مادرش به نيويورك رفت و ساكن آنجا شد و از يازده سالگي نوشتن را 
به طور مرتب ادامه داد. در هفده سالگي به تحصيالت رسمي خود خاتمه داد و با مجله 
معتبر نيويوركر وارد همكاري شد. سپس بين سال هاي 1942 تا 1946 داستان كوتاه 
هاي زيادي نوشت و بيشتر آنها را در نشريات معتبر امريكا از جمله ماهنامه آتالنتيك، 
هارپرز، مادموازل، نيويوركر و پاريس ريويو منتشر كرد. وي اولين رمانش را به نام 
آنجلس  لس  در  سال 1984  آگوست  او 25  نوشت.  سال 1943  در  تابستاني»  «گذرگاه 

زندگي را پس از 59 سال تالش بي وقفه براي نوشتن ترك گفت.

«چارلز مك گرات» نويسنده اين مقاله نيويورك تايمز كتاب «مشاهدات و تصويرها» را 
حاوي 42 مقاله از ترومن كاپوتي معرفي مي كند و مي نويسد؛ «اولين مقاله اين كتاب، 
نوشتاري است درباره زندگي خود كاپوتي در نيواورلئان كه در سال 1946 و در 22 
سالگي نويسنده نوشته شده است. يعني زماني كه كاپوتي تازه مستقل شده بود و براي 
بود.  شده  نيويوركر  سردبيري  بخش  معاون  كه  بود  وقتي  چند  و  كرد  مي  كار  خودش 
آخرين مقاله اين كتاب هم درست يك روز قبل از مرگش در آگوست سال 1984 نوشته 

شده است.»

 لوموند و «موريس بالنشو» 
روزنامه فرانسوي لوموند اين هفته كتابي از «موريس بالنشو» را در ضميمه ادبي خود 
معرفي كرده است. اين كتاب كه «تاريخ ادبيات ژورنال دو دبا» نام دارد، توسط انتشارات 
گاليمار و با ويرايش «كريستف بيدان» به بازار كتاب فرانسه وارد شده است و در اصل 
مروري است بر نقطه نظرات و ديدگاه هاي «بالنشو» درباره «ژورنال دو دبا». «ژورنال 
دو دبا» روزنامه يي فرانسوي بوده كه بين سال هاي 1789 تا 1944 منتشر مي شده 
است. اين نشريه كه گاه به طور هفتگي منتشر مي شده، يكي از پرخواننده ترين روزنامه 
هايي بوده كه تاريخ فرانسه به خود ديده است. ادبيات و فرهنگ فرانسه بسيار تحت تاثير 
اين نشريه بوده و نويسندگان مهمي در تاريخ با آن همكاري كرده اند كه از آن دسته مي 

توان به «موريس بالنشو»، «شاتو بريان» و «ويكتور هوگو» اشاره كرد. 

نمايشگاه آثار كيانى در ايران
دومين نمايشگاه نگارخانه تازه تأسيس هفت هنر به نمايش 
دانشگاه  مدرس  و  نقاش  هنرمند  كياني»  «محسن  آثار 
نخستين  براي  كه  است  يافته  اختصاص  انگلستان  بيرمنگام 
بار آثارش را با عنوان روياهاى رنگين در ايران به نمايش 

گذاشته است. 
اين آثار تلفيقي از فرهنگ و عرفان ايراني است كه روي چوب 
كار شده است. كياني با استفاده از كاليگرافي و خط نقاشي 
رؤياهاي رنگيني را آفريده است كه در 35 تابلو 120 در 60 
انفرادي  نمايشگاه  از 50  بيش  تاكنون  وي  است.  شده  ارائه 
خود  به  نيز  را  جوايزي  و  كرده  برپا  انگلستان  در  وگروهي 
رشته  دانش آموخته  كياني  محسن  است.  داده  اختصاص 
معماري  دكتراي  و  تهران  مدرس  تربيت  دانشگاه  از  نقاشي 

از دانشگاه بيرمنگام انگلستان است. 
«جاسوس» در صدر پرفروش ها 

به «الكساندر  معروف  پاتري»،  دوال  داوري  دوما  «الكساندر 
دوما» يكي از مشهورترين رمان نويس هاي فرانسه، در سال 
رفت.  دنيا  از   1870 دسامبر  پنجم  در  و  آمد  دنيا  به   1802
دوما در مدت چهل سال داستان ها و نمايشنامه ها و مقاالت 
دويست  از  تعدادشان  كه  ساخت  منتشر  متعددي  اشعار  و 
نيز تجاوز مي كرد ولي هيچ يك از آنها از حيث ارزش ادبي 
در  نيست.  مقايسه  قابل  تفنگدار»  «سه  با  محسنات  ساير  و 
كليه آثار دوما،«سه تفنگدار» (1844)، «كنت مونت كريستو» 
(1846) و «الله ي سياه» (1850) معروف ترين آن ها هستند كه 
مي توان گفت اين آثار در زمره آثار پرمخاطب جهان در همه 
زمان  در  كه  او  دراماتيك  آثار  دارند.  و  داشته  قرار  اعصار 
خود نيز شهرت بسيار داشت عبارتند از:سه تفنگدار، گردن 
بند خانم موتسورو، ملكه مارگو، ژوزف بالسامو، پاسداران 
گودال  سفر،  تأثرات  سياه،  الله  آموري،  گانه،  پنج  و  چهل 
سرخ،  ابوالهول  تبعيدشدگان،  است،  ساز  وسيله  خدا  جهنم، 
قبل  ؛  توفان  كريستو,غرش  مونت  كنت  و  كج  برج  آسكانيو، 

از طوفان . 
اين رمان نويس در روز 5 دسامبر 1870در سن 68 سالگي 

در روستاي زادگاهش«ويلر كوتره» در گذشت. 

«نجيب محفوظ»

11 دسامبر سالروز تولد يكي از پيشگامان ادب معاصر عرب 
«نجيب محفوظ» است كه در سال 1988 توانست جايزه نوبل 
اينترنتي،«نجيب  منابع  از  نقل  به  كند.  خود  آن  از  را  ادبيات 
محفوظ» در 11 دسامبر سال1911 در شهر «قاهره» متولد 
 1919 سال  در  داشت،يعني  سال   7 او  كه  زماني  تنها  شد. 
انقالب مصر به وقوع پيوست كه اين امر بعدها به گفته خود 
نظر  از  گذاشت.  او  روي  را  تاثيرات  شگرف ترين  «محفوظ» 
بسياري او به همراه «توفيق الحكيم»از پيشتازان و پيشگامان 

ادبيات مدرن عرب مي باشند. 
وي هنگامي كه بسيار جوان بود براي ادامه تحصيالتش به 
دانشگاه قاهره رفت و در سال 1934 در رشته فلسفه از همان 
مقطع  از  فارغ التحصيلي  از  پس  شد.  فارغ التحصيل  دانشگاه 
ليسانس، وي ادامه تحصيل داد و در سال 1936 به دانشنامه 
فوق ليسانس دست يافت و پس از آن به عنوان يك نويسنده 
حرفه اي همكاري اش را با مطبوعاتي چون «الرساله»،«الحالل» 
توسعه  روند  آثارش  »در  «محفوظ  كرد.  آغاز  «االهرام»  و 
يافتگي جامعه خودش در قرن 20 را منعكس كرده و عينيت 
و ذهنيتي را كه از ادبيات شرق و غرب به دست آورده در 
داستان هايش به كار برده است.تاثير شگرفي كه او از ادبيات 

و فرهنگ غير عرب پذيرفته در آثارش مشهود است. 
دلبستگي به كارهاي كالسيك غربي،ادبيات كالسيك روسيه و 
آثار نويسندگان مدرني چون «پروست»،«كافكا» و «جويس» را 
به سادگي در آثارش مي توانيم ببينيم. از آثار او كه حدود50  
اثر هستند مي توان به «مصر قديم»،«زمزمه ديوانگي»،«قاهره 
سگ ها»،«ماه  و  قاهره»،«دزد  مدرن»،«سراب»،«ثالثه 
بي نهايت»،«سرود  و  آغاز  بي  عسل»،«آيينه»،«داستاني 

عروسي»،«رؤياي دوره نقاهت»و ...اشاره كرد. 

قابل توجه هنرمند�� � هنر ��ستا�
 � فرهنگى  مر�كز  �سانه ها،  هنرمند،  ��ستا�   �� سپا�  با 
�عو�  به  كه  ��ست  فرهنگ  مر�!   � مؤسسا�  خدماتى، 
�ينجانب �� �� برنامه بنيا� تو� «  گر�ميد�شت لعبت ��ال  » 
� «100 سا4 تر�نه »  صميمانه همكا�0 � شركت ��شته �ند، 
بدينوسيله به �طال> مى �سانم كه بعلت عد! تفاهم �� نحو7 
مديريت، �ينجانب �� شركت بنيا� تو� كنا�7 گير0 كر�7 � 
به هيچ �جه �� برنامه ها�A 0 مشا�كت � �خالتى نخو�هم 

��شت.
توفيق ممتا�
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 انتقام هفت تايي ها در المپيك رم 
 

ليگ  گروهي  مرحله  هاي  بازي  آخرين 
شود  مي  برگزار  اروپا  قهرمانان 
به  كرده  صعود  تيم   16 چهره  تا 
شود.  مشخص  نهايي  هشتم  يك 
مسابقات ديشب به خاطر استرس 
و  ولودروم  در  ها  ليورپولي 

جذاب  خيلي  چلسي  گروه  شرايط 
چندان  هاي  بازي  امشب  اما  بود 

حساسي برگزار نمي شود.
 F گروه  از  رم  و  يونايتد  منچستر  صعود 

هيچ قطعي شده و در حالت عادي رويارويي اين دو  تيم 
نكته خاصي ندارد، اما پيروزي 7 بر يك يونايتد در بازي برگشت 
و  اسپالتي  جويي  انتقام  روحيه  گذشته،  فصل  نهايي  چهارم  يك 

مردانش را براي بازي امشب به اوج رسانده است.
قهرمانان  ليگ  گروهي  مرحله  كشي  قرعه  از  پس  ساعت  چند  تنها 
بود كه فرانچسكو توتي مدعي شد رم انتقام شكست تاريخي سال 
گذشته را با پيروزي 7 بر صفر در المپيك رم مي گيرد. البته يك 
ماه پس از اين اظهارنظر جالب، رمي ها بار ديگر در اولدترافورد 
سه  به  را  يونايتد  منچستر  روني  وين  گل  تك  و  خوردند  شكست 
امتياز مهم رساند، امشب اما شرايط متفاوت از بازي رفت است. 
با  رم  المپيك  ورزشگاه  در  يونايتد  و  رم  رويارويي  گذشته  فصل 
بازي  شرايط  و  شد  همراه  تيم  دو  هواداران  شديد  خورد  و  زد 
برگشت را هم تحت تاثير قرار داد. به نظر مي رسد امشب هم پليس 
داشته  احتمالي  مشكالت  از  جلوگيري  براي  يي  ويژه  تدابير  ايتاليا 
يونايتد  تركيب  اساسي  تغيير  با  است  ممكن  فرگوسن  البته  باشد. 
پيروزي   5 كسب  با  منچستر  چند  هر  بيندازد.  هيجان  از  را  بازي 
در  حاضر  تيم   32 ميان  در  را  عملكرد  بهترين  قهرمانان،  ليگ  در 
رم  در  كرده  تاكيد  فرگوسن  خود  و  گذاشته  برجاي  مسابقات  اين 
هم به پيروزي فكر مي كند، اما بازي يكشنبه با ليورپول در آنفيلد، 
مهره  چند  به  دادن  استراحت  به  مجبور  قطعًا  را  يونايتد  سرمربي 

اصلي تيمش خواهد كرد.
منچستر يونايتد كه به تازگي وين روني را دوباره در تركيب خود 
رم  مصاف  به  تجربه  كم  و  جوان  هاي  مهره  با  امشب  بيند،  مي 
و  شود  مي  آغاز   15/23 ساعت  امشب  هاي  بازي  تمام  رود.  مي 
شب  حساس  مسابقات  از  ديگر  يكي  هم  اشتوتگارت   - بارسلونا 

پاياني مرحله گروهي ليگ قهرمانان است 

هشتاد ميليون پورسانت از بازيكن  
 

«آقاي  فوتبال؛  دنياي  روزنامه  تحريريه  از  افشاگرانه  گزارش  يك 
فالني مربي يك تيم كويري كه نمي دانيم هنوز سر كارش هست 
يا نه، براي انتقال يك بازيكن خارجي به تهران آمد. آژانس مورد 
نظر با او تماس گرفته و رزومه بازيكن مربوطه را به ايشان داده 
بود. دو نفري با هم در دفتري در حوالي خيابان شيراز نشستند و 
جلسه گذاشتند. مبلغ قرارداد 180 هزار دالر بود. توافق بر اين شد 
كه 80 هزار دالر ناقابل به عنوان حق العمل به سرمربي مربوطه 
برسد، البته احتماًال او اين پول را براي كمك به فقرا مي خواست، 
اين انتقال به خوبي و خوشي به پايان رسيده و احتماًال مبلغ مورد 
نظر نيز در چرخه حيات تبديل به چيزهاي ديگري شده است. مربي 
مورد نظر براي استخدام يك بازيكن ديگر نزديك به 210 ميليون 
تومان قرارداد نوشت و بيش از 70 ميليون آن را به جيب زد. اين 
يي  افسانه  درآمدي  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  شيوه  اين  با  مربي 

داشته است.»  

40 ميليون يورو براي «ويا»  
در  موكلش  است  ممكن  كرد  اعالم  ويا»  «ديويد  هاي  برنامه  مدير 
آينده به تاتنهام انگليس بپيوندد. «خوانده راموس» سرمربي پيشين 
خدمت  به  براي  خود  عالقه  از  بار  چندين  تاتنهام  كنوني  و  سويا 

گرفتن ديويد ويا مهاجم والنسيا صحبت كرده و امكان پيوستن وي 
به تيمش را رد نكرده است. باشگاه هاي چلسي و منچستريونايتد 
نيز عالقه مند به جذب مهاجم ملي پوش اسپانيا هستند. ولي مدير 

بود.  خواهد  بهتري  گزينه  تاتنهام  است  معتقد  ويا  هاي  برنامه 
احتمال  از  تا  گرفتند  تماس  من  با  زيادي  هاي  «باشگاه  گفت؛  وي 
انتقال ديويد به تيم شان بپرسند اما فكر مي كنم تنها باشگاهي كه 
پيشنهادش را بررسي خواهيم كرد، تاتنهام باشد.» تيم تاتنهام در 
حال حاضر ديميتار برباتوف، رابي كين، دارن نبت و جرمين دفو را 
به عنوان مهاجم در اختيار دارد و به نظر مي رسد جذب يك مدافع 
بايد در اولويت كار راموس قرار گيرد. مبلغ انتقال احتمالي ويا به 

تاتنهام 40 ميليون يورو خواهد بود.  
 

بخت فرانسه براي ميزباني يورو 2016  
 

منابع خبري فرانسه از تصاحب امتياز ميزباني جام ملت هاي اروپا 
جام  ميزباني  براي  رويترز  گزارش  به  دادند.  خبر  سال 2016  در 
ملت هاي اروپا تالش بسيار جدي را آغاز كرده و در اين راه هيچ 
وزير  الپورته  برنارد  ندارد.  وجود  كشور  اين  براي  جدي  رقيب 
اين  ما  همه  آرزوي  گفت؛  خبرنگاران  جمع  در  نيز  فرانسه  ورزش 
است كه جام ملت هاي اروپا در سال 2016 در خاك فرانسه برگزار 
شود و در اين مورد بسيار اميدوار هستيم. ما يورو 2016 را مي 
خواهيم. ميشل پالتيني رئيس يوفا مي تواند به عنوان برگ برنده 

فرانسه در اين زمينه كشورش را ياري كند.  

كاپلو جمعه به لندن مي رود  
 به نقل از گاردين، فابيو كاپلو مربي ايتاليايي سابق تيم هاي آث رم، 

يوونتوس و رئال مادريد عالقه مندي خود را براي هدايت تيم ملي 
انگلستان اعالم كرد و اكنون گزينه اصلي براي اين منظور به حساب 
مي آيد. به گفته منابع خبري معتبر انگليس، كاپلو جمعه آينده راهي 
لندن مي شود و با مقامات اتحاديه فوتبال انگليس قرارداد همكاري 
منعقد مي كند. اين در حالي است كه مورينيو چندي پيش پيشنهاد 
رسمي اتحاديه انگليس را رد كرد تا بخت خود را براي مربيگري 

در باشگاه بارسلونا آزمايش كند.  
 

