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افول حزب کارگر انگليس به 
دليل سياست هاي براون 
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بين در 

داونينگ 
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استفاده از من و شما به نفع اين و آن!
شب يلدا يا شب چله

 شب يلدا يا »شب چله« شب اول زمستان و درازترين شب سال است. از فردای آن با 
دميدن خورشيد، روزها طوالنی تر شده و تابش نور ايزدی افزونی می يابد. اين بود 
که ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايش خورشيد می 
خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند. اين جشن در ماه پارسي »دي« قرار 
دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او به نام آفريننده 

نور معروف شد
يلدا و جشن هاي مربوطه که در اين شب برگزار مي شود،يک سنت باستاني است. يلدا 
يک جشن آريايي است و پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار 

مي کردند. يلدا روز تولد ميترا يا مهر است. 
نور، روز و روشنايي خورشيد،نشانه هايي از آفريدگار بود در حالي که شب ،تاريکي و 
سرما نشانه هايي از اهريمن. مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور 
رسانده بود که شب و روز يا روشنايي و تاريکي در يک جنگ هميشگي به سر مي برند. 
بلندتر روزهاي پيروزي روشنايي بود درحالي که روزهاي کوتاه تر نشانه  روزهاي 

اي از غلبه تاريکي.
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هوشنگ ابتهاج

کيوان ستاره بود 
ما از نژاد آتش بويدم 
همزاد آفتاب بلند اما 

 با سرنوشت تيره خاکستر
عمری ميان کوره بيداد سوختيم 

او چون شراره رفت 
من با شکيب خکستر ماندم 

کيوان ستاره شد 
تا برفراز اين شب غمنک

اميد روشنی را
با ما نگاه دارد 

 کيوان ستاره شد 
تا شب گرفتگان 

 راه سپيد را بشناسند 
 کيوان ستاره شد 

 که بگويد 
آتش 

 آنگاه آتش است 
 کز اندرون خويش بسوزد 
 وين شام تيره را بفروزد
من در تمام اين شب يلدا 
دست اميد خسته خود را 

 دردستهای روشن او می گذاشتم 
 من در تمام اين شب يلدا 

 ايمان آفتابی خود را 
 از پرتو ستاره او گرم داشتم 

 کيوان ستاره بود 
 با نور زندگانی می کرد 

با نور درگذشت 
او در ميان مردمک چشم ما نشست 

 تا ايم وديعه را 
روزی به صبحدم بسپاريم 
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سرآغاز

تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاوير  در 
هيچکس  نيست.  عصبانی  هيچکس  جمشيد 
سوار بر اسب نيست. هيچکس را در حال تعظيم 
نمی بينيد. هيچکس سرافکنده و شکست خورده 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومی  هيچ  نيست 
از  ندارد.  وجود  آن  در  خشنی  تصوير  هيچ 
برده  هيچگاه  که  است  اين  ايرانيان  افتخارهای 
بين  در  است  نبوده  مرسوم  ايران  در  داری 
تخت  سنگهای  بر  شده  تراشيده  پيکره  صدها 
جمشيد حتی يک تصوير برهنه و عريان وجود 
ندارد. بخاطر بسپاريم که از چه نژادی هستيم 

و دارای چه اصالتی می باشيم.

برای یلدا
يلدا يعنی يادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که دقيقه ای بيشتر، اين با هم بودن را بايد جشن گرفت.

شب يلدا برای ما يکی از زيباترين يادگاری های بجا مانده از گذشته هاست. رسمی که از گذشته های دور جريان داشته و 
با وجود زندگی در دنيای ماشينی امروز، همچنان با شکل و رنگی متفاوت تداوم يافته است.

چيست اين فلسفه يلدا؟ می دانم آنقدر دوست داشتنی و پر برکت است که به جد، برکتش از آن حضور مادربزرگ و پدر 
بزرگ بر سر سفره يلدايمان بود. آنها چه با شور و شوق ازخاطرات يلدايشان برايمان سخن می گفتند و ما نيز با وجود 
بچگی مان سعی می کرديم دريابيم که چرا يلدا بزرگ ترين شب است. با افکار کودکانه وقتی به سيب سرخ گاز می زديم، 
در اين انديشه بوديم که اگر فردا صبح بايد به مدرسه برويم، امشب کمی بيشتر می خوابيم! ولی ناگهان چه زود صبح می 

شد. انگار کوتاه تر از همه شب ها بود اين يلدا.
انار صددانه ياقوت دسته به دسته ...

در هنگامه يلدا، شهر چه حال و هوايی داشت. همه جا مردم در آمد و شد بودند تا تدارک اين شب عزيز را ببينند. هر جا که 
سرک می کشيدی، عطر و بوی يلدا را حس می کردی. چه بود عطرش؟ همان شلوغی ها و بی تابی های مردم را می گويم. 
همان هندوانه شب يلدا يادت نره را می گويم. همان چينش منظم ميوه ها در داخل ميوه فروشی ها. گمان می کنم مغازه دار 

آنها را با دستمال خوب براق و درخشان می کرد تا از برق ميوه ها نتوانی بگريزی و برای خريدش پا پيش بگذاری. 
دلت می خواهد بتوانی از همه اين ميوه ها بخری. می گويند در اين شب بايد از همه ميوه ها بخوری تا سراسر سال سالم 
و تندرست باشی آنوقت بيماری و کسالت به سراغت نمی آيد. انار سرخ را که می بينی بی اراده عطرش می کنی و تازگی 

اين عطر را تا کالبد جسمت فرو می بری. شايد می خواهی با طراوتش نفسی تازه کنی.

یادی از گذشته
هر سال در کنار نزديک ترين عزيزانمان به استقبال اين مراسم می رويم. ياد می کنيم از کسانی که همواره در کنارشان 
بوديم، ولی امسال بايد اين جشن را بدون حضورشان برگزار کنيم. از برخی دور هستيم و در سفر و برخی نيز راهی ديار 
باقی شده اند. برای از دست رفتگانمان، آرامش روح و برای آنها که ازشان دور هستيم آرزوی سالمتی و تندرستی. برای 

خانواده هايمان آرزوی شادی و سرور. ياد همگان را گرامی و زنده می داريم.

حال کالمی چند با لسان الغيب  
همه يلداهای عمرمان با اعتقاد به نام و وجودت، از ته دل نيت کرديم و تفعلی زديم بر اين عالم فانی. با بزرگواری واستواری 
کالمت هر يلدا جوابمان را با الفاظی خوش دادی. البته می گويم بی حرف پيش. يعنی قبول می کنيم جان کالمت را بدون 

اما و اگر.
اين بار اين من هستم که پر مدعا، شاهد مطلق صداقت گفتارت می شوم. همواره به تو اعتقاد داشته و دارم. نيت می کنم ... 

تو را به جان شاخه نباتت ......................
چه داری در گنجينه اسرارت، چه می گويی با ما در شب يلدايی که به آرامی ساعاتی ديگر به آن نزديک می شويم؟ باز 

اسرار درون بر ما هويدا می کنی؟ منتظريم!

ببين چگونه قناری ز شوق می لرزد
نترس از شب يلدا بهار آمدنی است 

 فرشته کديور

 ITN با کمال تاسف چند روزی ست که با خبر شديم جناب آقای ردولف مدير شبکه تلوزيونی
لندن به علت عارضه ی قلبی در بيمارستان به سر می برند. بدينوسيله هفته نامه ی پرشين ضمن 

آرزوی سالمتی مجدد و بهبود سريعتر آقای ردولف، صبر و شکيبايی برای خانواده و دوستداران 
ايشان را از خداوند بزرگ مسئلت دارد.