يونان، ميزبان بسكتبال انتخابي المپيك  
المپيك 2008  انتخابي  بسكتبال  مسابقات  ميزبان  عنوان  به  يونان 
مسابقات  ميزباني  مورد  در  گيري  تصميم  براي  شد.  برگزيده 
فدراسيون  رئيسه  هيات  جلسه  در  پكن   2008 المپيك  انتخابي 
جهاني بسكتبال كه در كشور امريكا برگزار شد، ميزباني مسابقات 
از  تيم   4) تيم  حضور 12  با  است  قرار  كه  المپيك 2008  انتخابي 
اروپا،3 تيم از امريكا، دو تيم از آسي، يك تيم از آفريقا و يك تيم از 
اقيانوسيه) برگزار شود، به كشور يونان رسيد. ساير كشورها نيز 
تمايل به ميزباني اين مسابقات داشتند كه كشور يونان با پرداخت 
پنج ميليون دالر به فيبا توانست ميزباني اين مسابقات را در اختيار 
گيرد تا شايد جزء سه تيم صعودكننده به المپيك 2008 پكن باشد.  

 
رنجرز - ليون در جنگي تمام عيار  

 روز ششم و پاياني رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا فردا شب با 
برگزاري هشت ديدار پيگيري مي شود كه در مهم ترين ديدار تيم 
رنجرز طي يك ديدار خانگي و براي صعود به مرحله حذفي ميزبان 
ليون است. تيم فوتبال بارسلونا در گروه E رقابت ها صعود خود 
را قطعي كرده و رنجرز و ليون تالش مي كنند به عنوان تيم دوم 
راهي مرحله بعدي رقابت ها شوند. اين ديدار حساس در ايبراكس 
به  هم  تساوي  يك  با  اسميت  والتر  مردان  و  شد  خواهد  برگزار 
دور حذفي راه پيدا مي كنند و به سلتيك ديگر تيم اسكاتلندي مي 
پيوندند.تيم هاي آرسنال و سويا هم در گروه H براي پيروزي به 
ميدان مي روند تا با صدرنشيني به كار خود پايان دهند. اين در 
حالي است كه سويا در صورت پيروزي، صرف نظر از هر نتيجه 

ورزشى ايران و جهان
زندگي رضازاده در المپيك 2008 

ستاد برگزاري المپيك پكن با اعزام يك اكيپ فيلم سازي به ايران يك روز زندگي 
تصوير  به  بازي ها  اين  برگزاري  حاشيه  در  پخش  جهت  را  رضازاده  حسين 

مي كشد.
دارند  نظر  در  چين  ملي  تلويزيون  همكاري  با  پكن  المپيك 2008  برگزاري  ستاد 
برگزاري  حاشيه  در  پخش  جهت  را  جهان  ورزشكاران  برترين  زندگي  روز  يك 
فدراسيون  به  نمابري  ارسال  با  منظور  همين  به  بكشند.  تصوير  به  بازي ها  اين 
حضور،  جهت  اوليه  هاي  هماهنگي  و  اقدامات  تا  كردند  درخواست  برداري  وزنه 
بعمل  عظيم  پروژه  اين  انجام  براي  پهلوان  جهان  آمادگي  همچنين  و  اسكانشان 

آيد. 
مستند  دارد،  نام  رويا“  يك  دنيا،  كه ”يك  سينمايي  بزرگ  و  عظيم  پروژه  اين  در 
زندگي هليل موتلو، قهرمان پرآوازه ترك ها (هركول جيبي) نيز به تصوير كشيده 

خواهد شد. 
اين فيلم در برگزاري المپيك در بيلبوردهاي شهري، استاديوم ها و تلويزيون چين 
به نمايش درخواهد آمد و بعد از فيلمبرداري از رقابت نفرات منتخب، از شادي ها، 
گريه ها، حضورشان در دهكده، اين فيلم مجددا و در تمامي دنيا بعنوان يك پروژه 

عظيم ورزشي به فروش خواهد رسيد.

مهلت فيفا به ايران تا پايان دسامبر 
فيفا به صورت كتبي تا 31 دسامبر به كميته انتقالي فدراسيون فوتبال ايران مهلت 

داد تا به ابهامات آنها پاسخ دهد.
در  كرد:  عنوان  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  انتقالي  كميته  عضو  رغبتي،  علي 
آنها  نمي دانم  ندارم.  اطالعي  فيفا  اجرايي  كميته  دسامبر  جلسه 15  دستور  مورد 
با  كه  جلسه اي  آخرين  در  اما  كرد؛  خواهند  بحث  موردي  چه  در  خود  جلسات  در 
نمايندگان فيفا داشتيم، به ما پيشنهاد دادند در صورتيكه احتياج به زمان داريم، 

مي توانند تا ژانويه مهلت بدهند. 
اين در حالي است كه پيش از اين از ضرب االجل 48 ساعته فيفا براي فوتبال ايران 

سخن گفته شده بود. 
وي افزود: هنوز در اين خصوص به جمع بندي نرسيده ايم. احتمال دارد تا قبل از 
پايان دسامبر به جمع بندي دست پيدا كنيم. سايت فيفا اعالم كرد كه 15 دسامبر 
در توكيو ژاپن محل برگزاري جام باشگاه هاي جهان، كميته اجرايي جلسه خواهد 
خواهد  بررسي  و  بحث  ايران  جمله  از  كشورها  فوتبال  مسائل  درباره  و  داشت 

شد. 
اما صفايي فراهاني وجود چنين جلسه اي را تكذيب مي كند و مدعي است كميته 

اجرايي در خارج از فيفا چنين جلسه اي را برگزار نمي كند. 
است.  فوتبال  فدراسيون  انتخابات  در  آبادي  علي  محمد  نامزدي  مخالف  فيفا 
حل  مشكل  اين  تا  هستند  رايزني  مشغول  مورد  اين  در  انتقالي  كميته  مسئوالن 

شود.

.فيلم طنز من پرفروش ترين فيلم سال 

سرمربي تيم فوتبال استقالل تهران گفت: خوشحالم كه به جاي توبيخ شدن يك 
بار هم به خاطر حرف هايم مورد تقدير قرار گرفتم. به نقل از پايگاه خبري باشگاه 
استقالل تهران، فيروز كريمي اظهار داشت: خوشحالم براي حرف هايم مورد تقدير 
واقع شدم. حرف هايي در اين خصوص مطرح شده بود؛ اما به هيچ عنوان فكر 
به  جشنواره  در  فيلم  يك  قالب  در  هايم  حرف  و  باشد  جدي  موضوع  كردم  نمي 
حرف  خاطر  به  همواره  بودم  كرده  عادت  اين  از  پيش  افزود:  وي  آيد.  در  نمايش 
هايم توبيخ، جريمه و محروم شوم. خوشحالم براي يك بار هم كه شده به اين 
دليل از من تقدير به عمل آمده است. اي كاش شاه حسيني رئيس كميته انضباطي 
هم در سالن حضور داشت. كريمي در ادامه گفت: شايد يك روز فيلم مرا روي پرده 
سينما به نمايش عمومي بگذارند كه در اين صورت اطمينان دارم پرفروش ترين 

فيلم سال خواهد بود و با استقبال چشمگير مردم ركورد فروش را خواهد زد. 
جشنواره طنز گل آقا از فيرو كريمي به دليل حرف هاي طنزش تقدير كرد. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

يي كه آرسنال كسب كند به عنوان تيم نخست به دور بعد راه پيدا مي 
كند. برنامه كامل بازي هاي فردا شب به شرح زير است؛

E گروه
بارسلونا - اشتوتگارت/رنجرز - ليون

جدول؛-1 بارسلونا 11 امتياز، -2 رنجرز 7 امتياز، -3 ليون 7 امتياز، 
-4 اشتوتگارت 3 امتياز

F گروه
رم - منچستريونايتد/اسپورتينگ- دينامو كي يف

جدول؛-1 منچستريونايتد 15 امتياز، -2 رم 10 امتياز، -3 اسپورتينگ 
ليسبون 4 امتياز، -4 دينامو كي يف بدون امتياز

G گروه 
فنرباغچه - زسكا مسكو/آيندهوون - اينترميالن

جدول؛ -1 اينترميالن 12 امتياز، -2 فنرباغچه 8 امتياز، -3 آيندهوون 7 
امتياز، -4 زسكا مسكو يك امتياز

H گروه
آرسنال - استوابخارست/اسالويا پراگ - سويا

جدول؛ -1 سويا 12 امتياز، -2 آرسنال 10 امتياز، -3 اسالويا پراگ 5 
امتياز، -4 استوابخارست يك امتياز.  

 پرداخت بدهي رافائل  
 

تيم  سابق  بازيكن  رافائل  هاي  طلب  كليه  پرداخت  از  آخوندي  محمد 
داد.  خبر  بدني  تربيت  سازمان  رئيس  دستور  با  پرسپوليس  فوتبال 
سخنگوي سازمان تربيت بدني گفت؛ «بعد از نشست مشترك مديرعامل 
باشگاه پيروزي با مسووالن سازمان تربيت بدني در حوزه قهرماني 
و حوزه حقوقي در طول هفته گذشته، پرونده رافائل و پرداخت طلب 
ارجاع  بدني  تربيت  سازمان  رئيس  به  نهايي  گزارش  و  بررسي  هايش 
ريال  ميليون  داد 600  دستور  گزارش  اين  بررسي  از  پس  نيز  او  شد. 
به  مربوط  هاي  جريمه  همراه  به  يورو  هزار   43 معادل  رافائل  طلب 
اين  به  رافائل،  دستمزد  پرداخت  در  ديركرد  خاطر  به  پيروزي  باشگاه 

بازيكن پرداخت شود. »  
گلزني «شجاعي» و دومين شكست پيايي الشعب  

   در ادامه هفته ششم ليگ امارات عصر روز دوشنبه سه ديدار انجام 
وجود  از  كه  روزي  در  الشباب  صدرنشين  تيم  ديدارها  اين  در  و  شد 
كاظميان، مبعلي و اوالدي بهره مي برد مقابل تيم ته جدولي الوحده به 
تساوي يك - يك دست يافت. در اين ديدار محمد سعيد الشحي (76) 
براي الوحده و سرور سالم (77) روي ارسال مبعلي براي الشباب گلزني 
كردند. در اين بازي مهرداد اوالدي در نيمه دوم بازي تعويض شد. در 
ديدارها نيز تيم الشارجه با درخشش و گلزني مسعود شجاعي  ديگر 
در يك ديدار پربرخورد با نتيجه دو بر يك مقابل تيم العين به پيروزي 
دست يافت. در اين ديدار ابتدا تيم العين توسط «سفيان علودي» دقيقه 
8 به گل دست يافت اما تيم الشارجه در ادامه توسط اندرسون 24 و 
مسعود شجاعي 57 به دوگل دست يافت. در سومين ديدار و در روز 

اكبرپور  سياوش  و  بائو  ميثم  سامره،  علي  امارات،  هاي  استقاللي  نبرد 
در يك بازي خوب دومين پيروزي فصل و پي درپي خود را مقابل تيم 
كه  الشعب  تيم  بازي  اين  در  گرفتند.  جشن  خود  جديد  مربي  با  الشعب 
مهاجم گلزن خود يعني مهرزاد معدنچي را به خاطر مصدوميت در اختيار 
نداشت با سه گل مغلوب حريف شد. در اين ديدار امين ارباطي، روبرت 
و مهند سالم گل هاي تيم الظفره را به ثمر رساندند. علي سامره در اين 

ديدار در دقيقه 75 تعويض شد.  
 

بازي نود دقيقه اي بازيكن ايراني لسترسيتي 
 
 

شنبه  سه  لسترسيتي  در  بازي  براي  كعبي  حسين  انتظار  ماه  پنج 
شب به پايان رسيد و بازيكن ايراني لسترسيتي توانست سهمي در 
باشد.  داشته  تاون  ايپسويچ  برابر  لسترسيتي  يك  بر  سه  شكست 
براي  حال  به  تا  انگليس  فوتبال  در  حضورش  زمان  از  كه  كعبي 
تركيب  در  شنبه  سه  بود  نكرده  بازي  كامل  طور  به  لسترسيتي 
اصلي لستر به ميدان رفت. عملكرد كعبي آنقدر خوب بوده كه ايان 
هولووي سرمربي تيم هم از او به طور كامل راضي است. هولووي 
در پايان بازي گفت؛«از بازي حسين كعبي ريزاندام در سمت راست 
راضي ام. او خوب كار كرد و نشان داد كه بر كارش تسلط دارد.»

با اين حال بازي خوب كعبي جلوي باخت خانگي لستر را نگرفت، 
و دو تصميم اشتباه داور در اين بازي شكست لستر را رقم زد تا 
تيم كعبي در جدول بيست و چهارتيمي رقابت هاي قهرماني انگليس 
در جايگاه بيستم قرار بگيرد. كعبي پس از بازي نود دقيقه يي اش 
براي  تيم  تركيب  از  دوري  ماه  پنج  از  پس  است  قرار  بگفت؛«وقتي 
نود دقيقه بازي كني شرايط بسيار سخت است. هنگامي كه متوجه 
شدم قرار است در تركيب اصلي بازي كنم باور نمي كردم چرا كه 
بود.  نكرده  صحبت  اش  تصميم  درباره  من  با  اين  از  پيش  مربي 
تنها هنگامي كه با اتوبوس به محل ورزشگاه مي رفتيم سرمربي 
تيم من را صدا كرد و ديدم در لپ تاپ خود فيلم بازي هاي من در 
پرسپوليس و تيم ملي را تماشا مي كند. او به من گفت كه مي خواهد 
من را در تركيب اصلي قرار دهد و گفت هر طور كه مي تواني در 
به  نيز  بااليي  بسيار  روحيه  آنكه  ضمن  كن.  بازي  ايپسويچ  برابر 
من داد. فكر مي كنم در اين بازي توانستم رضايت او را جلب كنم 
كردند.  تشكر  من  از  نيز  هايم  تيمي  هم  و  او  بازي  از  پس  كه  چرا 
متاسفانه زماني كه تيم ده نفره شد كل تيم نتوانست نتيجه را تغيير 
دهد.» كعبي در اين بازي در سه پست دفاع، هافبك و مهاجم بازي 

كرد و عملكرد او به حدي خوب بود كه هولووي بازيكن ايراني اش را از بازي خارج نكرد؛«اگر در اين بازي خوب نبودم مطمئنًا نود دقيقه در تركيب قرار نمي 
گرفتم. من در ابتداي بازي در پست هافبك راست بازي كردم اما وقتي تيم ده نفره شد به دفاع رفتم و در بيست دقيقه پاياني با تغيير سيستم در نقش مهاجم 
بازي كردم. فكر مي كنم در هر سه پست جواب خوبي دادم، هر چند كه اگر ده نفره نمي شديم مي توانستم بهتر بازي كنم.» همين يك بازي براي لسترسيتي 
كعبي را قانع كرده كه فعًال در انگليس بماند؛«پنج، شش ماه است كه در اين تيم صبر كردم. براي بازيكني كه در جام جهاني بازي كرده نشستن روي نيمكت 
تيمي كه در رقابت هاي قهرماني انگليس حضور دارد سخت است. با اين حال با حضور مربي جديد فكر مي كنم شرايط براي من تغيير كرده. فكر مي كنم 

سه شنبه نتيجه صبرم را گرفتم.»
به هر حال پس از اين كه حسين كعبي ماه ها روي نيمكت لسترسيتي در انتظار به زمين رفتن بود حضور فيكس او در اين مسابقه يك موفقيت ويژه براي 
ملي پوش ايراني به حساب مي آيد. پيش از اين كريم باقري هم به عنوان اولين بازيكن ايراني و آندرانيك تيموريان در مسابقات باشگاهي انگليس به ميدان 

رفته بودند. 

قرارداد يكصد ميليون يورويي آلونسو با رنو
فرناندو آلونسو راننده اسپانيايى فصل پيش تيم مك الرن انگليس با قراردادى 3 ساله به ارزش يكصد ميليون يورو به رنو، تيم پيشين خود 

بازگشت. جزييات دقيق اين جابه جايى به زودى اعالم خواهد شد اما به نوشته ديلى ميل مهم ترين بند اين قرارداد آن است كه آلونسو در كنار مسائل 
مالى مى تواند راننده شماره يك «رنو» باشد. 

به اين ترتيب اين راننده 26 ساله كه در كارنامه خود دو قهرمانى رقابت هاى فرمول يك را دارد، مى تواند يقين حاصل كند كه رخدادهاى فصل پيش 
در مك الرن در آينده براى او پيش نخواهد آمد.آلونسو فصل پيش ناچار بود با لوئيس هميلتون تازه وارد در خط شروع رقابت ها قرار بگيرد. جدى 

ترين فرد مطرح براى قرار گرفتن در كنار اين اسپانيايى در تيم رنو نلسون پيكه جونيور است.