طراحی وب سايت 
  

 020 8453 7350 - 077 3311 3137   
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افول حزب کارگر انگليس به دليل سياست هاي براون 

 مستر بین 
در داونینگ 
استریت  

 
هانس پتر بورن

ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي               منبع؛ ولت وخه 

رسوایي کمک هاي مالي به حزب کارگر، وعده عمل نشده برگزاري 
انتخابات و آن اطالعات مالیاتي ناپدید شده، همه و همه دست به 
دست هم دادند تا نخست وزیر بریتانیا یعني »گوردون براون« را از 
یک سیاستمدار خالق و عملگراي محترم تبدیل به موجودي مضحک 
امروز موقعیت محافظه  دار کنند. و همین مسائل است که  و خنده 
بهتر  هم  تاچر  مارگارت  دوران  از  حتي  را  ها  نظرسنجي  در  کاران 
کرده و مي توان گفت که حزب محافظه کار بریتانیا در حال حاضر 
از نظر محبوبیت در میان بریتانیایي ها بهترین دوران تاریخ خود 

را مي گذراند.
اندوه  و  غم  که  گوید  مي  »هملت«  شاهکار  در  شکسپیر«  »ویلیام 
به  )نقل  کنند  مي  حمله  گردان  گردان  بلکه  آیند  نمي  تک  به  تک  ها 
بیشتر و مهم  به مراتب  آنچه نقشي  مضمون(. در عرصه سیاست 
ایفا مي کند چیزي نیست جز احساس و مشاهده. و  از واقعیت  تر 
این  که  است  بریتانیا  براون نخست وزیر  در حال حاضر گوردون 

حقیقت مسلم را تمام و کمال پیش روي خود دارد.
گوردون براون آن هنگام که پس از سال ها انتظار همراه با ناشکيبايي 
باالخره در اواخر ژوئن 2007 بر صندلي نخست وزيري بريتانيا تکيه 
زد، به سياستمداري متين و معقول و مطمئن و شايسته و اليق معروف 
يک  از  البته  )که  داشت  عبوسانه  و  رفتاري خشک  براون  گرچه  بود. 
به خاطر  اما همه  توقع ديگري هم نمي رود(  کشيش زاده اسکاتلندي 
هوشمندي و درايت و زرنگي و جديت وي برايش احترام قائل بودند. 
اين ويژگي هاي براون از نظر بسياري از مردم بريتانيا نشان از متانت 
و خالقيتي عملگرايانه داشت که شومني دمدمي مزاج به نام »توني بلر« 

فاقد آن بود. 
اما در عرض پنج ماه چهره محبوب براون به شدت تغيير کرد و اين به 
نفع وي نبود. تا پيش از آن گوردون براون به دليل متانت و آرامش و 
تصميم گيري هاي مدبرانه به عنوان وزير خزانه داري تحسين مي شد 
و امروز به خاطر عصبانيت ها و لجبازي هايش در مقام نخست وزير 
موجودي  حکم  براون  مي شود.  مردم  و شگفتي  تعجب  مايه  بريتانيا 
آسيب پذير و زخمي را پيدا کرده است و اپوزيسيون هم موجودي است 

که شامه تيزي براي بوي خون دارد. 
از چند ماه پيش  انگليس  پارلمان  از نخست وزير در  جلسات پرسش 
نبرد خروس جنگي وار ميان رهبران احزاب شده  اين سو صحنه  به 
است و در اين ميان اين تماشاچيان و خبرنگاران رسانه ها هستند که 
از مشاهده اين نبرد لذت مي برند. همين چند هفته پيش بود که مخالفان 
براون حمالت خود به نخست وزير را شدت بخشيدند. براون در آن 
جلسه با اين جمله خنده دار ادعا کرد که چيزي در مورد رسوايي جديد 
کمک هاي مالي به حزب کارگر نمي داند؛ »اسم من خرگوش است و از 
هيچ چيز خبر ندارم«. پس از اين پاسخ بود که »ديويد کامرون« رهبر 
حزب محافظه کار با حالتي مصمم سر تکان داد و گفت؛ »بايد بگويم که 
توضيح نخست وزير به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. رفتار ايشان 
موجب شک ما نسبت به درستکاري و وظيفه شناسي نخست وزير مي 
شود. آقاي براون از ما انتظار دارد باور کنيم شخصي مثل ايشان که 
حتي اعضاي حزب کارگر هم انتظار کنترل رفتار بيشتري از وي دارند 
تنظيم  براي  با کساني  کند،  آماده مي  انتخاب دوباره  براي  را  و خود 
بودجه پشت يک ميز مي نشيند که خود در رسوايي فعلي نقش دارند 
پيرامونش مي  آنچه  از  اطالعي  کمترين  وزير  عين حال نخست  در  و 

گذرد، ندارد.«
پس از کامرون نوبت به »وينسنت کيبل« رسيد، يعني همان کسي که 
جانشين  انتخاب  از  پيش  تا  و  کمپبل«  »سرمينگ  گيري  کناره  از  پس 
قطعي وي رهبري موقت ليبرال دموکرات ها را بر عهده دارد. کيبل يعني 
همان پيرمرد موقر و اقتصاددان ملي برجسته از جاي خود بلند شد و 
با متانت اين سخنان را به زبان آورد؛»مجلس متوجه تغييرات شگرف 
جناب نخست وزير در اين چند هفته گذشته شده است، يعني از جلد 
استالين به درآمدن و تبديل به مستر بين شدن...« در اينجا بود که فرياد 
خنده تمسخرآميز نمايندگان مجلس عوام بلند شد و مدت زمان زيادي 

طول کشيد تا کيبل بتواند سخنان خود را ادامه دهد. براون هم که با 
حالتي غضبناک روي صندلي خود نشسته بود ظاهراً اين اظهارنظر را 

به هيچ عنوان خنده دار نمي ديد.
مقايسه »مستر براون« با »مستر بين« ماجراجوي ترشرو که همواره 
خود را به اوج دردسر مي اندازد و موذيانه اما ناموفق سعي در نجات 
خود دارد، واکنش هاي زيادي را برانگيخت. نشريه اکونوميست از اين 
مقايسه کيبل به عنوان»بهترين کالم قصار« دوران نخست وزيري براون 
ياد کرد. مقايسه نخست وزير بريتانيا با مستر بين »روان آتکينسون«، 
سينماروهاي حرفه يي را سر شوق آورد اما به عقيده بسياري از مردم 
مقايسه براون با شخصيت مستبدي چون استالين کمي غير قابل قبول 
به نظر مي آيد. جالب آنکه از نظر بعضي از مردم حتي مقايسه مستر 
اين  عقيده  به  زيرا  نيست  جوانمردانه  چندان  هم  بين  مستر  با  براون 
عده که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده مي شود و جناب ديويد 
بين  مستر  است؛»يعني  کرده  همسو  آنها  موج  با  را  هم خود  کامرون 

لياقت نخست وزيري را ندارد؟،«
2007 کسي به خود جرات نمي داد نسبت به  اوايل سپتامبر  تا همين 
آشکار  طور  به  بريتانيا  وزيري  نخست  پست  براي  براون  شايستگي 
ابراز شک و ترديد کند. براون که در طول تابستان توانسته بود چندين 
خود  موقعيت  از  اطمينان  با  کند،  مديريت  قدرت  با  را  کوچک  بحران 
در نظرسنجي ها، دستور تدارک انتخابات پيش هنگام را صادر کرد. 
اما پس از آنکه مشاورانش به وي يادآوري کردند که سير صعودي 
در نظرسنجي ها به هيچ وجه نمي تواند تضمين قطعي براي پيروزي 
قبلي  دستور  و  گرفت  پس  را  خود  حرف  ناگهان  باشد،  انتخابات  در 
بر  اين تصميم دوم مبني  ادعا کرد که  بارها  براون  البته  لغو کرد.  را 
در  او  نزولي موقعيت  با سير  ارتباطي  هيچ  هنگام  پيش  انتخابات  لغو 
نخبه  طبقه  و  بود  گذشته  کار  از  کار  ديگر  اما  ندارد،  ها  نظرسنجي 
طرفداران وي اين تصميم نخست وزير منتخب خود را توهيني به راي 
البته هيچ کس هم ادعاي براون را باور نکرد  دهندگان تلقي کردند و 
اساسي  يي  براون خدشه  به صداقت  ملت  اعتماد  در  بدين صورت  و 