32
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 23  آذر Dec 2007  -  1386 14هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وچهارم 

 info@persianweekly.co.uk  آموزش و فن آورى

پيشرفته ترين گوشي تلفن همراه 
ايراني به بازار آمد 

كارخانجات  شركت  ايراني  مهندسان  و  كارشناسان  متخصصان، 
جديد  مدل  سه  انبوه  توليد  و  ساخت  طراحي،  به  موفق  ايران  مخابرات 
گوشي تلفن همراه شدند كه هم اكنون به بازار عرضه شده است. گوشي 
تلفن همراه مدل 9190، مدل 7190 و مدل 3190، مدل هاي گوشي تلفن 

همراه ساخت داخل كشور است كه به بازار عرضه شد. 
 ،t-felash موزيك، فيلم و عكس، سيستم جديد ،mp3، mp4 ،بلوتوس
مموري كارت، دوربين 2 مگاپيكسل، سيستم جديد صوتي تكرار شماره 
(پس از گرفتن هر شماره اين سيستم، شماره گرفته شده را به صورت 
استندباي،  حالت  در  باطري  ساعته  ذخيره 120  كند)،  مي  بيان  صوتي 
كم  وب  سيستم  بودن  دارا  مكالمه،  زمان  در  باطري  ساعته   3 ذخيره 
از  فلش  و  اورجينال  فارسي  افزار  نرم  دارابودن  كامپيوتر،  به  اتصال 
جمله شاخصها و ويژگي هاي گوشي تلفن همراه مدل 9190 توليد داخل 

است. 
مدل 7190 مدل دوم توليد گوشي داخل كشور است كه تنها تفاوت آن با 

گوشي مدل 9190 دوربين 3/1 مگاپيكسلي آن است. 
مدل 3190 مدل سوم توليد گوشي تلفن همراه توليد داخل كشور است 

كه فاقد فلش بوده و دوربين آن v j e است. 
قيمت فروش گوشي تلفن همراه مدل 9190، يكصد و نود هزار تومان، 
مدل 7190، يكصد و هفتاد و پنج هزار تومان و قيمت مدل 3190، يكصد 

و پانزده هزار تومان تعيين شده است. 
نخستين هواپيماي دريايي بدون 

خلبان ساخته شد
مهندسان آمريكايي هواپيماي بدون خلباني ساخته اند كه گفته مي شود 
پرواز  به  خودكار  بطور  مي تواند  كه  است  دريايي  هواپيماي  نخستين 

درآيد و فرود بيايد. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، اين هواپيما كه 
”ماهي پرنده“ نام دارد، يك هواپيماي دريايي برقي است كه پهناي بالهاي 
بودجه  با  ميشيگان  دانشگاه  در  و  است  متر  10سانتي  و  متر  دو  آن 

سازمان طرحهاي تحقيقات پيشرفته دفاعي آمريكا ساخته شده است. 
محققان اين دانشگاه قابليت هاي اين هواپيماي روباتيك را در آزمايش 

دريايي در ساحل مونتري كاليفرنيا به نمايش گذاشتند. 
دريايي  هيدروديناميك  آزمايشگاههاي  معاونت  سومرن“  ون  ”هانس 
و  كرد  توصيف  خوب  بسيار  را  هواپيما  اين  عملكرد  ميشيگان  دانشگاه 
افزود، برخاستن و فرود آمدن در آب تالش بسيار بزرگي است و ما 

موفق شديم 22بار اين كار را انجام دهيم. 
سامانه موقعيت يابي جهاني  GPS اين هواپيماي جديد، زمان برخاستن 
نيز  GPSديگري  سامانه  درمي آيد.  پرواز  به  هواپيما  و  مي كند  اعالم  را 
اين هواپيما را براي فرود هدايت مي كند. محققان قصد دارند اين هواپيما 

را به سامانه انرژي خورشيدي تجهيز كنند. 

خودكاري براي دانش آموزان نابينا  
 

دانشمندان امريكايي موفق به ساخت يك «خودكار هوش ور» شده اند كه 
به زودي براي كمك به دانش آموزان نابينا براي يادگيري دروس علوم، 
فناوري، مهندسي و رياضيات در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. اين 
خودكار استثنايي مي تواند عالمت هاي نوشته شده را از طريق دوربيني 

كه در نوك آن تعبيه شده، تشخيص دهد. 
ساعت   100 از  بيش  تواند  مي  همچنين 
صدا را به وسيله يك ميكروفن كه داخل 
آن قرار داده شده ضبط كرده و صداي 
داخل  در  بلندگو  يك  از  را  شده  ضبط 
خود آن يا يك دستگاه ضبط D3 پخش 
كند. همچنين با استفاده از روش اتصال 
USB مي توان فايل هاي ثبت شده را از 

خودكار به رايانه منتقل كرد. اين خودكار تا اوايل سال آينده با قيمتي 
كمتر از 20 دالر در بازار عرضه خواهد شد.  

كوچك ترين آداپتور بلوتوث دار جهان  
 

آداپتور USB بلوتوث دار سيستمي است كه جديد ترين فناوري 
از  شده  عرضه  آداپتور  افزايد.  مي  ها  بوك  نوت  به  را  بلوتوث 
ميلي  هفت  تنها  كه  است  كوچك  قدري  به  تراست  شركت  سوي 
متر جلوتر از نوت بوك قرار مي گيرد و كاربران با وصل كردن 
هاي  دستگاه  از  فوراً  توانند  مي   USB پورت  يك  به  آداپتور  اين 
مي  امكان  سيستم  اين  كنند.  استفاده  خود  بوك  نوت  در  بلوتوث 
دهد كاربران از موس و هدست بلوتوثي استفاده كنند يا به سرعت 
و سهولت اطالعات و عكس ها را از تلفن همراه شان منتقل كنند.  

بليت  سرويس  عرضه 
تلفن همراه  

 
در  ايرالين»  «كانتيننتال  هوايي  شركت 

هوستون امريكا با همكاري سازمان 
امريكا  نقل»  و  حمل  «امنيت 
همراه  تلفن  بليت  سرويس   (TSA) ا ر

مسافران  پس  اين  از  كرد.  مي عرضه 
تلفن  گوشي  كاغذي،  بليت  جاي  به  همراه يا توانند 

به دستگاه PDA خود را ارائه دهند. اين طرح به مدت  ماه  سه 
صورت آزمايشي اجرا خواهد شد. مسافران باركد دوبعدي را كه 
توسط شركت هاي هوايي به تلفن هاي همراه آنان ارسال شده به 
اسكنرهاي TSA نشان مي دهند كه اين باركد حاوي مشخصات 
مسافر و اطالعات پرواز است. اين سرويس در صورت موفقيت 
اين طرح در پروازهاي «كانتيننتال» در سه ماه آينده در فرودگاه 

هاي ديگر امريكا نيز گسترش خواهد يافت.  

باز كردن قفل در با چشم  
 

  يك دانشمند ايتاليايي در حال مطالعه فناوري جديدي است كه 
باز  براي  كليدهايي  عنوان  به  ها  چشم  از  توان  مي  آن  كمك  به 
كردن قفل خانه يا دسترسي به حساب هاي بانكي استفاده كرد. 
«سامي فانگ» پژوهشگر دانشگاه كوئينزلند و دستياران وي هم 
موانع نهايي استفاده روزانه از فناوري  اكنون براي حل يكي از 
داد؛  توضيح  باره  اين  در  «فانگ»  هستند.  تالش  در  عنبيه  اسكن 
«هر فردي عنبيه منحصر به فردي دارد و حتي الگوي عنبيه چشم 
در  عنبيه  الگوي  آنكه  ضمن  است،  متفاوت  راست  چشم  با  چپ 
طول زندگي هر فرد، ثابت و بي تغيير باقي مي ماند. به اين ترتيب 
تعيين  را  فرد  يك  هويت  توان  مي  عنبيه  تشخيص  از  استفاده  با 

كرد.»  

نخستين توربين بادي شناور جهان  
  

تواند  مي  آن  سازندگان  ادعاي  به  بنا  كه  شناوري  بادي  توربين 
به طور چشمگيري به بخش انرژي قابل تجديد كمك كند، به طور 
رسمي در يك نمايشگاه تجاري در پايتخت آلمان به آب انداخته 
توربين  اين  كننده  ابداع  و  هلند  تكنولوژي»  اچ  «بلو  شركت  شد. 
اعالم كرد؛ «اين توربين جديد كه با فناوري به كار رفته در دكل 
هاي نفتي دور از ساحل هماهنگ است، نخستين مورد از اين نوع 
در جهان به شمار مي آيد.» اين توربين به زودي در ساحل پوليا 
در جنوب ايتاليا كار خود را آغاز خواهد كرد. اين توربين جديد 
بر خالف توربين هاي بادي دور از ساحل معمولي به اتصال به 
بستر دريا نياز ندارد و مي توان از آن در آب هاي عميق تر از 50 
متر يعني در عمق هايي كه نصب توربين هاي ثابت هزينه زيادي 

دارد، استفاده كرد.  

 

مقاوم ترين تلفن همراه جهان  
  

مقاوم ترين تلفن همراه جهان كه در برابر ضربه، آب، باد، غبار، آلودگي 
و دماي باال مقاوم است و در شرايط سخت به راحتي كار مي كند عرضه 
-Sonim Tech توسط شركت امريكايي Sonim xp1 شد. تلفن همراه

nologies در اروپا و در ابتدا در سوئد عرضه مي شود و به نمايش 
درمي آيد. اين تلفن همراه GSM كه گارانتي سه ساله دارد، به بلوتوث 
مجهز است و شركت سازنده آن به اندازه يي از استحكام محصول خود 
دعوت  را  اروپا  سراسر  خبرنگاران  و  نويسان  وبالگ  كه  است  مطمئن 
كرده اين تلفن همراه تخريب نشدني را آزمايش كرده و نتايج آن را در 

وبالگ هاي خود منتشر كنند.  
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پلو ماش

 

مواد الزم براى 3 نفر:
برنج=375 گرم
ماش=150 گرم

گوشت=250 گرم
روغن=125 گرم

پياز متوسط=2 تا 3 عدد
رب گوجه فرنگى=2 قاشق سوپخورى
گرد ليمو عمانى=1 قاشق سوپخورى

ادويه=1 قاشق مرباخورى

طرز تهيه:
صورت  به  را  كنيم.گوشت  مى  خيس  را  برنج 
 100 با  كرده  خالل  را  پياز  كنيم.  مى  خرد  قيمه 
تا  نماييم  مى  سرخ  ماليم  حرارت  با  روغن  گرم 
طاليى شود. گوشت را در پياز مى ريزيم،حرارت 
آب  تا  بنديم  مى  را  ظرف  در  كنيم،  مى  ماليم  را 
گوشت كشيده شده، كمى سرخ شود. 2 ليوان آب 
در قيمه مى ريزيم، در ظرف را مى گذاريم، حرارت 
را ماليم مى كنيم تا گوشت بپزد. ماش را در تابه 
ته   يا  كوب  گوشت  با  دهيم.  مى  بو  كمى  ريخته 
ليوان آن را كمى مى كوبيم تا پوست ماش گرفته 
شود. مغز ماش را از پوست جدا كرده، داخل ظرف 
قيمه مى ريزيم، مى گذاريم قيمه و ماش چند جوش 
در  را  فرنگى  گوجه  رب  نشود.  له  ماش  ولى  بزند 
ريزيم.  مى  قيمه  ظرف  داخل  نموده،  حل  آب  كمى 
اندازه  را  آن  فلفل  و  نمك  كرده،  اضافه  را  ادويه 
نصف  حدود  در  قيمه  آب  گذاريم  نماييم؛مى  مى 
بقيه  كنيم،نصف  مى  آبكش  را  برنج  بشود.  ليوان 
از روغن را با نصف ليوان آب در قابلمه متناسب 
ماليم  حرارت  روى  را  قابلمه  ريزيم.  مى  مواد  با 
قرار مى دهيم تا جوش بيايد. برنج را بتدريج در 
ديگ ريخته، قيمه را با كفگير البالى برنج مى دهيم 
باقيمانده  آب  پاشيم.  مى  آن  الى  را  ليمو  گرد  و 
بقيه  با  بشود  ليوان  نصف  حدود  در  بايد  كه  را 
گرفتيم،  را  برنج  عرق  كرده،وقتى  مخلوط  روغن 
يا  فر  در  را  برنج  و  دهيم  مى  برنج  سطح  روى 
در حرارت ماليم به مدت يك ساعت دم مى كنيم.

 

راز موناليزا
 آغاز كار داوينچى براى كشيدن تابلو زيباى موناليزا اين پرتره مملو از رمز و راز به سال 1503 باز مى گردد. اين 
تابلو با ابعاد در ابعاد x 7753 سانتيمتر از معروفترين كارهاى داوينچى مى باشد. نسخه اى را كه او تهيه كرد از آنچه 
امروز به يادگار مانده بزرگتر بود چرا كه در گذر زمان دو ستون از طرفين چپ و راست اين تابلو بريده شده است. 

به همين دليل به هيچ وجه مشخص نيست كه موناليزا در اين تابلو نشسته است. 
است.  شده  نقاشى  دوباره  يا  و  خراب  زمان  مرور  به  تابلو  اين  هاى  قسمت  از  بسيارى  كه  كرد  اشاره  بايد  همچنين 
اما با اين وجود شخصيت اصلى نقاشى همچنان محفوظ مانده است. بعنوان مثال زمينه پشت كه فضايى مه آلود را 
نمايش مى دهد - كه به آن تكنيك اسفوماتو (sfumato) گفته مى شود - كامال“ آشكار است و لبخند زيبا، جادويى و 
 Francesco) فريبنده او را برجسته تر مى كند. از تاريخ اين چنين بر مى آيد كه فردى بنام فرانسيسكو بارتولومئو
di Bartolommeo) از اشراف شهر فلورانس از داوينچى خواسته است كه پرتره همسر سوم خود يعنى ليزا آنتونيو 
ماريا (Lisa di Antonio Maria) را براى او نقاشى كند. داوينچى نزديك به چهار سال روى اين اثر هنرى كار كرد 
و پس از اتمام نقاشى در سال 1507 اين تابلوى زيبا را به فرانسيسكو نفروخت، فلورانس را ترك كرد و آنرا نزد خود 
نگاه داشت. برخى معتقد هستند از آنجايى كه لئوناردو تابلو را تمام نكرده بود آنرا به فرانسيسكو نفروخت و بسيارى 

ديگر معتقد هستند كه لئوناردو عاشق اين تابلو بود. 
داوينچى در سال 1516 هنگامى كه تابلو موناليزا را در چمدانهاى خود داشت، وارد فرانسه مى شود و آنرا به پادشاه 
وقت فرانسه فرانسيس اول (Francis I) مى فروشد. پس از آن به مرور زمان اين اثر زيبا در شهرهاى مختلف فرانسه 

نقل مكان مى كند تا اينكه پس از انقالب فرانسه، موناليزا موزه لور (Louvre) را بعنوان خانه خود انتخاب مى كند. 
ناپلئون با بى انصافى كامل آنرا از موزه برمى دارد و به اطاق خواب خصوصى خود مى برد و پس از تبعيد ناپلئون 

اين اثر زيبا دوباره به لور باز گردادنده مى شود. 
در 21 آگوست سال 1911 تابلو موناليزا توسط يك دزد ايتاليايى دزيده مى شود و به ايتاليا آورده مى شود. پس از گذشت دو سال اين تابلو در زادگاه خود يعنى فلورانس 

ديده مى شود و پس از انجام برخى پروسه هاى ادارى و قانونى تابلو دوباره به لور بازگردانده مى شود. 
در سال 1956 شخصى اقدام به پاشيدن اسيد به قسمت پايينى تابلو نمود كه مرمت آن سالها به طول انجاميد. در دهه هاى 60 و 70 ميالدى شهرهاى نيويورك، توكيو و 

مسكو ميزبان اين تابلو زيبا بودند. 
آنچه بر اين اثر هنرى در طول تاريخ گذشته است مسئولين موزه لور را بر آن داشته تا اين تابلو ارزشمند را در پشت شيشه ضد گلوله تحت تدابير شديد امنيتى نگهدارى 

كنند و ديگر به هيچ وجه حق خروج آنرا از موزه براى نمايش در هيچ كشورى را ندهند.