وارد شد.
از آن زمان به بعد بود که براون دچار همان نگراني شد که شکسپير در 
هملت به آن اشاره دارد يعني همان »گردان گرفتاري ها و غم و اندوه 
ها«. براي براون هم اتفاقًا همين اتفاق افتاد و گرفتاري پشت گرفتاري 
براي وي درست شد. نقطه آغاز اين بحران هاي جديد هجوم هزاران 
نفر از مشتري هاي وحشت زده بانک در آستانه ورشکستگي »نورثرن 
راک« به پشت باجه هاي اين بانک بود. وزير خزانه داري يعني »آليستر 
شخص  دستور  به  بنا  عاقبت  و  آشکار  فشارهاي  تحت  هم  دارلينگ« 
دولت  که  دهد  بانک تضمين  اين  به مشتريان  وادار شد  نخست وزير 
همه خسارات احتمالي وارد شده به آنها را جبران مي کند. بالفاصله 
اپوزيسيون نيز دست  اين تضمين خام دستانه، سياستمداران  از  پس 
اين رقم در بهترين حالت مبلغي بالغ  به کار شدند و اعالم کردند که 
بر چهل ميليارد پوند بر ماليات دهندگان تحميل خواهد کرد. البته چنين 
اتفاقي نيفتاد اما واکنش دولت مبني بر دادن چنين تضميني به مشتريان 
يک بانک در حال ورشکستگي موجب انتقادات زيادي شد و اين شک 

و ترديد را برانگيخت که آيا گوردون براون از نظر سياست هاي مالي 
ادعا مي شود فردي شايسته و قابل اطمينان است  واقعًا آن طور که 

يا نه. 
پس از آن بحران دولت براون پيشنهاد ناپخته ديگري مبني بر احياي 
بار عرصه تجارت و کسب  اين  داد و  ارائه  بر سرمايه  ماليات  قانون 
شد  باعث  عجيب  پيشنهاد  اين  انداخت.  وحشت  به  را  بريتانيا  کار  و 
کارگر  از حزب  زمان  آن  تا  که  نفوذي  با  و  بزرگ  داران  که سرمايه 

پشتيباني مي کردند، به سوي رقيب يعني حزب محافظه کار بروند.
کامپيوتري  اطالعات  شدن  ناپديد  مقاله  اين  نگارش  از  پيش  ماه  يک 
شد.  وي  دولت  و  براون  بيشتر  اعتباري  بي  موجب  مالياتي  مقامات 
ماجرا از اين قرار بود که دو عدد سي دي حاوي اطالعات قفل نشده يي 
درباره 25 ميليون نفر)تاريخ تولد، آدرس، ارتباطات بانکي( که قرار بود 
توسط يک شرکت پست خصوصي از شمال انگلستان به مقصد اداره 
تجديدنظر در لندن ارسال شود هرگز به دست گيرنده نرسيد. جست 
وجوها در ميان اماکن انبار زباله و ديگر مکان ها هم بي نتيجه بود و 

رئيس آن اداره مالياتي هم چاره يي جز استعفا نداشت.
مجلس  در  ارتش  بازنشسته  هاي  ژنرال  از  تن  هم سه  پيش  هفته  دو 
اعيان به دليل کمبود حمايت هاي مالي دولت از نيروهاي مسلح بريتانيا، 
به شدت براون را مورد انتقاد قرار دادند. گرچه دولت با شدت و حدت 
اين اتهام را تکذيب مي کرد اما آن منتقدان همواره بر اين مساله پاي 
بريتانيايي  سربازان  زندگي  شده،  کهنه  جنگي  ادوات  که  فشردند  مي 
مستقر در عراق و افغانستان را بي جهت به خطر انداخته است. انتشار 
فروند  يک  سقوط  مورد  در  پيش  روز  چند  همين  دولتي  گزارش  يک 
به  که  افغانستان  در  گذشته  سال  در  بريتانيايي  شناسايي  هواپيماي 
قيمت جان پانزده سرنشين آن تمام شد هم شک و ترديدها در مورد 
مناسب بودن ادوات جنگي تحت اختيار نيروهاي بريتانيايي را بيشتر 
کرد. آن هواپيما که از نوع »نيمرود« و ساخت سال 1969 بود به علت 
نشت بنزين به درون محفظه بمب هايش، در آسمان منفجر شده بود. 
دولت بريتانيا که قرار بود در سال 1995 هواپيماي جديدي را جايگزين 
هواپيماهاي نيمرود کند، به دليل صرفه جويي هاي مالي اين کار را تا 

سال 2015 به تعويق انداخته بوده است. 
اما آنچه براون را به واقع به وضعيت مخاطره آميزي کشاند رسوايي 
جديد »القاب اعطايي« بود. در آخرين سال دولت توني بلر نتايج يکي از 
تحقيقات پليس سايه شومي بر آن دولت گستراند. اين گزارش در مورد 
هاي  حمايت  کارگر  از حزب  که  بود  افرادي  به  اشرافي  القاب  اعطاي 
پليس شروع  تحقيقات وسيع  ترتيب  بدين  بودند.  آورده  به عمل  مالي 
از  اما  گرفت  قرار  بازجويي  مورد  هم  بلر  توني  حتي  آن  طي  و  شد 
آنجايي که اسکاتلنديارد نتوانست مدرکي که دال بر فروش اين القاب 
که  ديگري  ماجراي  اما  لغو شد.  تحقيقات  ادامه  آورد،  به دست  باشد 
در حال حاضر گريبانگير حزب کارگر و شخص گوردون براون شده 
است، مساله غيرقانوني بودن کمک هاي مالي است که حزب کارگر و 
سران آن براي اداره حزب از آن افراد دريافت کرده اند. جالب اينجاست 
که دولت بلر يعني دولتي که خود از حزب کارگر بود در سال 2000 
قانوني را از تصويب گذراند که بر پايه آن هدايا و کمک هاي مادي که 
تحت نام هاي مستعار )براي پنهان کردن نام پرداخت کننده اصلي( و يا 

به نام شخص ثالث پرداخت مي شود، ممنوع است. 
از جمله هدايا و کمک هاي مالي که حزب کارگر از حاميان دست و دل 
بازش دريافت کرده يک شرکت ساختماني ثروتمند است که در شمال 
هفته  آخر  دارد.  قرار  حزب  اين  سنتي  مقر  در  يعني  انگلستان  شرقي 
گذشته نيز روزنامه ها و نشريات انگلستان دست به افشاگري گسترده 
است  مردي  که  زدند  کارگر  مالي حزب  از حاميان  يکي  مورد  در  يي 
به نام »مستر ديويد آبراهامز« و يا »مستر ديويد مارتين« که از قرار 
معلوم بايد آدمي همه فن حريف باشد. او که فرزند يکي از شهرداران 
سابق نيوکاسل است نه تنها دو نام بلکه صاحب دو تاريخ تولد )يکي 
53 ساله و ديگري 63 ساله( است. نام اين فرد اولين بار در سال 1990 
بر سر زبان ها افتاد يعني زماني که کانديداي نمايندگي مجلس عوام 
شد و خود را به عنوان پدري متين با همسر و فرزند نشان داد، زني 
که در واقع همسرش نبود و کودکي که در واقع فرزند وي نبود. آن زن 
مطلقه که »آنته آ بايلي« نام دارد تا مدت ها در خانه آبراهامز زندگي 
مي کرد. نشريه »ميل آن ساندي« از قول اين زن مي نويسد؛ »فهميده 
بودم که اينجا خانه يک آدم سالم و عادي نيست. آبراهامز در آن خانه 
يک مجسمه بزرگ گلبهي رنگ از الويس پريسلي داشت. عکس تمام قد 
لباس  در  پدرش  همين طور عکس  و  ويولن  نواختن  حال  در  مادرش 
تمام رسمي شهرداران هم در آن خانه بود. همه جاي آن خانه کوهي 
از روزنامه تلنبار شده بود و آبراهامز مي خواست همه آنها را بخواند 
و اصواًل پول هايش را به همين صورت به باد مي داد.« البته آبراهامز 
در نهايت از اين خانم تقاضاي ازدواج کرد اما آنته آ يک شب قبل از آن 
عروسي برنامه ريزي شده و ظاهري، داماد دروغين را ترک کرد و اين 

پايان دوران تبليغات انتخاباتي آقاي آبراهامز به شمار آمد. 
از آن زمان به بعد بود که جناب آبراهامز تصميم گرفت در نقش فردي 
مالي  مضيقه  در  کارگر  حزب  که  هرگاه  و  شده  ظاهر  دوست  انسان 
بيفتد، به کمکش بشتابد. عکس هايي در دست است که وي را در کنار 
اين  البته در سنديت و اصالت  بزرگان حزب کارگر نشان مي دهد و 
عکس ها هم کمترين ترديدي وجود ندارد. آبراهامز البته در مقابل اين 
نه توقعي دارد و نه چيزي قبول مي کند.  دست و دل بازي ها ظاهراً 
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ناخنك
همين ديروز بود که از زبان قلم نامبارک و 
الاقل  که مي خواهم  کردم  اعالم  توبه شکنم، 
کنم و گوشه  توبه  ناخنک زدن  از  تا مدتي 
که  درونم  شيطان  گويا  اما  بگزينم.  عزلت 
صاحب  نمي خواهد  باد،  شکسته  گردنش 
ناخنک به راه راست هدايت شود! البته اين 
فقط شيطان رجيم سنگسار شده نيست که 
هستند  نباشد.  من  تن  به  سر  دارد  دوست 
در  خيالي  چنين  که  نادوستاني  و  دوستان 
سر دارند! من که بخيل نيستم، داشته باشند. 
که  هستم  آدم هايي  دست  آن  از  من  اصاًل 
کشته مرده دشمن هستم، چرا که اگر دشمن 
نبود، من هم وسوسه نمي شدم تا به کسي 
يا چيزي ناخنک بزنم. آن وقت مجبور بودم 
البته صحيح  فقط به خودم ناخنک بزنم که 
نيست، چون نوعي غرور محسوب مي شود. 
تازه همين دشمنان قسم خورده و نخورده، 
مي گويند:  و  مي گذارند  صفحه  سرم  پشت 
صاحب ناخنک که دم از کار جمعي مي زد، 

حاال فردگرا شده است!
در هر صورت نفرين اين حضرات، يک بار 
... کن  بنده  به هدف خورد و شيطان  ديگر 
تا توبه صدهزار  ... کرد،  بار ديگر  مرا يک 
هم  ديگر  بار  يک  را  خود  شکسته  مرتبه 
يکي  با  را  مردم  و  گناه خود  باز  و  بشکنم 
پخش  تلويزيون  از  دائم  که  پودرهايي  از 

مي شود، بشويم!
من  نخورده  و  خورده  قسم  دشمنان  از 
سيماست  و  صدا  نگران«  »گزارش  جمع 
نمي گذارد  که  خياباني  جواد  به خصوص 

روي توبه ام بايستم!
نمي دانم چه  دشمني با من ناخنک زن دارد؟ 
ناخنک  او  به  مي کند  کوک  مرا  دائم  چون 
بزنم! خب حاال که دلش مي خواهد مي زنم، 
شايد کارگر بيفتد و عطاي کار گزارشگري 
هم  خودش،  هم  تا  ببخشد،  لقايش  به  را 
دست  از  ناخنک  طرفداران  بقيه  هم  و  ما 
خراشش  اعصاب  و  بند  نيم  گزارش هاي 

نفسي به راحتي بکشيم.
صاحب  گزارشگر  اين  دوباره  جمعه  روز 
کماالت اينترنتي، لب به گزارشگري گشودند 
پياپي  ناخنک هاي  و شما  من  اعصاب  به  و 
خردکن  اعصاب  ناخنک هاي  همين  زدند! 
را  ناخنک زني  و  توبه بشکنم  تا  باعث شد 
بعد از يک روز دوباره آغاز کنم. گوش کنيد 

يا ببينيد هر کدام که دوست داريد!
هميشه  چون  زيادي  نسبتًا  جماعت  جمعه 
سرد  سکوهاي  روي  و  رفتند  سرکار 
گرماي  تا  شدند،  جا  به  جا  هي  ورزشگاه 
بازي يخ آنان را باز کند، اما سرماي زيادي 
باعث شد تا آن  اندک گرمايي که به واسطه 
افطار دروجود آنان پيدا شده بود هم از بين 
از  و  نشستند  منزل  در  که  آنان  اما  برود. 
شاهد  تلويزيون،  پرطمطراق  گيرنده  طريق 
از  بيشتر  بودند،  بي روح  و  بازي سرد  اين 
استاديوم زجر کشيدند چون  در  حاضران 
بودند  لوس  و  بي مزه  بازي  يک  شاهد  هم 
را  گزارش خياباني  بايد  بدتر،  آن  از  هم  و 
با کمال صبر و متانت البته با چاشني ذکر 

خير، تحمل مي کردند!
و  حجيم  گزارشگر  اين  گزارش  از  نکاتي 
پرعرض و طويل در ياد و خاطره صاحب 
گوشه اي  که  است  شده  ته نشين  ناخنک 
مي رسانيم.  شما  بصر  به  فقط  را،  آن  از 
جوادخياباني که هميشه مجالس ذکر خيرش 
در ميان مردم برپاست بيشتر از فوتبال به 
دو نکته اشاره مي کرد و روي آن هم خيلي 
از  تمجيد  و  تعريف  يکي  داشت،  اصرار 
تلويزيون گنده و پت و پهن استاديوم بودو 

ديگري استفاده 12 فقره دوربين 

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

تالش مالزي براي جذب گردشگران عرب
درآمدهاي کشور مالزي در سال هاي اخير از جذب گردشگر خارجي رشد قابل توجهي 
داشته است.  طبق آخرين آمارها، درآمد اين کشور از محل صنعت گردشگري در سال 
 2007 حدود  12 ميليارد دالر خواهد بود. درحالي که درآمد اين کشور در سال  2005 
از محل صنعت گردشگري، هشت ميليارد و  720 ميليون دالر بوده است. در  11 ماهي 
که از سال  2007 ميالدي گذشته است، حدود  17/5 ميليون گردشگر خارجي از مالزي 
ديدن کرده که  300 هزار نفر از آنها از کشورهاي عربي بوده اند. اين درحالي است که 
اين رقم در سال  2006 ميالدي،  190 هزار نفر بوده است. بيشتر گردشگران عرب مالزي 
از کشورهاي عربي حوزه ي خليج فارس، بويژه کشورهاي عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي بوده اند. بيشتر آنها نيز براي سفر به اين کشور از خطوط هوايي مالزي 
استفاده و در شهر کواالالمپور اقامت کرده اند. هرچند تعداد گردشگران کشورهاي عربي 

در مقايسه با تعداد کل گردشگران مالزي، رقم قابل توجهي نيست، ولي به دليل صرف 
مبالغ هنگفت توسط گردشگران عرب در اين کشور، مقامات صنعت گردشگري مالزي 
به دنبال راهکارهايي هستند که تعداد گردشگران عرب حوزه ي خليج فارس را افزايش 
دهند. طبق گفته ي مالک يکي از هتل هاي معروف کواالالمپور، گردشگران عرب به طور 
متوسط  20 برابر گردشگران ديگر کشورها پول  خرج مي کنند. به همين دليل، مقامات 

صنعت گردشگري مالزي قصد دارند، با معرفي بيشتر جاذبه هاي گردشگري مالزي در 
شبکه هاي تلويزيوني عرب زبان، موجب افزايش تعداد گردشگران عرب شوند.