توصيه غذايى براى افزايش هوش
نويسنده : دكتر جوزف مركوال                               مترجم : ولدخانى

آيا تا به حال براى شما اتفاق افتاده كه احساس كنيد مغزتان كار نمى كند؛ يعنى 

مثل گذشته، سرعت انتقال مطالب را نداريد يا اينكه لغات معمولى از ذهنتان فرار 
مى كنند. بعضى مواد غذايى به شما كمك مى كنند كه عملكرد مغزتان را افزايش 
دهيد. اگر مايل هستيد، هوش خود را افزايش دهيد، يك لحظه تامل كنيد و مطلب 
زير را بخوانيد. انتخاب اين غذاها نه تنها شما را نزد ديگران باهوش جلوه مى دهد، 

بلكه به شما كمك مى كند كه توانايى تفكر و وضوح ذهنى خود را افزايش دهيد.
روغن ماهى: طبق يك گفته قديمى مى توان گفت : ” ماهى غذاى مغز است. روغن 
ماهى يك ماده غذايى مناسب براى مغز است، زيرا DHA ( چربى اُمگا3- موجود 
در ماهى ) التهاب مغز را كاهش مى دهد و از آن محافظت مى كند. مغز ما داراى 60 
درصد چربى است كه بيشتر آن چربىDHA ياAA ( آراشيدونيك اسيد ) است.
AA به مقدار زياد در لبنيات مثل كره و خامه وجود دارد، اماDHA فقط در انواع 
ماهى وجود دارد و در منابع گياهى مثل دانه كتان وجود ندارد براى تهيه روغن 
ماهى يا روغن كبد ماهى سعى كنيد مارك هاى معتبر آنها را خريدارى كنيد. در 

ضمن شكل مايع اين دو ماده بهتر از كپسول آنهاست.
در تابستان و بهار كه شدت و مدت تابش نور خورشيد كافى است، بدن به مقدار 
الزم ويتامينD مورد نياز خود را مى سازد. همانطور كه مى دانيد ويتامينD بر 

اثر تابش نور خورشيد بر پوست بدن، ساخته مى شود. ولى در زمستان و پاييز 
كه مدت و شدت تابش آفتاب كمتر است، نياز به دريافت مكمل ويتامينD داريم. 

روغن كبد ماهى يكى از مهم ترين و غنى ترين منابع ويتامين  است.
ماهى  كبد  روغن  كه  است  اين  در  ماهى  كبد  روغن  و  ماهى  روغن  فرق  بنابراين 
 D و A منبع خوبى از ويتامين هاى ، (DHA ) -3عالوه بر اسيدهاى چرب اُمگا

نيز مى باشد.
توصيه مى كنم روغن ماهى را از ابتداى بهار تا آخر تابستان مصرف كنيد و از 
ابتداى پاييز تا آخر زمستان روغن كبد ماهى را دريافت كنيد. ولى كسانى كه در 
مناطق آب و هوايى گرم ( آفتابى ) هستند، مى توانند در تمام سال فقط روغن ماهى 

مصرف كنند و نيازى به مصرف روغن كبد ماهى ندارند.
سبزيجات تازه و خام: مواد غذايى كمى وجود دارد كه از نظر ارزش تغذيه اى با 
سبزيجات برابرى كنند. كاهش سطح اسيد فوليك در بدن با بروز بيمارى آلزايمر 
( فراموشى دوران پيرى ) مرتبط است. همچنين آنتى اكسيدان ها و فيتوكميكال ( 
رنگدانه هاى گياهى ) هاى موجود در سبزيجات، هوش شما را حفظ خواهند كرد.

كيلوگرم  خود 5/0  بدن  وزن  از  كيلوگرم  هر 25  ازاى  به  روزانه  توصيه مى كنم 
سبزيجات مختلف مصرف كنيد. اگر نوع متابوليسم بدن خود را بدانيد، مى توانيد 
باالست،  شما  پروتئين  دريافت  اگر  مثًال  كنيد.  تنظيم  را  سبزى  دريافت  مقدار 
گرم   250 روزانه   ، كيلو   5/0 بجاى  مثًال  نداريد؛  نياز  زيادى  سبزى  مصرف  به 
شما  رژيم  پروتئين  اگر  داريد.  نياز  بدن  وزن  از  كيلو  هر 25  ازاى  به  سبزيجات 
باالست، بايستى سبزيجاتى را مصرف كنيد كه پتاسيم كمترى دارند مثل گل كلم، 
لوبياى سبز، اسفناج، مارچوبه، قارچ و كرفس ، زيرا مصرف سبزيجاتى كه پتاسيم 
زيادى دارند مثل كاهو، كلم پيچ و ساير انواع كلم به همراه پروتئين زياد ، باعث 
عدم تعادل بيوشيميايى بدن خواهد شد. ولى افرادى كه دريافت كربوهيدرات غذايى 
اشان نسبت به پروتئين و چربى بيشتر است، مى توانند سبزيجات فراوانى مصرف 

كنند به خصوص انواعى را كه پتاسيم بااليى دارند.
تخم مرغ خام: تخم مرغ منبع ارزان و مفيدى از مواد مغذى با ارزش است. مصرف 
تخم مرغ عالوه بر حفظ سالمت بدن، براى هوش و عملكرد ذهنى مفيد است . در 
اين مورد تخم مرغ خام فوايد بيشترى نسبت به تخم مرغ پخته دارد. شايد بپرسيد 
چگونه تخم مرغ خام را مصرف كنيم ؟ براى مصرف تخم مرغ به صورت خام مى 
توانيد آن را با يك قاشق عسل، يك قاشق كنجد يا پودر گردو و يك قاشق پودر 
كاكائو در يك ليوان شير ولرم يا گرم مخلوط كرده و ميل كنيد. در اين صورت هم 
آن را خام مصرف كرده ايد و هم معجون بسيار مفيدى براى سالمتى بدن خود 
و افزايش وزن ( براى افراد الغر ) دريافت نموده ايد. اگر در مورد خطر باكترى ” 
سالمونال ” كه در تخم مرغ خام وجود دارد، نگران هستيد، مقاله اى را كه مربوط 

به خواص تخم مرغ خام است، مطالعه كنيد تا نگرانى شما بر طرف شود.
از مصرف شكر خود دارى كنيد: شكر به عنوان يك غذا محسوب نمى شود، اما 
بيشتر اوقات جزء آن دسته از مواد غذايى است كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد. 
اگر مى خواهيد ميزان هوش خود را افزايش دهيد و نمى توانيد كامًال از مصرف 

شكر پرهيز كنيد، مصرف آن را كاهش دهيد.
مواد غذايى خيلى شيرين، تعادل هورمون انسولين بدن شما را به هم مى ريزند كه 
باعث ايجاد بيمارى و گرفتگى ذهن شما مى شوند. ساده ترين روش براى كاهش 
مصرف شكر، پرهيز از مصرف انواع نوشابه هاى صنعتى، آب نبات و شيرينى 

جات است. همچنين در مصرف آب ميوه هاى صنعتى ميانه روى كنيد.
توت فرنگى: توت فرنگى نه تنها خوشمزه است، بلكه يكى از مهم ترين منابع آنتى 
اكسيدانى قوى و فيتو كميكال هاست كه سالمتى بدن را بهبود مى بخشد. همچنين 
داراى فوايد بى شمارى براى مغز است. مطالعات نشان داده، مصرف اين ميوه 
فرآيند پيرى را در مغز كاهش مى دهد. فقط زمانى كه يك مرتبه مقدار زيادى از آن 
را مصرف مى كنيد، مراقب قند موجود در آن بايد باشيد. ساير انواع توت نيز كه 

رنگ تيره اى دارند، داراى چنين اثراتى هستند؛ مثل تمشك و شاه توت
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عسل،تسكين دهنده طبيعي 
سرفه كودكان

خواب،  از  قبل  عسل  چايخوري  قاشق  يك  مصرف 
آنها  راحت تر  خواب  به  كودكان،  سرفه  تسكين  با 
محققان   ، اسوشيتدپرس  گزارش  به  مي كند.  كمك 
رايج  داروهاي  از  اغلب  مفيد  ماده  اين  گويند  مى 
ضدسرفه تاثير بهتري دارد. به نظر مي رسد عسل 
با ايجاد يك پوشش روي حلق و تسكين التهاب آن، 

در كاهش سرفه موثر باشد.
مصرف  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  والدين  البته 
عسل براي كودكان زير يك سال توصيه نمي شود؛ 
نوعي  بوتوليسم،  به  آنان  ابتالي  احتمال  زيرا 

مسموميت غذايي مهلك، وجود دارد.

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

طبقه بندى بدترين فجايع فناورى 
در طول تاريخ!

در هفته هاى گذشته شهروندان انگليسى با يك فاجعه ناگوار فناورى و انفورماتيكى مواجه شده اند، 
در اين فاجعه اطالعات مخفى و شخصى بيش از 25 ميليون انگليسى به سرقت رفت. اين اطالعات مهم 
شامل آدرسها، اطالعات بانكى، نام و نام خانوادگى و تاريخهاى تولد است كه همگى جز اطالعات شخصى 
محافظت شده به شمار مى روند. اين درحالى است كه اين حادثه، تنها فاجعه فناورى تاريخ نيست، به 
طورى كه به تازگى مجله ZdNet استراليا به طبقه بندى 10 فاجعه فناورى تاريخ پرداخته است كه در 

ادامه مى خوانيد:
-1 در سال 1983 سيستم هشدار اتحاد جماهير شوروى سابق اطالعات اشتباهى را ارسال كرد كه مى 
يك گير امنيتى در نرم افزار  شود. اين اشتباه در اثر حمله  سوم  توانست منجر به آغاز جنگ جهانى 
سيستم اعالم خطر شوروى سابق بود كه نشان مى داد پنج موشك بالستيك از طرف آمريكا به سوى 
هشدار  اين  به  كشيك  افسر  پتروف،  استانيسالو  خطر،  آژير  اين  اعالم  با  هستند.  حركت  در  شوروى 
مشكوك شد و اطالعات را دوباره كنترل كرد. وى بعدها در اين خصوص توضيح داد: ”امكان نداشت 

كه آمريكا تنها با موشك به شوروى حمله كند.“ وى حق داشت و اين هشدار درست نبود.
-2 در سال 1990 شبكه مخابراتى At&T آمريكا از هم فرو پاشيد. يك مشكل مكانيكى كوچك در يك 
ايستگاه اين شركت تلفن منجر به نابودى 75 ميليون خط تلفن شد. به طورى كه با وقوع اين حادثه 
برقرارى هيچ تماسى امكانپذير نبود و اين مشكل باعث شد كه مراكز ديگر مخابراتى اين شركت به 
شدت آسيب ببينند. در اين حادثه دست هيچ هكرى دخالت نداشت و تنها، وارد آمدن آسيب به خط 

كد دفاعى اين مركز در مدت فرايند ارتقاى نرم افزار علت وقوع اين حادثه بود. 
-3 در سال 1996، موشك جديد آريان 5 كه قرار بود يك ماهواره اروپايى را در مدار قرار دهد، چند 
ثانيه پس از پرتاب در هوا منفجر شد. علت اين انفجار اشتباهى بود كه نرم افزار اين موشك مرتكب 

شده بود. هزينه اين فاجعه 8 ميليارد دالر بود.
-4 در سال 2006، نصب يك نرم افزار نامناسب روى هواپيماى ”اير باس A380“ منجر به بروز يك 
فاجعه فناورى ديگر شد. در اين مورد، يك خطاى ارتباطاتى ميان دو سازمان كنسرسيوم براى توليد 
يكى از بزرگترين هواپيماهاى مسافربرى بوجود آمد. يك كارخانه در هامبورگ آلمان از يك نسخه 
قديمى نرم افزار CATIA استفاده كرد و شركت فرانسوى Dassault Aviation  آخرين نسخه اين 
نرم افزار را مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب وقتى اين دو شركت دو نيمه هواپيما را كنار هم قرار 
دادند، نرم افزارها با هم عمل نكردند و برقرارى اتصاالت داخلى غيرممكن شد. خسارت اين غيرفعال 
شدن نرم افزار داخلى هواپيما بسيار باال بود و به عالوه موجب شد كه پروژه تكميل اين هواپيما يكسال 

به تاخير بيفتد.
-5 در سال 1998، رصد يك قله روى سياره مريخ و مشكالتى كه در اندازه گيرى آن بوجود آمد، 
 Mars Climate ” است. در اين فاجعه، دو فضاپيماى كاوشى ZdNet پنجمين فاجعه فناورى از ديدگاه
Orbiter“ و ” Mars Polar Lander“ هريك بخشى از برنامه مطالعه وضعيت اقليمى و شرايط جوى 
سياره سرخ را به عهده گرفتند. به دليل مشكل كاوشگرى فضاپيماى Lander كه در ارتفاع پايين پرواز 
مى كرد، دو سيستم مختلف اندازه گيرى اين كاوشگر در اثر برخورد با قله اين كوه مريخى به شدت 

آسيب ديدند.
-6 در سال EDS ،2004 و CSA دچار فاجعه فناورى شدند. در اين سال به سيستم جديد انفورماتيكى  
CSA (آژانس حمايت از كودكان) انگليس در مدت ساختاربندى دوباره اين آژانس آسيب وارد آمد و 
موجب شد كه در حدود دو ميليون نفر كه حقوق خود را از غول سرويس هاى تجارى EDS دريافت 
مى كردند، آسيب برسد و 700 هزار نفر هم حقوقى كمتر از ميزان هميشگى دريافت كنند. نتيجه 

اينكه به اين سازمان حمايت از كودكان در حدود يك ميليارد يورو خسارت وارد شد.
-7 در سال هاى 1999 تا 2000 كرم هزاره حمله كرد. در نيمه شب 31 دسامبر 1999 كرم انفورماتيكى 
هزاره خبر وقوع فاجعه اى را اعالم كرد كه درحقيقت وجود نداشت اما ”گير هزاره“ توانست در حدود 

500 ميليارد يورو خسارت وارد كند.
-8 در سال 2006، لپ تاپهاى انفجارى به عنوان يك فاجعه فناورى اعالم شدند. در اين سال يك رايانه 
قابل حمل شركت ”دل“ در يك نمايشگاه و در مقابل دوربين هاى تلويزيونى، عكاسى و جلوى چشم 
بازديدكنندگان دچار حريق شد، اما مشكل لپ تاپهايى كه آتش مى گرفتند به سرعت گسترش يافت 
و همين مسئله موجب شد كه در حدود چهار ميليون دستگاه رايانه قابل حمل دل از بازار جمع آورى 

شوند.
-9 در سال 1999 شركت زيمنس با گذرنامه هاى انگليسى دچار مشكل شد. در تابستان اين سال نيم 
ميليون شهروند انگليسى به دليل مشكلى كه در سيستم محاسباتى زيمنس ايجاد شده بود، گذرنامه 
هاى خود را به موقع دريافت نكردند. اين مسئله موجب شد كه صدها نفر نتوانند به تعطيالت بروند 

و دولت مجبور به پرداخت غرامت شد.
-10 در سال 2007 فرودگاه لس آنجلس دچار مشكل شد. اين مشكل نيز به دليل آسيبى بود كه به 
يك نرم افزار وارد شده بود. اختالل در عملكرد اين نرم افزار موجب شد كه 17 هزار پرواز به مدت 

8 ساعت روى زمين بمانند.
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جشنواره  نخستين  از  گزارشى 
بازار مشترك موسسات ايرانى 

و  مراودات  برخى  برقرارى  نيازمند،  امروزى  پيشرفته  جهان  در  زندگى 
شاهد  رويم  مى  پيش  آينده  سمت  به  چه  هر  است.  همنوعان  با  مبادالت  
پيدايش مشاغل، حرفه هاى تخصصى و مناسبات اقتصادى پيچيده ترى 
هستيم كه براى رفع نيازمنديهاى روزمره ،مجبوريم كه همگام با آنها به 

سوى آينده پيش برويم. 
در اين بين صاحبان تجارت  و بازار سرمايه به تناسب نوع كار و مشتريان 
خاص خود، روش هايى را براى جذب بيشتر افراد و همچنين جلب رضايت 
خاطر آنها در پيش مى گيرند. بى ترديد زندگى در دنياى امروزى منوط به 
نوعى رابطه الزم و ملزوم ما بين صاحبان تجارت و مردمان مى باشد كه 
هر يك بدون حضور ديگرى نمى تواند در راه دستيابى به اهداف خويش 
گاهى  وسيعى  بسيار  مجموعه  در  اقتصادى  هاى  كند.فعاليت  عمل  موفق 
پوشاك  خوراك،  و  خورد  زمينه  در  هايى  فعاليت  به  شود  مى  معطوف 
خود  فراخورهدف  آورى.  فن  و  تكنولوژى  آموزش،  تفريحات،  گاهى  و 
مشتريان  از  ترى  گسترده  بسيار  طيف  متقاضيان،  به  خدمات  ارايه  براى 
را در رده هاى سنى گوناگون همراه با نيازمنديها و خواسته هاى متنوع و 

متقاوت را در بر مى گيرد. 
در حال حاضر در كشور انگلستان، شاهد فعاليت چشمگير و متنوع شركت 
و موسسات بزرگ و معتبر تجارى با ارائه خدمات متنوع به مردمان خود 
و همچنين در عرصه بين المللى هستيم. در اين ميان مى توانيم به جمعيت 
گسترده ايرانيانى اشاره كنيم كه در اين كشور زندگى مى كنند. ايرانيان 

همواره در دوران هاى مختلف با داشتن منابع طبيعى و توليدى در تجارت 
و اقتصاد در دنيا شهره بوده اند و اين روند همچنان در زندگى امروزى 
آنان در اين كشور نيز مصداق يافته است. چنانچه شاهد تبلور و حضور 
فعاليت هاى تجارى گسترده اى به عنوان مثال افتتاح رستوران هاى ايرانى 
كه غذاهاى ايرانى و سنتى طبخ مى كنند و يا فروشگاه هاى گوناگون ايرانى 
كه به عرضه محصوالت خوراكى باب طبع ايرانيها مى پردازند و بسيارى 
پردازند  مى  فارسى  زبان  تدريس  به  كه  مدارسى  حتى  ديگر  اصناف  از 
اشاره كرد و بسيارى حرفه هاى ديگر كه شايد بسيارى از ما، از آنها اطالع 