استادیوم آمستردام هوشمند می شود

با استفاده از فناوری “آی پی سيسکو” بسياری از سرويسهای نوآورانه به حدود دو 
ميليون نفری که در هر سال وارد اين استاديوم می شوند عرضه می شود. در حقيقت 
مراجعه کنندگان اين استاديوم می توانند با کمک خدمات سيسکو از خانه و از طريق 
تلفن همراه اطالعاتی را در حداقل زمان ممکن در خصوص حمل و نقل، پارکينگها و 

قيمت و چگونگی پرداخت پول بليت به دست آورند.
عنوان  به  را  تنها سيسکو  نه  هلند   Amsterdam ArenA استاديوم ورزشی  مقامات 
از  بلکه  است،  کرده  انتخاب  پروتکل(  )اينترنت  پی”  “آی  زيرساختهای  نصب  مجری 
اين شرکت برای عرضه برنامه های جانبی ارتباطات مثل عرضه فيلم و سرويسهای 
استاديوم  اين  نقاط  تمام  در  توانند  می  ها  برنامه  اين  است.  بهره جسته  نيز  بی سيم 
بدهند  را  امکان  اين   Amsterdam ArenA به  و  گيرند  قرار  استفاده  مورد  ورزشی 
که يک سکوی چندرسانه ای را به بازديدکنندگان خود عرضه کند. زيرساختهای اين 
تقويت شده  “برنامه  به  KPN Telecom که يک عضو وابسته  را  استاديوم هوشمند 
، قرار است مراحل   MoreRFID سيسکو” است نصب خواهد کرد. براساس گزارش 
هوشمندسازی اين استاديوم ظرف دو سال آينده تکميل شود اما اولين سرويسهای اين 
پروژه از نيمه سال آينده در دسترس قرار می گيرند.در اين خصوص هنک مارکرينک، 
مدير Amsterdam ArenA اظهار داشت: “مهمترين هدف اين استاديوم ارائه تجريبات 
بهتر به مشتريان خود است و شبکه “ای پی سيسکو” يک نقش بنيادی در اين تجربه 

مشتريان ايفا می کند.”

کارت پستالي  93 سال در راه
کارت پستالي که نقاشي رنگي بابانوئل و يک دختر جوان را نشان مي دهد و در 1914 به 

پست داده شد هفته گذشته در شمال غربي کانزاس امريکا به مقصد رسيد. 
تاريخ اين کارت 23 دسامبر 1914 است که شخصي از نبراسکا براي خانمي به نام اتل 

مارتين از اقوام خود، در اوبرلين فرستاده است.
استيو شولتز رئيس پست اوبرلين گفت: اين که اين کارت در اين همه سال کجا بوده، 
پيدا  را  آن  که چطور  اين  نينداختند.  دور  را  آن  چرا  که  است  عجيب  و  است  راز  يک 
نمي کردند، نمي دانم.  اتيل مارتين از دنيا رفته اما شولتز گفت: مي خواهد آن را به يکي 

از اقوام او بدهد.
برنيس مارتين قوم و خويش اتل که کارت را دريافت کرده گفت: روي پاکت اصلي تمبر 
يک سنتي بود که حاال ديگر معني نداشت. به اين دليل آن را داخل پاکت دیگري گذاشته 
بودند، ما نمي دانیم آن را کجا نگهداشته بودند ولي هر جا بود سالم نگهداري شده 

بود.

 دستگیري زن آمریکایي که همزمان 10 شوهر داشت 

   زن 26 ساله به جرم داشتن 10 شوهر به طور همزمان توسط پليس آمريکا دستگير 
شد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس ، »ايونيک لوپز« از سال 2002 تا سال 2006 
حداقل با 10 مرد ازدواج کرده و اين درحالي است که از هيچ کدام آن ها طالق نگرفته 
است.»ايونيک لوپز« 26 ساله در سال 2002 از کوبا وارد جنوب فلوريدا در آمريکا شده 

است.
تک  تک  طور  به  نمي توانم  گفت:  مدعی العموم  دادگاه  در  دولت  نماينده  چاوز«  »تري 
داشته است.  نژادها همسر  از همه  اين خانم  اما  را توضيح دهم  اين خانم  شوهرهاي 
را  آمريکا  اقامت  گرفتن  قصد  که  کساني  با  و  بوده  آمريکا  مقيم  خود  لوپز«  »ايونيک 
داشتند ازدواج مي کرده و براي انجام اين ازدواج از آن ها اخاذي مي کرده است. اين زن 

همسرانش را تهديد مي کرده که اگر به پليس اطالع دهند ، اقامت آن ها را باطل مي کند. 

او اين کمک هاي مالي را نه به نام خودش بلکه از طريق کارمندان شرکتش به دست دريافت کنندگان مي رساند. و اين در حالي است که قانون ابداعي دولت حزب کارگر 
پرداخت پول به احزاب آن هم از طريق نام هاي ساختگي را کاماًل ممنوع کرده است. البته آبراهامز ادعا مي کند که تنها از روي فروتني اين پول ها را از طريق شخص ثالث 
حواله مي کرده و در اين مورد که اين کار قانون را خدشه دار مي کند، اطالعي نداشته است. اما »پيتر واتس« دبير کل حزب کارگر که از هويت واقعي پرداخت کننده اطالع 

داشت، در اين ميان کناره گيري کرده است. 
اين ماجرا و رسوايي است که ظاهراً پاي به اصطالح دانه درشت ها را هم به ميان معرکه کشانده است. »جان مندلسون« که در ماه سپتامبر امسال از سوي شخص گوردون 
براون به عنوان مسوول جمع آوري پول براي حزب کارگر منصوب شده، از جمله کساني است که در معرض اتهام قرار دارد. آبراهامز ادعا مي کند مندلسون کاماًل از هويت 
کمک کننده مالي به حزب آگاه بوده و البته مندلسون هم ادعاي آبراهامز را تکذيب مي کند. خانم »هريت هارمن« کفيل رهبري حزب کارگر نيز در مظان اتهام قرار دارد. اين 
خانم از قرار معلوم از هويت واقعي زني که به وي )هارمن( پنج هزار پوند براي بازپرداخت بدهي هاي تبليغاتي اش داده بوده، بي اطالع بوده و نمي دانسته که »جانت کيد« 
سکرتري است که در واقع از سوي کارفرماي خود اين پول را پرداخت مي کند. البته جناب براون براي خالي نبودن عريضه از اين دو همکار حزبي خود حمايت هايي مي کند 

که آشکارا نوعي ظاهرسازي است و ديگر همه مي دانند نخست وزير بريتانيا در صورت ضرورت حاضر است همه را قرباني پست و مقام خود کند.
جالب است بدانيد که اصواًل در بريتانيا سياستمدارهايي که به واسطه استعفاي نخست وزير قبلي وارث صندلي نخست وزيري شده اند، آدم هاي خوش شانسي نبوده اند. 
»آنتوني ايدن« جانشين وينستون چرچيل بود که به دليل شکست در حل مساله کانال سوئز دست ها را به عالمت تسليم بلند کرد. »سر الک داگالس- هوم« جانشين هارولد 
مک ميالن و »جيم کاالگاهان« جانشين هارولد ويلسون هم در انتخابات بعدي شکست خوردند. دولت »جان ميجر« جانشين مارگارت تاچر هم دچار تالشي داخلي شد و 

افتضاحات زيادي را بر جاي گذاشت. آيا چنين سرنوشتي در انتظار جانشين توني بلر هم خواهد بود؟
بسياري بر اين عقيده اند که براون هم مهره سوخته يي بيش نيست و به اصطالح جاني ندارد و از قرار معلوم بايد در انتظار چالش هاي بزرگ ديگري هم باشد. براون 

دارد؟ براون چطور خواهد توانست معاهده اصالحي اتحاديه اروپا را که اکثريت مردم بريتانيا نسبت چه برنامه يي براي مبارزه با صعود وحشتناک قيمت خانه در لندن 
آنگاه مردم را براي دادن راي مثبت به آن پاي صندوق ها بکشاند؟ يکي از موانع خطرناک پيش روي به آن بدبين هستند، بدون هيچ تغييري از تصويب مجلس بگذراند و 