دقيق و درستى نداشته باشيم. 
نياز به ايجاد يك نوع هماهنگى ما بين اين موسسات ايرانى و مشتريان، 
همواره احساس مى شد. كه در اين بين با همت آقاى روحى توتونچيان و 
گروهى از همكاران زحمتكش اين طرح به صورت پروژه ايجاد يك بازار 
اجراى  از  پس  درآمد.  اجرا  به  و  گرفت  شكل  ايرانى  موسسات  مشترك 
مشترك  بازار  جشنواره  اولين  مختلف،  موسسات  با  رايزنى  و  طرح  اين 
با  كوپاكابانا  كلوب  در  دسامبر  هشتم  شنبه  تاريخ  در  ايرانى  موسسات 
خاصى  شكوه  با  ايرانيان  از  جمعى  و  پروژه  اين  اجرايى  عوامل  حضور 
درگاهى،  خانم  همچون  نامى  صاحب  بزرگان  مراسم  اين  در  شد.  برگزار 
خانم سوسن فرخ نيا، آقاى مصطفى شفافى و گروه هنرى تاترسام، كانون 
فرهنگى قايم مقام نيز حضور يافته بودند. به عنوان رسانه ارتباطى، جهت 
نشينى  شب  اين  در  گزارش  تهيه  براى  رسانى،   اطالع  و  خبرى  پوشش 

حضور يافتم كه در ادامه مى خوانيد.
در مورد نحوه شكل گيرى اين طرح، توضيحاتى را از آقاى توتونچيان به 

عنوان مدير اين پروژه خواستار شدم. 
اصلى  دليل  پرشين،  نامه  هفته  صميمانه  همكارى  از  تشكر  ضمن  ايشان 
كليه  بين  ما  يكپارچگى  و  وحدت  نوعى  ايجاد  را  طرح  اين  گيرى  شكل 
كليه  و  فروشگاهها  رستورانها،  ماركتها،  سوپر  قبيل  از  ايرانى  موسسات 
مشاغل ايرانى برشمردند كه از اين طريق بتوانند صاحبان مشاغل را به 
ايرانيان معرفى كنند. تا به اين روش مردم بتوانند براى رفع نيازمنديهاى 
هاى  زمينه  در  آنها  خدمات  از  و  كنند  مراجعه  موسسات  اين  به  خويش 

مختلف بهره مند شوند.
وى در پاسخ به اين سوال كه چگونه اين طرح شكل گرفت ضمن اشاره 
به مزاياى عضويت در بازار مشترك موسسات ايرانى، طرح اوليه آن را 
مربوط به زمانى دانست كه در دوران نقاهت بيمارى بسر مى بردند و وقت 
كافى جهت استراحت و مطالعه دقيق در خصوص اين طرح را داشتند و در 
آن دوران، طرح اوليه آن را تهيه كردند و سپس با گزينش همكارانى كه 
توانايى برقرارى ارتباط مستمر با مشاغل ايرانى را داشتند، توانستند طرح 

خود را به پيش برند و از نتيجه آن تاكنون اظهار رضايت نمودند.
مدير پروژه بازار مشترك از ميزان استقبال و حضور مردم در نخستين 
مردم  حضور  و  داشت  بيان  را  خود  خرسندى  مشترك  بازار  جشنواره 
را در ساعات آتى با توجه به وضعيت نامساعد هوا، اميدوار كننده و پر 

شورتر دانست.
همچنين در پاسخ به اين سوال كه ايرانيان چگونه مى توانند در اين طرح 
مشاركت داشته باشند، خانم كتايون جنت خواه مدير روابط عمومى پروژه 
بازار مشترك موسسات ايرانى، اينطور توضيح دادند: ايرانيان عزيز مى 
توانند در ازاى هر 5 پوند خريد از موسسات ايرانى عضو بازار مشترك، 
يك كوپن بازار مشترك را هديه بگيرند و سپس با جمع آورى اين كوپنها 
و به همراه آوردن آن در جشنواره مراسم قرعه كشى كه در اولين يكشنبه 

هر ماه برگزار مى شود، جوايزى را به قيد قرعه دريافت كنند. 
در ادامه ايشان جوايز اين جشنواره را هدايايى از قبيل گردنبند، گوشواره 
الماس، سكه طال، دوربين ديجيتال، ساعت مچى، تلفن موبايل، دستگاه سه 

كاره و ... برشمردند كه به برندگان اهدا خواهد شد.
اظهار  ايرانى  موسسات  مشترك  بازار  ايجاد  پروژه  عمومى  روابط  مدير 
داشت: ما طى ماه هاى گذشته تالش بى دريغى را جهت برقرارى ارتباط 
با صاحبان مشاغل ايرانى مبذول داشته ايم و به عضوگيرى پرداخته ايم 
كه خوشبختانه استقبال و برخورد موسسات ايرانى بسيار خوب و قابل 
تقدير بوده است و ما اميدواريم كه بتوانيم با همكارى صميمانه دوستان 
در آينده موسسات ايرانى بيشترى را جهت مشاركت به عضويت در اين 

طرح درآوريم. 
فعاليت  مورد  در  پروژه  اين  اجرايى  مدير  عنوان  به  بوربور  شهناز  خانم 
هاى تبليغاتى در زمينه اطالع رسانى اين طرح، در مطبوعات و تلويزيون 
با  را  ثمرى  مثمر  همكارى  آنها  همگى  كه  گفت  سخن  زبان  فارسى  هاى 

مجريان اين طرح داشته اند.
شيدا  خانم  مراسم  ابتداى  در  و  شد  آغاز  شب   7 ساعت  از  مراسم  اين 
فيروزى ضمن خوشامدگويى به مهمانان ترتيب برنامه هاى تدارك ديده 

شده را به اطالع مهمان رساند. 
سن  به  صفرى  آقاى  سپس 
فراخوانده شد تا با تقليد صدا و 
بيان جمالتى طنز در خصوص 
لبخندى  ايرانى  آداب  و  فرهنگ 

را بر لبان مهمانان بنشاند.
از خانم ملودى دعوت شده بود 
كه در اين شب نشينى حضور 
گرمش،  صداى  با  و  يابد 
آورد.  وجد  به  را  مهمانان 
رقص  به  ساعتها  نيز  مهمانان 
بودند.  مشغول  پايكوبى  و 
مراسم،  اين  طول  در  همچنين 
گروه رقص مكزيكى به اجراى 
استقبال  با  كه  پرداختند  رقص 

و تشويق ايرانيان همراه بود.
هنرمند  مراسم  اين  شوگرل 
كه  بود  فيروزى  شيدا  محبوب 
به  شده  اعالم  هاى  زمان  در 
معرفى برنامه ها مى پرداخت. 
خستگى  وجود  با  شيدا،  خانم 
به  كرد  مى  سعى  كارى، 
پاسخ  خاصى  دقت  با  سواالت 
جذابيت  با  همچنين  و  دهد 
كردن  شاد  در  سعى  خاصى 
وى  داشت.  مهمانى  محيط 
پروژه بازار مشترك را برنامه 
بيشتر  هماهنگى  براى  اى 
قبيل   از  ايرانى  موسسات  بين  
رستورانها  ها،  سوپرماركت 
راحتى  به  كه  دانست   .... و 
ايرانيان  به   را  آنها  توانند  مى 
نيز  هموطنان   و  كنند  معرفى 
بهره  موسسات  اين  خدمات  از 
دريافت  با  همچنين  و  جسته 
سپس  و  مشترك  بازار  كوپن 
بتوانند  جشنواره،  در  حضور 
كنند.  خود  نصيب  را  جوايزى 

وى اظهار خوشحالى كرد كه با وجود مشغله كارى زياد، بسيار عالقمند 
به همكارى در اين پروژه در كنار دوستان خويش مى باشد و از اين كه 
وى در نخستين جشنواره پروژه ايجاد بازار مشترك موسسات ايرانى به 

عنوان شوگرل به ايفاى نقش مى پردازد، بسيار خرسند است.
در ادامه مراسم پس از اجراى مجدد موسيقى زنده توسط خانم ملودى، 
نوبت به قرعه كشى رسيد. قرعه كشى با حضور هيات اجرايى جشنواره 
انجام شد و به 7 نفر از مهمانان عضو به قيد قرعه جوايزى اهدا شد. در 
مراسم،  اين  در  ميهمانان  حضور  از  تشكر  ضمن  توتونچيان  آقاى  خاتمه 

شب خوشى را براى همگان آرزو نمود . 
گزارش از فرشته كديور

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

دياموند شب يلدا طوالنى ترين شب سال را روز شنبه 22 دسامبر 
در محيطى گرم و خانوادگى در كنار دوستان و خانواده جشن خواهيم گرفت .

شب يلدا را با موزيك و رقص و پايكوبى و شادمانى از ساعت 7 بعد از ظهر الى يك بامداد شبى فراموش 
نشدنى را با هم خواهيم بود .  

شام سلف سرويس،  پيش غذا و دسر  ساالد و ميوه 
وروديه فقط 10 پوند براى هر نفر و كودكان زير 5 سال مهمان دياموند خواهيد بود

شب كريسمسشب 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 دى جى هاى معروف لندن  با صرف شام و پيش غذاهاى مختلف و 
دسر نوشابه غير الكلى با هم جشن خواهيم گرفت

15 پوند با سرويس و بوفه

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

جشن شب يلدا

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

تماس حاصل بفرمائيد 
281 Bullards Lane,London, N12 8NR   North Finchley  Next to Waitrose 

Dj  Oje
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از فردوسى تا 
مولوى

مصاحبه: آرشيد

تا  فردوسى  آرامگاه  از  خراسانى  غيور  سوار  دوچرخه  سعيدى،  سعيد   
آرامگاه مولوى را در راستاى اعتراض و هشدار جهت خاتمه دادن به سو 
استفاده مجريان امور كشور همسايه (تركيه) در خصوص موالنا و زبان 
نوشتارى وى، ركاب زده است.سعيد در طول راه، كاشتن نهال را پيگيرى 
نمود و اين سنت سبزينگى پيام مهر ايرانيان، دوباره توسط پا، بر ركاب 
نور  و  (خورشيد  پرنده،  شمس  به  نهال  صد  چهار  وى  شد.  زنده  ديگرى 
شناخت زندگانى مولوى)  و چهارصد نهال ديگر را به خود مولوى تقديم 
كرده است. با وى مصاحبه اى را پس از رسيدنش به قونيه براى هفته نامه 

پرشين انجام داده ام كه در ادامه مى خوانيد.
نخست با متن زيبايى كه دروبالگ وى، خود نمايى ميكند، شروع ميكنم:

ارس اولين نهانزاد آوندى كه بر روى زمين جان گرفت
اما متاسفانه پدران كور دل من آنها را كه در دامنه هاى

نقره فام سرزمين خراسان روييده بودند قطع كردند

وحال من بار گناه آنان را به دوش مى كشم
و شرمنده از پاسخ گفتن ................

 سعيد جان درود، اميدوارم كه خوب باشى و اجازه بده كه قبل ازهر چيز 
يك خسته نباشيد از طرف تمام خوانندگان خوب هفته نامه پرشين و همه 
ايرانيان آزاده و ميهن دوست به تو بگويم. بگو ترجيح مى دهى مصاحبه 

رسمى باشد يا خودمانى؟
رسمى  ام  مصاحبه  ولى  برگردم  دوچرخه  با  مشهد  تا  كه  ميدهم  ترجيح 

نباشد.
بسيار خب، حاال كمى از سفر و اينكه از چه زمانى  آغاز كردى برايمان 

بگو؟
هفت آبانماه همزمان با روز بزرگداشت روز كورش كبير ،(كورش پيام آور 
صلح و دوستى و برابرى ، براى همه جهان)  حركت خودم رو به سمت 
سرزمين عشقى آغاز كردم كه پيكر موالنا رو در خود جاى داده است و 

چه زيبا از زبان خودش بشنويم كه ميگويد:
من ندارم جنگ با هيچ خلق و مملكتى

متبلور  ايران،  سرزمين  ابرمرد  آرامگاه  در  نهال  نخستين  كاشتن  از  پس 
چهل  و  كردم  شروع  را  حركتم  گرانقدر،  فردوسى   ، سيمرغ  انديشه  كننده 

روز پس از آن بر خاك عشق ، بوسه صبروشكيبايى و پشتكار زدم.
        وقتى تركيب كورش ، فردوسى و مولوى را با تو در يكجا ميبينم ، 
وزنه وزينى برايم مجسم ميشود كه فقط پهلوانانى همچون تو ميتوانند آن 

را به دوش بكشند. آفرين بر غيرت تو.
هفت آبان شروع كردى و هيجدهم آذر رسيدى ، حاال بگو در اين چله سفر 

چه كردى؟
از هشت استان در ايران گذشتم، مسير حركت موالنا را در ايران پيگيرى 
كردم،  مولوى در سيزده سالگى، سفرش را شروع ميكند با پدرش (بهاالدين 

ولد) و سه سال بعد در شانزده سالگى به قونيه ميرسد.

شرايط  دليل  به  متاسفانه  كه  داشت  وجود  نيز  عراق  در  مسيرهايى  البته 
خاص عراق، مسيرهاى ديگرى در تركيه را ركاب زدم تا به مقصود برسم. 

مهم رسيدن است ، حاال راهش خيلى فرق نميكند.
مولوى جوان، عطار را  در نيشابور ميبيند  و تا رسيدن به شمس تبريزى 
چند ده بار كتاب عطار را خواند. او در طول راهش محل دفن ابوالحسن 

خراقانى و بايزيد بسطامى را نيز پشت سر ميگذارد.
         خوب سعيد جان، از نخستين ركاب سفرت تا زمانى كه در قونيه 

آخرين ركاب رسيدن رو زدى ، برايمان بگو؟
نخستين ايستگاه بعد از طوس به مشهد رسيدم، شصت كيلومتر حدودا، يك 
شب در مشهد ماندم و روز بعد از مشهد به سمت نيشابورحركت خودم را 

شروع كردم و ديدار مقبره عطار و خيام، لطف آن بود.
 ) اسرار  و  شكيب  آرامگاه  از  و  كردم  حركت  سبزوار  طرف  به  بعد  روز 
بايزيد  آرامگاه   ، شاهرود  در  ترتيب  به  سپس  كردم،  ديدن  محلى )  عارف 
شمال  كيلومترى  هفت  در  بسطام  نام  به  كوچكى  شهر  در   ) بسطامى  
شاهرود)  و آرامگاه خراقانى ( در خراقان بيست و پنج كيلومترى شمال 
شاهرود)  ديدن كردم، سپس دامغان، سمنان ، تهران ، آبيك يا احمد ّآباد( 
كه درآرامگاه محمد مصدق نيز يك درخت كاشتم)، سپس قزوين و زنجان ، 
ميانه ، بستان آباد ، تبريز ، خوى ( پايتخت عرفان ايران كه به ديدار شمس 

نايل شدم).
من  به  پليس  توسط  كه  بودم  زدن  ركاب  حال  در  بازرگان  مرز  سمت  به 
به  و  نميشود  داده  من  به  جاده  در  سوارى  دوچرخه  مجوز  كه  شد  اعالم 

دليل شدت برف مجبور شدم به تبريز بازگردم.
از تبريز ، مجبور شدم اتوبوسى به سمت سيواس بگيرم كه به دليل بدى 
هوا و شدت بارش برف، سى و يك ساعت در اتوبوس برفگيرشديم. يك 
قهوه خانه  در راه، خيلى معنا و صفا پيدا ميكند با يك صاحب اهل دل، كه 

مسافر وامانده از راه را بپذيرد و خوراكشان را بدهد.
بعد از اينكه مشكل جاده رفع شد، به سيواس رسيديم. من از سيواس به 
به  بود  قرار  اصلش  رفتم،  اشتباه  را  راه  اينجا  در  البته  رفتم،  ساراكسيال 

قيصريه بروم، و دليل اشتباه رفتن اين بود كه در كمر جاده يك پيچ پيچيد 
و من نپيچيدم و به جاى اينكه به قيصريه برسم ، سر از ساراكسيال در 
آوردم كه البته بعدش به قيصريه رفتم ، از قيصريه هم به آوانوس و بعدش 
به گورمه  رسيدم . از گورمه تا آكساراى را هم پا زدم و آخرين تكه از 
آكساراى تا قونيه بود، البته قرار داشتم كه در سى كيلومترى قونيه بمانم 
و روز بعدش برسم ، چون ميخواستم كه دقيقا روز دهم دسامبر برسم، 
ولى پنج كيلومتر ، پنج كيلومتر رفتم جلو و خالصه كشيده شدم تا اينكه 
رسيدم به قونيه و مسيرم را به سمت آرامگاه مولوى پى گرفتم و پيداش 

كردم. جاتون خالى بود
          جريان كيسه خوابت كه يخزده بود را بگو؟

فكر كنم ساراكسيال بودم، شب خسته و خرد رسيدم و حوصله نداشتم كه 
چادر را بر پا كنم، همينطورى در كيسه خواب خوابيدم كه البته جنس كيسه 
خواب خيلى خوب بود و صبح كه بلند شدم ديدم، بيرون كيسه خواب همه 
كرايه  بودن  و گرون  بودن من  بين مشهدى  هم  ارتباطى  البته يك  يخزده، 
هتل ميشود پيدا كرد ! ولى با همه اين حرفها هم كيسه خواب و هم تحمل 

من خوب بودند.
         آيا مشكلى با خود دوچرخه و يا اينكه تصادفى داشتى؟

نوشهر  نواشهير(  به  گورمه  از  داشتم.  پنچرى  بار  دو  فقط  دوچرخه،  با 
تركيه) هم يك حادثه داشتم ، باد حدود هفتاد و پنج كيلومتر سرعت داشت  
و يك كاميون از بغل من رد شد كه خيلى نزديك بود، حاال مطمئن نيستم كه 
عمدا روى من پيچيد يا اينكه حواسش نبود، به هر صورت در اثر نزديك 
شدن كاميون به من و انحراف من از جاده و همچنين خال فشار هوا در پس 
گذر كاميون و فشار باد جاده از روى حفاظ جاده  پرت شدم  و مچ دست 
راستم آسيب ديد به انضمام دوربين عكاسيم. البته چون يك كم فشارم هم 
رفته بود باال ، نشستم يك غذايى هم خوردم و بعدش راه افتادم و حدود 

چهل و پنج كيلومتر بعدش دوباره پا زدم.
چه غذايى ميخوردى؟

يك مقدارى غذاهاى خشك آورده بودم و كمى هم مى خريدم،  غذا روهم 
درست ميكردم معموال به حوصله ام بستگى داشت و اينكه چقدر نا و توان 

داشتم، ولى به هر حال وسايل كامل آشپزى همراهم بود.
         با اين حساب اگر وسايل آشپزيت كامل هست و آشپزيت هم خوب 

هست، بايستى يك يار مبارك بادا بخونيم؟
تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد؟!

پس از چند لحظه كه خنده رد و بدل شد، از سعيد پرسيدم كه:
         روزها چند كيلومترى حركت ميكرد؟

معموال روزها صد كيلومتر ميرفتم و با توجه به ناحيه كوهستانى، پا زدن 
دشوار بود، از گورمه تا سى كيلومترى آكساراى شش ساعت ، فقط پنجاه 
كيلومترجلو رفتم كه هم سربااليى بود و هم باد مخالف ميوزيد.  به طور 

متوسط بين هشتاد تا صد كيلومتر.
  آيا هيچ وسيله ارتباط جمعى همراهت داشتى؟ و يا اينكه در راه به موزيك 

گوش ميكردى؟
ميديدم  را  تلويزيون  كه  بود  بنزينها  پمپ  يا  رستورانها  در  راه  بين  فقط 
را  چيز  هيچ  نبودم،  بلد  تركى  كه  هم  تركيه  در  البته  ميشنيدم.  راديو  يا  و 
نميفهميدم. در راه هم به دليل اينكه بايستى گوشم به جاده و خودروهايى 

كه از پشت سر مى آيند باشد، به موزيك گوش نميدادم.
        چه نيرويى تو را ميكشيد؟

كسى كه اين سفر را شروع كرد يكى ديگه بود. 
         يك كم شفاف تر بگو ، اين يكى ديگه كى بود؟ 

كسى كه امسال به نامش هست.
         از كجا انديشه اين سفر در تو شكل گرفت؟

دوستان  از  برخى  با  و  گرفت  شكل  انديشه  اين  طرح  پيش  ماه  نه  حدود 
صحبت كرديم كه متاسفانه آنها نتوانستند همراهم در اين سفر باشند.

         حاال بگو كه عالوه بر غيرت و خواسته اى كه داشتى ، براى گذران 
مالى  ريزى  برنامه  چه  راه،  اين  طول  در  غذايى  مواد  خريد  يا  و  زندگى 

داشتى؟
در مورد هزينه سفر، خوب من  با مبلغى حدود صد و بيست دالر شروع 
من  اختيار  در  و  كرد  تهيه  را  لوازمى  پاسارگاد  ميراث  بنياد  البته  و  كردم 

گذاشت. سپاس بر آن عزيزان.

         چند سال هست كه اين دوچرخه را دارى؟ آيا مخصوص همين كار 
ساخته شده است ؟

حدود چهار سالى هست كه  دوچرخه را دارم و البته كه چرخ سفرم نيز 
همين است.

          چند سال است كه ركاب ميزنى؟
حدود ده سال هست كه ركاب  ميزنم.

ده سالى هست كه ركاب ميزنى و به دنبال عشق گشتى و رسيدى به خاك 
قونيه. عشق صاحب خاكى كه قدم بر خاك تربتش ( آرامگاهش) دارى، در 
همه عالم بود و نبود جارى هست. حاال ميتوانم بپرسم كه گام بعدى ات 

چيست؟
اين عشق موالنا در همه جاى عالم پخش است، گام بعدى را هنوز نميدانم 

چيست.
از زمانى كه به قونيه رسيدى بگو؟

به  را  خودم  كيلومتر  پنج  كيلومتر،  پنج  و  قونيه  كيلومترى  سى  به  رسيدم 
قونيه رساندم. نتوانستم خودم را كنترل كنم و هم اينكه يار مرا مى كشيد.

        االن در قونيه چكار ميكنى؟
مراسمى  فردا  البته   !! ميكنم  صحبت  شما  با  و  هستم  اطاقم  در  االن  همين 
طرف  از  رسمى  نامه  يك  هم  من  و  كرده  دعوت  قونيه  شهردار  كه  هست 

بنياد ميراث پاسارگاد برايشان دارم.
  از نامه اى كه ميخواهى به مسئوالن قونيه تحويل بدهى، برايمان  بگو؟

دوستان ترك در كتابهايى كه به زبانهاى مختلف ترجمه ميكنند، مينويسند 
معرفى  اينطورى   ، نشين  تركيه  دوستان  و  تركى!،  اصلى  متن  از  ترجمه 
ميكنند كه موالنا اصوال ترك زبان بوده است! و دوستان نبايد به اين امانتى  
تا  كنند  خيانت   ، است  شده  نهفته  آنها  خاك  دل  در  ايران  سرزمين  از  كه 

بخواهند اصالت انديشه موالنا را صاحب شوند !!!
 سعيد در مالقات با شهردار قونيه ، رسما نامه بنياد ميراث پاسارگاد را 
به آنان تحويل خواهد داد . البته من در خصوص تصاحب اصالت انديشه 
مولوى!، با سعيد وارد بحث شدم كه ناگهان تلفن قطع شد و پيام مولوى در 

گوشم پيچيد كه : ما براى وصل كردن آمديم........
مجددا به سعيد خسته نباشيد ميگويم/ 
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جدول و سرگرمى
فال هفته

زود  طوالني  مشكالت  فروردين:  متولدين 
دارند.  ادامه  ها  تر  كوچك  اما  شود  مي  حل  تر 
استعدادهاي زيادي داريد. فكري ذهنتان را به خود 
پيدا  رهايي  آن  از  توانيد  ونمي  است  كرده  مشغول 
كنيد. بايد با افرادي كه ناراحتتان مي كنند رو به رو 

شويد حتي اگر منجر به جر و بحث شود.

متولدين ارديبهشت: ستارگان تاثير زيادى 
از  كنيد  سعى  گذارند  مى  شما  مالى  مسائل  بر 
تصميم  فردا  پس  تا  بگيريد  كمك  ديگران  راهنمايى 

مهمى نگيريد .

و  كار  سر  بر  موانعي  خرداد:  متولدين 
حرفه شما وجود دارد. پيشرفتتان كندتر شده است. 
اما مي توانيد مطمئن باشيد چيزي را كه به دست مي 
آوريد با ارزش است. تنها عقلتان را به كار اندازيد و 

توقع نداشته باشيد به سرعت نتيجه بگيريد.

 متولدين تير: هداياى غير منتظره دريافت 
مى كنيد. سعى كنيد پول ها و اجناس با ارزش تان 
زيادى  وجدان  بى  افراد  بگذاريد.  امن  جايى  در  را 
خريد  حين  در  شما  توجهى  بى  منتظر  كه  هستند 

هستند.

سخاوتمندي  از  امروز  مرداد:  متولدين 
شخص مورد عالقه تان بسيار شگفت زده شده و 
از اين كه نيازهاي شما را قبل از خودش برآورده 
راهي  منتظر  و  شد.  خواهيد  شاد  بسيار  ساخته 
حال  در  اگر  كنيد.  جبران  زود  خيلي  كه  هستيد 
هستيد، تا آن جا كه مي توانيد  حاضر شيري تنها 
ممكن  دانيد  نمي  كه  چرا  كنيد،  معاشرت  ديگران  با 
است در اين معاشرت ها چه كسي را مالقات كنيد. 
نباشد،  روحتان  ديگر  نيمه  شخص  اين  است  ممكن 

ولي دوستي بي نظير خواهد بود.

متولدين شهريور: افكارتان از اين سو به 
آن سو مى رود و دوست داريد با ديگران صحبت 
خاطرات  دوستان  از  يكى  با  داريد  كنيد.دوست 

گذشته را مرور كنيد.

متولدين مهر: امروز براى تان ساده است 
كه نيمه پر ليوان را ببينيد و بسيار براى تان مفيد 
است،احساس  زياد  بسيار  شما  است.محبوبيت 
توانيد  مى  كه  داريد  زيادى  چيزهاى  و  داريد  عالى 
است  ممكن  لحظه  هر  باشيد.در  آنها  شكرگزار 
دوست بسيار نزديك و يا همسايه اى راهى جديد را 
در مسير زندگى شما قرار دهد كه بسيار براى تان 
لذت بخش باشد و احتماًال آن قدر خبر جالبى است 

كه به خاطر آن مى خواهيد جشنى بگيريد.

شما  هاى  حرف  با  ديگران  آبان:  متولدين 
موافقند و از شما حمايت مى كنند.به هنگام رانندگى 
مراقب باشيد و با سرعت زياد نرانيد و گرنه آسيب 

مى بينيد.

خود  سرعت  از  امروز  اگر  آذر:  متولدين   
كم كنيد، ايده خيلي خوبي خواهد بود چون اين ايام 
را  فرصت  اين  هستند.  پردردسر  و  مشكل  خيلي 
بگيريد كه به عقب بنشينيد و درباره آنچه در زندگي 
تجربيات  از  و  كنيد  تعمق  است  وقوع  حال  در  تان 
خود درس بگيريد. مهمتر از همه، شما در ضمن ياد 
گرفته ايد كه عشق همه چيز را تسخير مي كند. و 

اين با ارزش ترين درس است.

حتمًا  كنيد  مي  خريد  اگر  دى:  متولدين   
مراقب باشيد كه گول نخوريد. شايد كمي بي احتياط 
تر از هميشه باشيد، احتماًال چون به خودتان خوش 
مي گذرانيد، وشايد هم از شما دزدي شود. بهترين 
كاراين است كه بيش تر از آن چه پول الزم داريد با 

خودتان به بيرون نبريد.

هفته  آخر  تعطيالت  در  بهمن:  متولدين 
به  دارد.  نياز  زيادى  توجه  به  صميمى  رابطه  يك 
خصوص اگر از حاال به بعد متوجه آن شويد.شايد 
نتيجه بگيريد كه يك رابطه دوستى زمانش به سر 
شايد  يا  است  جدايى  زمان  اكنون  و  است  رسيده 
متوجه شويد كه كسى برايتان بسيار مهم تر شده 
و زمان آن رسيده كه كارى در رابطه با آن انجام 

دهيد.

 متولدين اسفند: چند غرولند در خانه مى 
تواند باشد يا چند مورد اشاره كه مورد توجه قرار 
هستيد  مصمم  و  قدم  ثابت  امروز  شما   . گيرد  مى 
اگر   . كنيد  اشتباه  توانيد  نمى  اى  حرفه  طور  به  و 
بخواهيد همه را خوش اخالق حفظ كنيد امشب يك 

هياهوى مخصوص خانواده تان درست كنيد.

طراحى 
وب سايت
 چاپ و
طراحی
 ليفلت
بروشور

020 8453 
7350

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034

پيروزي 
متعلق به 
كساني 
است كه 
بيش از 
ديگران 

استقامت 
دارند                                                                                      

ناپلئون 
بناپارت

سفيد بازى را شروع مى كند و در 2 حركت مات مى نمايد
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 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا
سرگذشت يك 
باغ وحش

ايمان شايسته

باغ وحش كابل در منطقه اى خوش آب و هوا و درست 
در ميان دو كوه آسمايى و شيردروازه كه تقريبًا شهر 
كابل را به دو قسمت تقسيم مى كند و متصل به چوك 
(ميدان) دهمزنگ، در زمينى  نسبتًا هموار بنا شده كه در 
طول رودخانه كابل تا نزديك پل معروف آرتل كشيده 

شده است.
به گفته عزيز گل ثاقب، رييس باغ وحش كابل، اين باغ 
وحش كه هنوز هم تنها باغ وحش در افغانستان است در 
سال1346 و در زمينى به مساحت 53 جريب (تقريبًا 11 
هكتار) تاسيس گرديد و در آغاز رياست افتخارى آن را 

يكى از شاهزادگان وقت به عهده داشت.
 700 از  بيش  وحش  باغ  حيوانات  تعداد  زمان  آن  در 
متعلق  ابتدا  در  كه  بوده  مختلف   نوع   92 از  و  حيوان 
دليل  به  بعدها  و  بوده  كابل  دانشگاه  علوم  دانشكده  به 
عدم توانايى مالى اين دانشكده به شهردارى كابل واگذار 

گرديد.
آقاى ثاقب از آن دوران ياد مى كند كه همه چيز منظم 
بوده و باغ وحش داراى بخش هاى تحقيق و آموزش، 
موزه، البراتوار، كلينيك حيوانى و تغذيه حيوانات و بيش 
از 50 نفر كارمند بوده است. او بر اين عقيده است كه 
اين باغ وحش تا قبل از آغاز جنگ هاى داخلى، با داشتن 
در  مشهور  هاى  وحش  باغ  از  يكى  غنى  حيوانى  تنوع 

آسيا بوده است.
سالهاى جنگ و ويرانى

هاى  درگيرى  آغاز  با  و  نپاييد  ديرى  شكوه  اين  اما 
چريكى ميان دولت و مخالفان كوس زوال و نابودى زده 
شد و در جريان جنگ هاى داخلى بين احزاب جهادى در 
دهه 90 ميالدى به اوج خود رسيد. باغ وحش مستثنى 
نگرديد و گلوله هاى تفنگ و شليك هاى آوان (خمپاره) 
و راكت فرق بين مخالفان و حيوانات زبان بسته زندانى 

در قفس را نيز درك نكردند.
آنگونه كه آقاى ثاقب مى گويد در جريان آن سال ها باغ 
وحش به كلى از بين رفت و به مخروبه اى تبديل شد. 
هاى  ساختمان  و  شد  غارت  وحش  باغ  ارزشمند  موزه 
باغ وحش فرو ريخت. گاهى هم ديوارهاى آن به عنوان 

سنگر مورد استفاده قرار گرفت.
تعداد زيادى از حيوانات از باغ وحش فرار كردند و ديگر 
قفس  در  گرسنگى  از  ديگرى  تعداد  نشدند.  ديده  هرگز 
شدند.  قاچاق  و  دزديده  اى  عده  شدند.  تلف  خود  هاى 
عده اى ديگر كه گوشتشان حالل بود مثل آهوها و پرنده 
ها كباب شدند و خورده شدند. و عده اى هم هدف مشق 

تيراندازى و سرگرمى شبه نظاميان درگير شدند.
دوران طالبان

در دوران زمامدارى طالبان اما وضعيت باغ وحش تغيير 
چندانى نكرد. بازماندگان باغ وحش كه از آن جنگ هاى 
خانمانسوز جان به در برده بودند فقط تعدادى ميمون 
و كل مرغ (الشخور) و شير معروف كابل بود كه اكثر 

مردم اورا مى شناختند.
مى  صدايش  مرجان  ها  كابلى  كه  كابل  كهنسال  شير 
هديه  افغانستان  وحش  باغ  به  آلمان  سوى  از  كردند، 
شده بود و در همه اين سال ها به خصوص سال هاى 
جنگ داخلى به نماد بقا و ماندگارى تبديل شده بود. اما 

انگار قرار نبود كه مرجان هم سال هاى آخر عمر خود 
را با آسايش سپرى كند. او در اثر پرتاب يك نارنجك 
توسط برادر يكى از افراد طالبان مورد انتقام قرار گرفت 
لنگ  پايش  ويك  داد  دست  از  را  هايش  چشم  از  يكى  و 
شد. جرم مرجان اين بود كه آن طالب با دم شير بازى 
كرده بود و براى اثبات شجاعت خود و عصبانى كردن 
هم  مرجان  و  بود  شده  (قفسش)  حريمش  وارد  مرجان 

اورا دريده بود .