نخست وزير انگلستان زادگاه وي يعني اسکاتلند است. از ماه مه گذشته زمام امور اسکاتلند به دست ناسيوناليست ها افتاده و رهبر حيله گر آنها يعني »آلکس سالموند« 
اعالم برگزاري همه پرسي براي استقالل اسکاتلند کرده است. در بريتانيا بي ترديد حضور يک نخست وزير اسکاتلندي در وست مينستر به هيچ روي نمي تواند براي بيگانگي 

روزافزون ميان انگليسي ها و اسکاتلندي ها فاکتور مثبتي باشد. 
اما با وجود همه آنچه تا امروز اتفاق افتاده است بايد گفت که گوردون براون سياستمداري است با تجربيات طوالني مدت و عقايد روشن و استعدادهايي که هنوز نهفته مانده 
اند و براي کنار گذاشتن او بي ترديد خيلي زود است. با اين حال بايد به وي هشدار داد که موقعيت حزب محافظه کار در نظرسنجي ها روز به روز حتي بهتر از سال 1988 

مي شود، يعني بهتر از زماني که مارگارت تاچر در اوج قدرت قرار داشت.
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گزارشی از بزرکداشت مرحوم 
ژاله اصفهانی در لندن

شکوفه های زمستانی
گزارش: محمد صفريان  
عکس:  هفته نامه پرشين

عصرروز يکشنبه، در يک هوای سرد زمستانی، ياد و کالم ژاله اصفهانی 
دوست داران او و شعرش را در سالن اجتماع دانشگاه سيتی لندن گرد 
هم آورده بود تا برای اولين بار پس از رهايی او از زندان تن، و در نبود 
حضور جسمانی اش، با نوشيدن از شراب اميدوار شعر او، سرمای هوا 

و مرگ دور از خانه را به فراموشی بسپارند.
در اين مراسم با شکوه، که به ميزبانی پسران او و عده ای از اهل قلم 
برگزار شد، تعداد زيادی از شعرا و نويسندگان، به ذکر شعر و خاطرات 

همراهی ساليان دراز آشنايی شان با ژاله پرداختند.
در ابتدا، آقای فروتن، مجری برنامه، از آقای عنايت فانی در خواست کرد 

تا زندگی نامه ژاله را برای حاضران بيان کند.
در زمستان سال 1982 با زنی آشنا شدم که وجودش نه تنها به عنوان 
شاعری بزرگ، بلکه به عنوان انسانی بزرگوار و دوستی نزديک برايم 

چنان عزيز بود که بارها با خودم گفته ام چه ميکردم اگر اين گوهر يکتا 
را نمی يافتم؟

آقای فانی پس از بيان اين جمالت زندگی نامه ژاله را بدين شرح بيان 
کرد:

ژاله  آمد.  دنيا  به  اصفهان  در  پيش  و شش سال  هشتاد  ژاله سلطانی، 
ثمره پيوند منور و ابوالقاسم، از هفت سالگی برای عروسک هايش شعر 
گفت. اما در اوايل جوانی با ديدن ظلم و ستم حکومت فئودالی، به عنوان 

او  فرهنگی جامعه، مسير شعری  ماندگی  ارباب و مشاهده عقب  دختر 
دگرگون شد.

افتخار زن دانا به زر و زيور نيست 
خار سربار بود، زن که هنر پرورنيست

جهل و نادانی زن، موجب بدبختی اوست 
 ور نه اين عنصر پاکيزه سيه اخترنيست

اخگر  امروز،  باختر  های  روزنامه  در  از سيزده سالگی  ژاله  شعرهای 
و سپنتا چاپ می شد. نخستين مجموعه شعر او با نام گلهای خود رو، 
در سال 1323 به چاپ رسيد. در سال 1325، در بيست و پنج سالگی، 
تحوالتی تلخ و شيرين، مسير زندگی ژاله را به کلی دگرگون کرد. وی که 
بسيار دوست داشت به تحصيل ادامه دهد در آن سال در رشته ادبيات 
دانشگاه تهران پذيرفته شد. در همان سال ژاله که حاال در محافل ادبی 
رياست  به  که  ايران  نويسندگان  کنگره  نخستين  در  بود،  شناخته شده 
زمان،  آن  ادب  بزرگان  حضور  در  شد،  می  برگزار  بهار  الشعرا  ملک 

از جمله محمد معين، سعيد نفيسی، صادق هدايت، نيما و ديگران، شعر 
خواند. در همان سال با شمس الدين بديع تبريزی ازدواج کرد و باالخره 
در همان سال، مجبور به ترک وطن شد. و به اتحاد جماهير شوروی 
مهاجرت کرد. شعر خوانی ژاله در کانون نويسندگان، خالی از جنجال 

نبود.
اکنون  که،  کند  اعالم می  بهار  کنگره،  از روزهای  يکی  پايان جلسه  در 
نوبت به شعر خوانی بانو ژاله رسيده، ولی چون شعری که در اختيار ما 
گذاشته، از لحاظ مفهوم، سياسی، انتقادی است و با کار کنگره همخوانی 
ندارد، نوبت او را به شاعر ديگری می دهيم، اين کار باعث می شود که 
عده ای از جمله دکترکامبخش و دکتر زهرا خانلری، در اعتراض به اينکه 
چرا کنگره، برابری زن و مرد را رعايت نمی کند، کنگره را ترک کنند و 

ژاله را هم با خود ببرند.
ديگری  تواند، شعر  ژاله می  که  ميکند  اعالم  بهار  بعد،  البته صبح روز 
بخواند و ژاله چنين ميکند. شعری که در آن کنگره مجال خوانده شدن 
عقب  و  مردم  رنج  و  درد  به شرح  آن  در  و  دارد  نام  ايران  نکرد،  پيدا 

ماندگی آنها پرداخته می شود. 
… که درد اين همه بدبخت کی شود درمان؟ چرا نبايد خوشبخت باشد 

اين ملت؟ چرا نبايد شاداب باشد اين بستان؟
در همان کنگره، بهار او را ژاله اصفهانی صدا می کند، لقبی که ژاله به 
ژاله  پس  وزان  پذيرد.  می  رغبت  با  زادگاهش  به  زياد  دلبستگی  سبب 

اصفهانی ماندگار می شود.
لندن  ژاله در مسکو و  فعاليت های فرهنگی  به شرح  فانی،  سپس،آقای 

پرداخت و سخنان خويش را چنين به انجام رسانيد:
ژاله تا آخرين روزهای زندگی و در بستر مرگ، شعر گفت. پيکر ژاله  
روز سه شنبه در لندن، به شعله های آتش سپرده شد، تا خاکسترش بر 

آبهای رهای دريا افشانده شود، آن طور که خود خواسته بود.
مرا بسوزانيد و خاکسترم را بر آبهای رهای دريا، بر افشانيد

نه در برکه، نه در رود، که خسته شدم
 از کرانه های سنگواره  و مرزهای مسدود

پس ازعنايت فانی، آقای کيانوش، به بررسی شعر ژاله در معنا و فورم 
پرداخت و از آشنايی اش با ژاله اصفهانی گفت. وی سه ويژگی خاص 
شعر  فرزند  ژاله  شعر  اينکه  نخست  کرد:  معرفی  چنين  را  ژاله  شعر 
زبان  بزرگان  کالم  با  که  فرزندی  نيست.  بيگانه  شعر  و  است  فارسی 
فرسی رشد کرده است و اين ميراث هنرمند را به خوبی می شناسد و 
از آن استفاده می کند. دوم خصوصيت شعر ژاله اين است، که با اينکه 
مدرن و نو است، هرگز بدهکار هيچ مکتب و روش اجتماعی نيست. يعنی 
نگفته است. همين  بيرون، در شعرش سخن  دنيای  از حوادث زودگذر 
می  آنها،  ترين  عادی  تا  مردم  از روشنفکرترين  را  ژاله  که شعر  است 
خوانند و لذت می برند. مشخصه بارز سوم در شعر ژاله اين است که با 
اينکه گاه به ايران و مسائل آن و غربت و دوری اشاره دارد، اما هرگز 
شعر بومی نيست، شعر زمينی است و مردمی. يعنی ميتوان آنرا به هر 

زبان ديگر ترجمه کرد.
خانم شاداب وجدی، دوست و يار نزديک ژاله، سومين ميهمان برنامه 
بود، که سخنانش را با خواندن اين شعر معروف و ماندگار ژاله آغاز 

کرد:
زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 
صحنه پيوسته به جاست

و سپس چنين ادامه داد: اين شعر ژاله را همه دوست داران شعر او می 
شناسند و من امشب می خواهم يک کلمه شعر را تغيير دهم و بگويم:

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
ژاله، پيوسته به جاست.