دوران بازسازى
با زوال حكومت طالبان، گويا اميدها دوباره زنده شد. و 

شعار بازسازى و احيا به گوش باغ وحش نيز رسيد.
اكنون 6 سال از آن زمان مى گذرد و مسلمًا باغ وحش 
فاصله  هنوز  اش  گذشته  شكوهمند  هاى  سال  با  گرچه 
دارد اما روز به روز شرايط بهترى پيدا مى كند و بازديد 
به  كه  جايى  تا  كند  مى  خود  جلب  را  بيشترى  كنندگان 
گفته آقاى ثاقب، در روزهاى تعطيل تا 7000  تكت (بليط) 
فروخته مى شود و اين استقبال حكايت از فردايى بهتر 

دارد. 
نزديك  تاكنون  توانسته  كه  افزايد  مى  وحش  باغ  رييس 
كند  آورى  جمع  را  مختلف  گونه  از 42  حيوان  به 300 
باشند  مى  افغانستان  خود  وحش  حيات  از  تعدادى  كه 
و تعداد ديگرى را كشورهاى دوست به باغ وحش كابل 

اهدا كرده اند.
از اين ميان نقش كشور چين حايز اهميت است كه يك 
آهو  و  خوك  چينى،  خرس  گرگ،  تعدادى  و  شير  جفت 
در  حيوانات  از  حمايت  موسسه  يك  است.  كرده  هديه 
بريتانيا نيز در ايجاد و تجهيز موزيم (موزه) ماهى خانه 
با 36 نوع آبزى و خزنده و ساختن تعدادى قفس براى 

حيوانات با باغ وحش كابل همكارى نموده است.
كابل  وحش  باغ   2004 سال  در  ثاقب،  آقاى  گفته  به 
-South Asian Zoos As) سازاك  سازمان  عضويت 

حاصل  را   (sociation for Regional Cooperation
كرده كه در قسمت تبادل حيوانات و غنامندى باغ وحش 

كابل همكارى خواهد نمود.
همچنين به گفته وى در ماه حمل (فروردين) سال جارى 
و  ميليون  يك  كمك  وعده  اكو  اقتصادى  سازمان  نيز 
سيصد هزار دالر آمريكايى را داده كه صرف بازسازى 

و نوسازى و توسعه باغ وحش خواهد شد.
با  و  كرده  اعالم  ماه   18 را  پروژه  مدت  ثاقب،  آقاى 
به  وحش  باغ  ديگر  سال  يك  تا  كه  گويد  مى  خوشبينى 
امنيتى  ديوار  قبيل  از  نياز  مورد  هاى  ساختمان  همه 
و  حيوانى  كلينيك  و  رستوران  ادارى،  واحد  وحش،  باغ 
پارك مخصوص اطفال مجهز خواهد شد. تعداد حيوانات 
با  مطابق  مدرن  هاى  قفس  و  يافت  خواهد  افزايش 

معيارهاى دنيا جايگزين قفس هاى كنونى مى شود.

و  فرش  زينتى  هاى  سنگ  با  روها  پياده  است  قرار 
كه  شود  نصب  اى  گونه  به  (روشنايى)  تنوير  سيستم 
شهروندان كابل بتوانند حتى شب ها براى ميله (تفريح) 
وى  نمايند.  صرف  آنجا  را  غذا  و  بيايند  وحش  باغ  به 
گذرگاه  پل  و  آرتل  پل  تا  وحش  باغ  توسعه  از  همچنان 

خبر داد.
تابلوهاى  به  وحش  باغ  توسعه  از  ديگرى  قسمت 
زيبا  صورتى  به  كه  يافت  خواهد  اختصاص  معلوماتى 
و در اندازه هاى استاندارد و مجهز به سيستم نور، با 
سه زبان فارسى، پشتو و انگليسى اطالعات الزم درباره 

حيوانات را در اختيار بازديد كنندگان قرار خواهد داد.
آقاى ثاقب مى پذيرد كه وضعيت نظافت و بهداشت در 
باغ وحش به هيچ وجه رضايت بخش نيست اما مى گويد 
با برنامه ريزى هايى كه شده توجه مضاعفى به پاكى و 

صفاى باغ وحش خواهد شد.

بيرنگ كوهدامنى، شاعر افغان 
درگذشت 

  
بى بى سى  

آقاى كوهدامنى، در هنگام مرگ، 56 ساله 
بود 

بيرنگ كوهدامنى، شاعر نامدار افغانستان، 
سه شنبه شب (11 دسامبر / 20 قوس) در 

لندن درگذشت.
آقاى كوهدامنى، از يك بيمارى طوالنى رنج 
مى برد و در اين اواخر، به افسردگى دچار 

شده بود.
او از سال 1995 ميالدى، به همراه همسر 

و پنج فرزندش، در بريتانيا زندگى مى كرد.
عاقل بيرنگ كوهدامنى، دانش آموخته زبان 

و ادبيات فارسى از دانشگاه تهران و از 
شاعران شناخته شده افغانستان بود. 

آقاى كوهدامنى، در سال 1330 خورشيدى، 
در منطقه شكردره كابل زاده شد.

او آموزشهاى ابتدايى را در كابل و بلخ 
فراگرفت و سپس با دريافت يك بورسيه 
تحصيلى، به ايران رفت و در رشته زبان 

و ادبيات فارسى، در دانشگاه تهران به 
تحصيل پرداخت. 

در سال 1356 خورشيدى، آقاى كوهدامنى 
دانشنامه ليسانس خود را از دانشگاه 

تهران به دست آورد اما به دليل تحوالت سياسى سالهاى پس از آن در افغانستان و ايران، نتوانست به 
تحصيل در آن دانشگاه، آنگونه كه مايل بود، در سطوح باالتر ادامه دهد. 

’پيوند‘ در تاجيكستان
اين شاعر نامدار افغان، در پايان دهه 1990 ميالدى، كشورش را ترك كرد و به ميان همزبانانش در 

جمهورى تاجيكستان رفت.
آنگونه كه در معرفى آقاى كوهدامنى در مقدمه يك دفتر شعرش (من ناله مى نويسم) آمده است، او در 

تاجيكستان نشريه اى به نام پيوند پايه گذارى كرد. 
نشريه پيوند، به زبان و خط فارسى، به مديرمسئولى آقاى كوهدامنى در تاجيكستان منتشر مى شد.

بيرنگ كوهدامنى، در بهار سال 1995، تاجيكستان را ترك كرد و به بريتانيا پناهنده شد و تا هنگام مرگ 
در سن 56 سالگى، در آن كشور اقامت داشت. 

نمونه اى از شعر عاقل بيرنگ كوهدامنى، كه در سال 2002 ميالدى، به مناسبت پنجاه سالگى خود در 
شهر لندن سرود:

خورجين پر ز خورشيد

از آسمان ملولم، از نقش و از نگارش
از اختران نحسش، از ابر شعله بارش 
اين گل قشنگ باشد، با آب و رنگ باشد

همخانه كرده يى تو، افسوس، با كه خارش 
نامش هميشه ماند، آن مرد حق كه هر دم

دل مى كشد به اوجش، سر تا به پاى دارش 
آن باغ سبز عاشق، ماتم گرفته اكنون

آتش زند به جانم، گل هاى سوگوارش 
گردون هميشه باشد، آبستن حوادث

غير از ستم نزايد، از ليل و از نهارش 
يكساله هم نباشم، آمد اگر چه پنجاه

عمر سگانهء من، آرى چه در شمارش 
هرگز دگر نگردد، آن سرو سبز قامت

آيد اگر خزانش، آيد اگر بهارش 

اين باغ را چه آمد بر سر، كه رخت بستند؟
مرغان نغمه خوانش، از گوشه و كنارش 

زال زمانه هرگز، مردانگى ندارد
من آزمون نمودم، چندين هزار بارش 

بيهوده دانه ها را، پنهان به خاك كردى
زين خاك بر نيامد، يك دانه از هزارش 

آن تكسوار آرد، خورجيِن پر ز خورشيد
در ديده مى نمايد، از دورها، غبارش 

 
بدينوسيله هفته نامه پرشين مراتب تسليت خود را به 

جامعه فرهنگى و هنرى افغانستان تسليت عرض مى نمايد



43 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

14 Dec 2007  -  1386 جمعه 23  آذر  
سال اول -  شماره بيست وچهارم



44
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 23  آذر Dec 2007  -  1386 14هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وچهارم 

 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

 شهريار 

محمد حسين بهجت تبريزي كه بعدها نام شهريار را بر خود گزيد به 
سال 1285 در تبريز متولد شد . پدر او ميرزا آقا خشكنابي ، وكيل 

عدليه  و از افراد سرشناس تبريز بود .
دوران كودكي او با نهضت انقالب مشروطه در تبريز مصادف بود . 
او تحصيالت ابتدايي خود را در تبريز و همزمان با بحبوحه انقالب 
از  پس   . رسانيد  انجام  به  تهران  دارالفنون  مدرسه  در  و  كرد  آغاز 
پايان دوره متوسطه وارد دانشكده پزشكي شد ، اما پيش از پايان 
و  آمد  گرفتار  سخت  عشقي  به  ضمينه  اين  در  تحصيالتش  گرفتن 
آواره دنياي بي سرانجام ادبيات شد . عشقي كه به گفته ي خود او ، 
او را از خاك به افالك رساند . عشق بي سرنجام و نافرجام شهريار 
موجب  را  شعرش  در  ژرف  شوري  و  نمود  دگرگون  را  او  كلي  به 
شد زين پس شعر و فكر شهريار جلوه اي نو به خود گرفت ، اشعار 
پرسوز او در زبان هاي پارسى و تركي آذري گواهي بر اين مّدعا 
ست . شهريار بارها با صادق هدايت – رفيق  شفيق دوران جواني 
اش – عهد به  پايان  بردن زندگى پوچ خود را كرد –  تا با هم به 
ديدار قيامت شتابند( 1)– اما هر بار شهريار روز موعود غايب بود 
و عهد شكن و هر بار مانع اين كار مي شد و هدايت را نيز منصرف 

مي نمود . 

 شهريار   به سال 1310 به ناچار وارد خدمات دولتي شد و تا پايان 
عمر بر همين سمت باقي بود .

استاد شهريار ( استاد دانشگاه آذرآبادگان )  بيشتر اوقات خود را با 
شعر و ادب سر مي كرد و در خانه اش هميشه بر روي دانشجويان 

ادبيات باز بود . 

قطعه  تا  گرفته  غزل  و  مثنوى  از  شعر  نوع  همه  در  شهريار  استاد 
شيوه اي خاص داشت . اما اشعار نيمايي او چون : اي واى مادرم 
و پيام به انيشتين شاهكاران اشعار نيمايي است ، و احساسات هر 
انسان آرمان گرا و پاك سيرتي را برمي انگيزد ، منظومه ي « تركي 
حيدربابايه سالم » كه جزو انگشت شمار منظومه هاي تركي است 
واقع  در   . است  خورده  پيوند  شاعر  احساس  و  جان  و  روح  با   ،
اين منظومه را مي توان بهترين شاهكارهاى زبان تركي دانست كه 
. در آن روزها پس  ميهن پرستي آذرى سروده شده است  توسط 
از سرايش اين منظومه و تيراژ باالي آن در آران (2)  دشمنان خام 
انديش ايران زمين چنين پنداشتند كه شهريار به آنان پيوسته است 
و در مدح او اشعار زيادي از باكو و ديگر مناطق برايش سرودند اما 
شهريار با اشعاري كه به ايران و آذرآبادگان تقديم نمود ، خياالت 

تمامى اهريمنان را بر هم زد .

داشت  قونيه  پير  و  توس  استاد  به  كه  اي  عالقه  بر  عالوه  شهريار 
با  را  خود  شاعرى  تخلص  او   – ورزيد  مي  حافظ  به  خاص  ارادتي 
تفعلي به ديوان خواجه شيراز برگزيده بود -  . اوج احساس شهريار 
در غزل او نمودار است ، گويي او تلفيقى از تجربيات شاعرى اساتيد 

غزل پارسى را از اين سه به ارث برده بود . 

« يادش گرامي و نامش پاينده »

اوزان 
قيز

گونآل آيقار
آدينا چكمه دن سنينله دانيشاجاغام، يازيشاجاغام اوزان قيز! 

صنعته  سنى  گوج  بير  قايناقالنان  درينليگيندن  روحونون 
آنجاق  بيليردين.  چاال  آلتي  موسيقي  چوخ  بير  باغالميشدي. 
ياشاتماق  دويغوالر  خوش  اونالرا  قورماق،  ايرتيباط  جمعيتله 
كؤكو  نين  هاواالري  ”ساز  سئچميشدين.  صنعتيني  ساز  اوچون 
ميللتين حياتيندا و تاريخي خاطيره لرينده دير، اونا گؤره ده ساز 
هاواسيني ميللت شعورآلتيندان گلن بير ايستكله قارشياليير.“ - 
دئييردين. ساز چالماقال يئتينمه ميش، هم ده دونيا موسيقيسي 
دونيا  عموم  و  ماراقالنيب  ده  ايله  سي  فلسفه  و  تاريخي  نين 
يه  َديَرلنديرمه  صنعتيني  ساز  ايشيغيندا  بيلگيسي  نين  موسيقي 
چاليشيردين. ايچينده سونسوز بير صنعت روحو واركن، اؤنونده 
1400 ايلليك قتل تجروبه سي اوالن، اؤزلليكله قيزالرين بوتون 
ايكينجي  قادينا  مذهب،  بير  ميش  زنجيرله  ايستعداديني  صنعت 
درجه لي اينسان كيمي باخان بير كولتور وار ايدي. بونالر سني 
قادين  موباريز  نئچه  بير  ده  غربده   “ ائتميردي.  اوموتسوز 
غرب  گونكو  بو  وئرديلر.  تكان  حركته  فئمينيست  و  چيخيب 
نايلييتيدير“-  قادينين  فداكار  نئچه  بير  آزادليغي  نين  قادينالري 
ساز  چونكو  سانيردين.  قورتولوشچو  اؤزونو  دئييردين. 
وار.  سي  فلسفه  قورتولوشچولوق  بير  اساسيندا  ده  نين  صنعتي 
سازين  ييردين.  ايسته  مودئرنلشديرمك  صنعتيني  ساز  آيريجا 
اولماسيني  َدييشيكليك  ياراداجاق  َدييشيمي  سس  قورولوشوندا 
ايسته ييردين. بو قدر دولموشدون صنعت عشقي ايله. ائحتيياج 
و يوخسوللوق جانيني سيخديغيندا تويالرا گئديب پول قازانماق 
دينله  اؤَزلليكله  ايدي.  گؤزل  چوخ  ده  سسين  ايدين.  فيكرينده 
يَن قادينالر سسينه و جسارتينه حئيران قاليرديالر. قادينالر سنين 
ياشاديقالريني  كيمي  كؤله  گؤردوكلرينده  داورانيشيني  اؤزگور 
آنالييرديالر. بعضن كؤله لر اؤز كؤله ليكلري نين فرقينده اولمور، 
ايفشا  اولدوقالريني  كؤله  اونالرين  حاديثه  بير  هانسيسا  سادجه 
ائدير. سنين وارليغين، سنين سسين، سنين صيفت قورولوشون، 
كؤله  قادينالرين  ائديردي  ايفشا  گؤزلليگين  و  گئييمين  گؤزل 
ليگيني. سنه ائديلن غيبطه لر، اصلينده اؤزگورلويه اوالن رغبتين 
تظاهورو ايدي. سازي باغرينا باسيب، يالنيز قادينالردان اولوشان 
قادينالرين  ياشلي  زامان  اوخودوغون  مجليسينده  شنليك 
صيفتلرينه  قيزالرين  گنج  جوشوردو.  دويغوالري  دئمه  باياتي 
بير  ائوده  بير  كيچيك  قونوردو.  گولوجوكلر  دولو  سئوگي 
بوتون  تانيندان  ياواش-ياواش  هايقيريردين.  معنوييات  دونيا 
ايشين  چاغيرديالر.  تويالرا  گيزلينجه  سني  چوخالري  شهرده. 
چاتماق  ايستكلره  بعضي  ”حياتدا  سئوينيردين.  بؤيودوكجه 
اوچون پول دا الزيمدير. اينسانين امگينين نتيجه سي اوالن پول 
ماددي اولماقدان چيخير و اينسانين حاالل زحمتي نين محصولو 
يوخسوللوق  اينسانين  قازانير.  ستاتوس  معنوي  اوچون  اولدوغو 
اوزوندن اومودسوزلوغا، اوچوروما دوشمه سي ده انگلله نير.“ 
ايجتيماعي  ده  هم  صنعتده،  هم  كئچديكجه  گون  دئييردين.   -
پالنداكي  ايكي  بو  قازانيردين.  تجروبه  بوتونونده  موناسيبتلر 
نايلييتلرين سني داها دا يئتيشديرير، اولقونالشديريردي. فردي 
يارادير.  اعتيبار  و  گوَون  نفسينده  اينسان  يوكسليش  حياتينداكي 

حئيثييتلي  نه  اولور،  صنعت  نه  يئرده  اولماديغي  گوَونين  اؤزونه 
دئمكدير.  ياراديجيليق  آنالمي  لوغت  سؤزونون  صنعت  حيات. 