يادمان باشد که ژاله در ادامه اين شعر می گويد: خرم آن نغمه که مردم 
بسپارند به ياد. شعر ژاله همان نغمه خرم است که در يادها خواهد ماند. 
پس چرا فکر کنيم که ژاله نيست؟ البته که دلمان برای ژاله تنگ خواهد 
شد. دلمان برای ژاله خانم تنگ خواهد شد که وقتی در مجالس و گرد 
همآيی هايمان، از او خواهش کنيم برايمان شعر بخواند، اول کمی ناز 
بيايد و بايستد و نفس عميقی بکشد و تازه ترين شعرش  اما بعد  کند، 
را برايمان بخواند. و اگر شعر قطار را می خواند، همراه با ريتم شعر، 
پايش را بر زمين بگذارد... می دود، می دود و ما صدای موسيقی کفش 
اش را بشنويم. دلمان برای ژاله تنگ خواهد شد، اما باز اين تسلی خاطر 
هست که می توانيم شعر او را بخوانيم و کمی آرام بگيريم. شعر هايی 
سروده  دوستان  داغ  برای  که  آنها  حتی  گويند،  می  اميد  از  همگی  که 

شده اند.
خانم وجدی، سپس به عشق ژاله به ايران و جلوه اين مهر ودوستی، در 

شعر او اشاره کرد و افزود،
ژاله در سخت ترين روزهای دوری هم از اميد صحبت می کند و اميدوار 

به زندگی نگاه می کند.
بعد از سخنان شاداب وجدی، آقای دکتر قاسمی، از بنيان گذاران کانون 
ايرانيان لندن در سخنانی برای بيان  حس و حال خود در روز وداع با 
ژاله چنين گفت: روزی که ژاله را به شعله های آتش سپرديم، نتوانستم 
جلوی اشکهايم را بگيرم. متنبی شاعر قرن چهارم عرب ] البته با کسب 
اجازه از دوست عربی دانم، آقای دکتر نوری زاده[، می گويد: اگر اين 
می  ما  دلهای  حرارت  را  وداع  زمين  نبود،  اشکها  اين  فيض  و  اشکها 
سوزاند. وی در قسمت بعدی کالمش، درون مايه شعر ژاله را اميد و 

انسان دوستی دانست و سپس چنين ادامه داد:
که  کوهدامنی]  بيرنگ  افغان  گرانمايه شعر  که شاعر  دارم  خاطر  به   ...
عجب  رفت،  دنيا  از  بعد  وروز  کرد  امضاء  را  امشب  بيانيه  متاسفانه، 
دنيای غريبی است مرگ واقعًا پشت گوش انسان است[ به مناسبت دفتر 

شعرش با عنوان من ناله می نويسم در کانون سخنرانی داشت، پس از 
معرفی کتاب، ژاله برخاست و پشت تريبون قرار گرفت و گفت: من از اين 
شاعر افغان دوست و برادر عزيزم، انتظار داشتم که برای کتابش نام “ 

من اميد می نويسم” را انتخاب می کرد.
 در قسمت بعد، شعر” يادبود ژاله” هادی خرسندی، که به دليل مسافرت 
برنامه بزرگداشت ژاله را از دست داده بود توسط همسرش خوانده شد. 
بعد از شعر هادی تعداد ديگری از دوستان و همراهان ژاله، خاطرات بر 

حافظه حک شده شان از ژاله اصفهانی را برای حاضران شرح دادند.
سيمين بهبهانی نيزکه با حضور صدای ضبط شده اش، فاصله تهران 
تا لندن تا لندن را درنورديده بود، در پيامی برای دوست داران ژاله که 
گرد هم جمع شده بودند، درود فرستاد و اظهار اميدواری کرد تا روان 
و جان ژاله نيز مانند شعرش هميشه سرشار و شاد باشد، شعر ژاله در 

دفتر روزگار ثبت گردد و آيندگان به شعر او اعتماد کنند.
زيبا کرباسی، که به نمايندگی از نسل جوان شعرای لندن سخن می گفت، 
آخرين ميهمان شاعر برنامه بود. زيبا  پس از قرائت شعر معروف قطار، 

سخنانش را چنين آغاز کرد:
رابطه من و ژاله يک رابطه کاماًل عاشقانه بود، او هم معلم بود و هم عزيز 
بود و هم دوست...يادم می آيد که چند سال قبل از اينکه اولين دفتر شعر 
من چاپ شود، ما هميشه در سايه يک بيد مجنون در هايد پارک قرار می 
گذاشتيم و برای هم شعر می خوانديم و گاه آنقدردر شور شعر غرق 
می شديم که ناخودآگاه بلند می شديم و می رقصيديم و دست افشانی 

می کرديم...
امشب در گفته ها مطرح شد که در کنگره نويسندگان ايران به ژاله اجازه 
داده نشد تا شعر خودش در باره ايران را بخواند، می خواهم ياد آوری 
کنم، شعر دوم ژاله هم همان بار معنايی را داشت و از بنفشه ای می گفت 
که در سرمای زمستان و قبل از آمدن بهار سر از خاک بيرون آورده 

است اين  نشان دهنده هوش و رندی زياد ژاله است. و ديگر اينکه آقای 
خويی در سخنانشان اشاره کردند که ژاله شاعر نيمايی بوده است. اما 
اولين زنی بود که  نيمايی نمی گفته است. ژاله  چنين نيست. ژاله شعر 
شکل و فرم غزل را عوض کرد و در کار، سبک خودش را داشت و آن 

را تا روز آخر نيز حفظ کرد.
از  نمايندگی  به  ژاله،  ديرين  يار  انصاری  زيبا، صبا  از صحبتهای  پس 
انجمن سخن، بيانيه اين انجمن را قرائت کرد و پس از آن، مهرداد بديع، 
فرزند ارشد ژاله خبر از تشکيل کانون “ نشر آثار ژاله  اصفهانی”  داد و 
از تمامی دوستان و نزديکان ژاله که  نامه، عکس، فيلم و يا هر ياد بود 
ديگری از ژاله در اختيار دارند، درخواست کرد، تا يک کپی از آن را در 

اختيار اين بنياد قرار دهند.
در ال به الی برنامه نيز، دو قطعه کوتاه از ژاله به نمايش در آمد، نخست 
زمانی که ژاله با همان صورت خندان و لباس آراسته هميشگی، در مقابل 
دوربين پسرش نشسته بود و از جاودانگی و رسالت شعر در شناساندن 
جاودانگی به مردم می گفت و دوم زمانی که تنها شش روز با مرگ و 
جاودانگی و آرامش بی پايان فاصله داشت و به سواالت مسعود بهنود 
يگانه سالح بشر است  اينکه عشق  از عشق می گفت و  داد.  جواب می 

برای مبارزه با خشونت دنيا.
قطعه  که  کاکس،  پروين  ی  خاطره  و  حس  از  مملو  و  جادويی  صدای 
ماندگار” شادبودن هنر است، شاد کردن هنری واالتر” را اجرا می کرد، 

پايان بخش برنامه بود. 
های  شکوفه  عنوان  با  کتابی  در  که  ژاله  نشده  چاپ  آخرين شعرهای 
زمستانی، مجال طبع پيدا کرده بود نيز، به رسم يادگار به تمامی شرکت 
کنندگان اهدا شد. تا در مراسم انتهايی برنامه، شعر و شراب و خيال با 

هم بياميزند و شبی ايرانی، اصفهانی،ژاله ای در لندن بسازند.
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نهايي شدن فروش مارک هاي جگوار و لندرور
 

گروه خودروسازي امريکايي فورد تصميم 
دارد در آغاز سال 2008 فروش مارک هاي 
مصمم  و  کند  نهايي  را  لندرور  و  جگوار 
قاطعانه  که  کند  انتخاب  را  است خريداري 
تعهد بدهد براي توليد اين دو مارک خودرو 

سرمايه گذاري کند. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، مارک فيلدز، 
شمالي  امريکاي  در  فورد  گروه  مسوول 
فروش  از  اطمينان  ما  اصلي  اولويت  گفت: 

مارک هاي جگوار و لندرور به خريداري است که داراي تفکري سازنده در جهت توسعه 
باشد. 