ياراديجيليق البتته كي، اؤزونه گوَونين نتيجه سيدير. 

مجليسينده  قادينالر  اوخودوغون  و  تويالردا  گئتديگين  سن 
دانيشانالر  سيياستدن  دانيشميردين.  سيياستدن  زامان  بير  هئچ 
چوخدور، صنعتچي نين سيياستدن دانيشماغا حاققي يوخدور.“ - 
دئييردين. حاقلي ايدين. مجليسلردن سونراكي تاثراتينى بؤيوك 
اينانجين،  سنين  مجليسي  توي  بير  هر  دانيشيردين.  لذتله  بير 
عقيَدن و ايدئآلين اوچون بير اوغور آشاماسي ايدي. ذيروه لر 
چوخ  سؤزلرينه  هاواالرين  ماهنيالرين،  اوخوياجاغين  آشيردين. 
ديققت ائديردين. سئوگي دولو، هيجان دولو شعرلرى، بيرليكده 
تاثيرلنديريجي  و  دوزگون  سؤزلري  آنالدان  لذتيني  ياشامانين 
”اوزانين  يئرلشديريردين.  روحونا  ييجيلرين  دينله  تلففوزله 
سادجه ماهني اوخوما سسي نين گؤزل اولماسي يئترلي دئييلدير. 
دانيشيق طرزي ده تاثيرلي اولمالي و سؤزلري دوزگون تلففوظ 
بيلگيسي  ديل  آز  بير  دا  اوزان  هر  ده  گؤره  اونا  ليدير.  ائتمه 

اولماليدير.“ - دئييردين. 

داها سونرا گؤزلليگين، ائتكينليگين گنج اوغالنالري دا ائتكيله مه 
يه باشالدي. سئوگي مكتوبالري گلدي سنين عنوانينا. بو سئوگي 
وار  ده  شعرلر  گؤزل  يازيلميش  اوچون  سنين  مكتوبالريندا 
ايدي. بو شعرلرين بير چوخونو دا ماهنيالردا اوخويوردون. اؤز 
شعري نين ماهنيالشديغيني دويان گنج آدامالر سئوينيرديلر و 
ساز  شعرلريمي  ده  منيم  سئويرديم.  سني  ده  من  سئويرديلر. 
جه  ائده  نه  سئوينجيمدن  دويدوغومدا  اوخودون.  هاواالريندا 
ييمي بيلمه ديم، گؤزلريمين دولدوغونو خاطيرالييرام. بو، منيم 
مني  حركتين  نجيب  بو  سنين  ايدي.  َديَر  بؤيوك  چوخ  اوچون 
ياخميشدين،  مشعل  ايچيمده  دي.  سوروكله  يولالرا  تالطوملو 

كؤنلومو آيدينالدار اولموشدون. 

بير گون ياخاالنديغني ائشيتديك. سنى ايططيالعاتا آپارميشديالر. 
”ندن ساز چاليب اوخودوغونو، پيس-پيس غيرى شرعى ايشلرله 
مشغول اولدوغونو!“ سوروشموشدوالر. عايله نيز چتين دوروما 
كئچدي  گون  نئچه  بيلميرديلر.  جكلريني  ائده  نه  دوشموشدو. 
سندن خبر چيخمادي. داها سونرا ائشيتديك كي، سازيني آليب 
سئوينچ  كي  اوزونده  سولموش،  گؤزلليگين  سني.  بوراخميشالر 
گنجلر  سئون  سني  بوراخميشدي.  كدره  قورخونج  يئريني 
گئجه لر آرتيق فرقلي شعر يازيرديالر. بعضن ده يازماق ايسته 
گؤز  قدر  سحره  سادجه  بيلميرديلر.  بيتيره  شعري  ديكلري 
ياشالري داميردي بياض كاغيذا. سونرا دا ائله او بياض كاغيذي 

سنه گؤندريرديلر. 

و  گئتميش  ده  يئنه  سولغونلوغون  كي  صيفتينده  گون  بير 
سئوگي  يازيالن  سنه  آچميشدي.  گوللر  قيزيل  ياناقالريندا 
مكتوبالرينا جاواب وئرميشدين. بوتون پرستئشكارالرينا ”صنعت 
قاتيلماليييق.  سيياسته  زامان  او  اولماديسا  مومكون  ايله  يولو 
دورغونلوق،  سوسقونلوق،  ليدير.  مه  ائنمه  بايراغي  موباريزه 

اومودسوزلوق بيزيم عاقيبتيميز اولماماليدير.“ - يازميشدين. 

بو مكتوبون بير چاغريش ايدي. قارانليغا، جهالته قارشي ساواش 
ده  يئنه  سني  ايططيالعات  كي،  دويدوق  سونرا  ايدي.  چاغريش 
آدي  ”پانتوركيست“  سنه  ده  دفعه  بو  آپارميشالر.  ياخاالميش، 
قويموش و بؤلوجولوكله مشغول اولدوغونو خاطيرالتميشديالر. 
سن ايسه ”مؤوجود ياسالرين تانيديغي و تانيمالديغي حاققيميزي 

ايسته ييريك“ - دئميشدين. 
يولدا  آچديغين  مه  دوشونجه  سئوميرم.  سادجه  سني  ارتيق 
سؤيله  جسارتله  و  آرخايينليقال  تام  شئيي  بير  اولموشام.  يولچو 
ييرم: ”من ايچيمده كشف ائتديگيم، كشف ائتديرديگين حقيقتين 

دؤنمز يولچوسويام “ 

توركون ديلى تك، سوگيلى ايستكلى ديل اولماز
اوزگه ديله قاتسان بو اصيل ديل اصيل اولماز
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’Chaharshanbeh Souri’ 
on French Screen
The film ’Chaharshanbeh Souri’ directed by Asghar 
Farhadi will be screened in France from December 
26.

ُome websites have focused on the film on the 
threshold of the film’s premiere in French cinemas. 
One of the sites has said that the film features tradi-
tional bonfire festival of the Iranians.
The film focuses on a character called ’Rouhi’, a 
young servant in the house of a young couple, who 
initially live in perfect happiness. However after a 
while, he notices a crisis developing when the house-
wife becomes suspicious of her husband and thinks 
that he has illicit relations with a neighbor’s wife.
Initially, Rouhi, who is about to get married himself, 
views the young couple’s happiness as complete and 
unmatched.
The site further said that Farhadi depicts the state 
of a young woman in such a way that the woman is 
living in a family, which is on the verge of collapse. 
The director has managed to skillfully portray the 
suspension in their daily life. However, at the end of 
the film, the wife comes to the conclusion that she 
made a mistake and based her judgment on super-
ficial evidence.
Describing the film as influential, the site further 
said that the film had managed to place Farhadi’s 
name on the list of international directors. The cast 
of the film includes Hamid Farrokhnejad, Hedyeh 
Tehrani, Taraneh Alidousti and Panthea Bahrami.

Best Comic Artists Honored
Selected Iranian film and TV comedians were hon-
ored in a ceremony at the recently concluded Gol 
Aqa Film Festival held at Iran’s Academy of Arts late 
Friday.
According to MNA, the event began with the play-
ing of the national anthem and recitation of several 
verses from the holy Qur’an. A clip on the late sati-
rist Kioumars Saberi-Foumani, known as ’Gol Aqa’, 
was also screened in the ceremony.
Firouz Karimi, head coach of Tehran Esteqlal Soc-
cer Team was also commended for trying to forge a 
link between sports and satire and a selection of his 
satirical comments was read out.
Following the performance of three live composi-
tions by Ilia Monfared, the ceremony commemo-

rated Javad Alizadeh, a noted caricaturist who was 
absent from the event.
Later, Farhad Aeish and his wife Maedeh Tahmasebi 
performed a play titled ’Fault’.
Peyman Qasemkhani was also honored as the best 
scriptwriter in comic and satirical cinema.
A clip from veteran actor Morteza Ahmadi was 
screened in his honor. Ezzatollah Entezami and 
Poupak Saberi then took the stage to hail him.
After a short speech by deputy minister of culture 
and Islamic guidance, Mohammad Reza Jafari-Jel-
veh, two cineastes Jaleh Olov and Reza Kianian pre-
sented the prize for the best comedy actor to Farhad 
Aeish.
Hamid Jebelli and Iraj Tahmaseb were also hon-
ored.
Dariush Mehrjoei was also named the best director 
of Iranian comic cinema.
Abolfazl Jalili, Masoud Deh-Namaki, Houshang 
Moradi-Kermani and Rasoul Sadr Ameli were 
present in the three-hour ceremony. The master of 
ceremonies was Ali Reza Khamseh, who was also 
the secretary of the festival.
Khamseh hoped that the festival would be held reg-
ularly and not just limited to the current round. The 
event rounded off with footage of ’Gol Aqa’ who 
stated that laughter is a serious matter as is weeping 
and therefore, satire should be taken seriously.

Hushang Kamkar com-
pletes “Molana Symphonic 
Composition”
Iranian musician Hushang Kamkar has recently 
completed “The Molana Symphonic Composition”, 
a piece commemorating Persian mystic and poet 
Molana Jalal ad-Din Rumi. 

A recording of the new work is to be issued by the 
IRIB Music Center. 
“The idea for creating the piece goes back a few 
years,” Kamkar said during a press conference in Te-

hran on December 10. 
“I wanted to compose a piece worthy of the dignity 
and the grandeur of Rumi,” he added. 
However, Kamkar only began composing the sym-
phony about five months ago, after rejecting a pro-
posal by the IRIB Music Center to write a piece in 
honor of Rumi. 
“I refused to accept the request because I can not do 
any work based on an assignment in a limited time, 
but I then composed the piece based on my own 
interest and I have delivered it to the center to be 
released,” Kamkar explained. 

UNESCO Approves 2009  
As ’Year of Sheikh Bahaei’
A performance of “The Molana Symphonic Compo-
sition” is scheduled to be broadcast on TV and radio 
stations by IRIB, which also plans to make a music 
video version of the show

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) has approved Iran’s pro-
posal to name 2009 as the ’Year of Sheikh Bahaei’, a 
well-known Iranian Muslim scholar, reported IRNA 
quoting Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO).
Head of the organization’s Research Center Seyyed 
Taha Hashemi noted that the year 2010 coincides 
with the 400th death anniversary of the great figure.
Since the entity intends to organize an international 
seminar on Sheikh Bahaei in that year, a proposal to 
the effect was submitted to the UN cultural body.
Stating that 2009 had earlier been designated the 
’Year of Astronomy’, he further said that Sheikh 
Bahaei has also written valuable works in the field. 
Therefore, given the thematic correlation, the or-
ganization called for designating 2009 as the year of 
Sheikh Bahaei.
Pointing to a one-day seminar on technical and en-
gineering works of the scholar which was held in Is-
fahan in May, he said that a similar congress on his 
mystical and jurisprudential works will also be or-
ganized in Mashhad, Khorasan Razavi province.
Sheikh Baha Al-Din Al-Ameli (1532-1610), known 
as Sheikh Bahaei is an Iranian Muslim scholar, phi-
losopher, mathematician and astronomer.
He was born in Baalbak, Lebanon in 1532 and lived 
in Jabal Amel in a village called Jaba’.
When he was ten, his father traveled to Iran. As they 
arrived in Qazvin, they found the city had many Shi-
ite scholars and settled there.
Sheikh Bahaei made progress so rapidly that he be-
came one of the most famous figures during the Sa-
favid era.
He was a master in philosophy, logics, astronomy 
and mathematics. His works include 88 articles, 
epistles and books. He has also composed poems in 
Persian. 
He passed away in Isfahan in 1610 and, according 
to his will, he was buried in Mashhad next to the 
holy shrine of Imam Reza (AS), the eighth Imam 
of the infallible household of Prophet Muhammad 
(PBUH).
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Shamlou Commemorated
A ceremony to mark the 83rd birth anniversary of Ahmad Shamlou, a preeminent contem-
porary poet will be held at the tomb of the great literary figure in Emamzadeh Taher Shrine, 
Karaj, on Wednesday evening.
Shamlou was born in Tehran in 1925 and died in 2000 in Fardis, Karaj.
In addition to poetry, he was also engaged in compiling dictionary, translation and journal-
ism, His six-volume ’Ketab-e Koucheh’ (The Book of the Alley) contributes immensely to 
understanding Iranian folklore beliefs and language.
Shamlou has translated extensively from German and French to Persian and his own works 
were also translated into a number of languages.
His works include ’Fresh Air’, ’Ayda in Mirror’, ’Garden of Mirror’, ’Phoenix in Rain’ and 
’Abraham in Fire’

Qobadi to Supervise 
5 Anti-War Films

Moj Film Company plans to produce five anti-
war films, the order for which was placed by Iara 
Lee & George Gund Company.
The films will be made by five young directors 
by the names of Ahoura Zaman-Pira, Arsham 
Naqshbandi, Hamid Qavami, Babak Amini and 
Nahid Qobadi.
They will soon start their works under the 
supervision of Bahman Qobadi, a noted Iranian 
director.
Upon completion, the films will be screened at 
the festivals and aired in television stations.

Rock 
Concert 
in Nia-
varan
Noted bassist 

Babak Riahipour will stage a rock con-
cert from December 13-22 at Niavaran 
Cultural Complex.
The artist will feature a collection of his 
previous hits as well as a number of new 
compositions, said ISNA.
Riahipour will perform 12 pieces mainly 
from his 1990’s album ’Trial and Error’.
His band includes Ramin Behna on 
keyboard, Farzad Qeisaripour on drums 
and Safa Darman on electric guitar.

Zoroaster, Originator of Religious Music
Ancient Iranian prophet, Zoro-
aster (Zartosht), is considered 
the founder of liturgical music in 
the world.
There is much evidence to prove 
that religious music began to 
flourish with Zoroastrianism, 
the religion and philosophy 
based on the teachings ascribed 
to Zoroaster, said MNA.
According to the Greek historian 
Herodotus, Zoroastrian priests (Mogh) recited hymns without the accompani-
ment of musical instruments.
Zoroaster is generally dated to about the 6-7th century BCE, which coincided 
with the Medes era, and the hymns attributed to him, known as ’Gathas’, are at 
the liturgical core of Zoroastrianism.
The Avesta, the holy book of prophet Zoroaster, is the collection of the sacred 
texts generally divided into categories, including ’The Yasna’, which incorporates 
17 Gathas, and ’The Yashts’, which are hymns in honor of the divinities.
It is said that the suffix ’-gah’ added to the end of the word ’Dastagah’ (Iranian 
music system) is derived from ’Gathas’, which literally meant ’hymn’ in the Mid-
dle Persian language or ’Pahlavi’.
Zoroastrians were recommended to recite their prayers in verse and those who 
transgressed were considered sinners.

Hafez Seminar in Armenia
Iran’s Cultural Office in Arminia in cooperation with Yer-
evan State University’s Persian Department held a semi-
nar on Shamseddin Mohammad Khajeh Hafez Shirazi on 
December 4 as well as a poetry night.
According to MNA, the event was attended by a number 
of the Armenian intellectuals, Iranologists, professors and 
students.
Head of Acharian University’s Oriental Studies Depart-
ment Parsa Danian told the gathering that the most 
important feature of Hafez’s poetry is the inspiration it 
draws from the holy Qur’an since a large section of his po-
ems either feature Qur’anic concepts or have something 
to do with the holy book.
Hafez, himself, was both a reciter and learned the Qur’an by heart, he said, adding that 
the more one studies the Qur’an, the more he/she will understand the depth of Hafez’s 
works.
Head of Irano-Armenian Friendship Council Gourgian also delivered a lecture about 
the personality and poetry of Hafez and called for continuing such events in the coun-
try’ higher educational centers.
Head of Iranian Studies Department of the university Asatourian said, “We do our best 
in the department to bring out the lofty concepts of Hafez’s poetry, which is a difficult 
job.“
Iran’s Cultural AttachŽ Reza Atoufi also said that talking about Hafez is both tough and 
easy. Tough since Hafez is a great figure and making thoughtful comments about great 
figures is difficult and easy since Hafez has opened up diverse horizons to humanity.
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مواد غذایی ماهان

Y
پنیر و روغن صدف بدون کلسترول
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