 او افزود، بعيد است ما بتوانيم فروش دو مارک جگوار و لندرور را تا پايان سال جاري 
نهايي کنيم اما انجام اين کار در 3 ماهه نخست سال 2008 عملي است. 

هر تخم مرغ 200 تومان! 

نرخ تخم مرغ از خود 
مرغ گرانتر می شود

مرغ ها  از  زيادي  شمار  ساختن  معدوم 
بيماري،  نوعي  شيوع  از  نگراني  خاطر  به 
افزايش  و  مرغ  تخم  توليد  کاهش  باعث 

روز  چند  همين  تا  تهراني  شهروندان  که  درحالي  است.  شده  غذايي  ماده  اين  قيمت 
پيش هرشانه تخم مرغ را بين 2000 تا 2300 تومان مي خريدند در چند روز گذشته 
وبه دنبال خبرهاي تاييد نشده از شيوع بيماري در مرغ ها به يکباره به بيش از 3000 

تومان رسيده است.
برخي از مرغداران باتوجه به اينکه معدوم شدن شمار زيادي از مرغ ها خود به خود 
کاهش توليد تخم مرغ را به همراه خواهد داشت، از هم اکنون عرضه تخم مرغ به بازار 
را محدود کرده که عاملي براي افزايش قيمت تخم مرغ است. افزايش قيمت تخم مرغ در 
تهران درحالي اتفاق مي افتد که برخي شرکت ها با رنگ و لعاب دادن به بسته بندي تخم 
مرغ و گذاشتن جايزه هاي مختلف در بسته بندي آنها، تخم مرغ را تا شانه اي شش 

هزار تومان نیز عرضه مي کنند یعني هر دانه تخم مرغ 200 تومان! 
را به صورت شانه اي  آنها  با جدا کردن تخم مرغ هاي ریز  از شرکت ها  این دسته 

روانه بازار مصرف مي کنند. 

کريسمس هم بازار 
را تکان نداد

2007 ميالدی نزديک می شويم،  پايانی سال  در حالی که به روزهای 
کماکان نگرانی ها در عرصه های اقتصادی جهان وجهی غالب تر نسبت 

به اميدواری ها دارند. 
بی  تاريخ  در  که  قيمتهايی  و  زمستان  فصل  وجود  با  انرژی  بازار  در 
سابقه هستند اما کاهش اميد به آينده رشد تقاضا، ثباتی اندک را همراه 
با تمايل به نزول به نرخ ها بخشيده است. عرصه فلزات نيز با وجود 
تقاضای همچنان باال به سبب چشم انداز نه چندان روشن، قيمتها را در 

مسير سقوط می بيند.
 شرايط فعلی در حالی بر بازارها حاکم است که بسياری از کارشناسان 
بانک  با کاهش نرخ بهره توسط  باور بودند که  اين  و معامله گران بر 
کاال  و  سهام  بازارهای  در  رونق  شاهد  رزرو(،  آمريکا)فدرال  مرکزی 
خواهيم بود اما گويا چون فعاالن در انتظار کاهش 0/5 درصدی اين نرخ 
بوده اند و در عمل تنها با 0/25 آن موافقت شده بود، نتيجه دلخواه به 

دست نيامده است. 

کسی به فلزات اميدوار نيست
اساسی  تفاوت  با شانگهای  لندن  فلزات  بورس  انبارهای مس  اوضاع   
دارد. در حالی که ذخاير در لندن به باالترين سطح خود در 9 ماه اخير 
ماه   10 در  حد  ترين  پايين  به  شانگهای  در  ذخاير  اين  ميزان  رسيده، 

منتهی به دسامبر کاهش يافته است. 
آمارهايی که اخيرا توسط گمرک چين منتشر شده، نشان می دهد که 
واردات مس و آلياژهای آن در ماه نوامبر امسال نسبت به مدت مشابه 
سال 2006، رشد 85 درصدی پيدا کرده که اين اتفاق در ادامه روند سال 

جاری واردات اين کشور رخ داده است. 
شده  سپری  ماه   11 مجموع  در  جهان  مس  کننده  مصرف  بزرگترين 
 86 رشد  که  کرده  وارد  را  فلز  اين  از  تن  ميليون   1/6  ،2007 سال  از 
درصدی را نسبت به 11 ماه ابتدايی 2006 دارد. تقاضای قوی در چين 
در شرايطی کماکان پايدار است که نرخ های جهانی به علت نگرانی های 
حاصل از رکود پردامنه اقتصادی در آمريکا، به کمتر از 6500 دالر در 

هر تن نيز در هفته گذشته رسيد و به نظر می رسد در ماههای ابتدايی 
2008 هم شاهد رشد نرخ از اين حدود نباشيم. 

گرچه برخی تحليل ها از عدم کاهش تقاضای چين در سال آينده حکايت 
می کند اما بيشتر نگاه ها به سوی آمريکاست تا مگر تغيير روند رکودی 
فعلی، بتواند اطمينان از حفظ تقاضا را به وجود آورد. برآورد می شود 
که با ادامه اوضاع نامناسب بخش مسکن اياالت متحده، 10 درصد از 

نياز مس اين کشور در سال 2008 نسبت به امسال کاهش يابد.
هفته گذشته  در  فلزات رنگين  المللی  بين  بازارهای  در  که  اتفاق جالبی 
روی داد، افزايش نرخ های سرب بود. اين فلز پس از آن که با تالطمات 
شديد عرضه رشد بيش از دو برابری قيمت را نيز در سال جاری تجربه 
کرد، با انتشار اخباری اميدوار کننده از حل مشکالت صادراتی آن از 
استراليا، کاهش قابل مالحظه 40 درصدی نرخ را هم به چشم ديد و به 

نظر می رسيد به قيمتهای معقول کمتر از 2000 دالر در هر تن برسد. 
 شرکت کانادايی » ايورنيا« که تامين 3 درصد سرب دنيا را بر عهده دارد 
در پی پيدا شدن آثار اين فلز در خون ساکنان بندر» فرمانتل« استراليا، 
به توقف صادرات از اين بندر محکوم شد که خبری مبنی بر حل اين 
مشکل چندی پيش انتشار يافت. اما به تازگی عنوان شده که بدون جلب 

رضايت اتحاديه کارگری، امکان برقراری مجدد صادرات وجود ندارد.
  اين شرکت همچنين اميدوار به از سرگيری استخراج از معدن» ماگالن« 
شده  متوقف  گذشته  مارس  در  آن  از  برداری  بهره  که  است  استراليا 
بود. کارشناسان متوسط قيمت سرب در سال آتی را حوالی 1500 دالر 
تخمين می زنند در حالی که به واسطه آاليندگی شديد آن، چشم انداز 

بلند مدت تقاضای اين فلز کاهشی فرض می شود.

نفت در برابر اخبار مثبت: يک عامل قوی منفی  
قيمت جهانی نفت پس از سير تا مرز 100 دالر در هر بشکه، به ورطه 
رکود اقتصادی اياالت متحده افتاد در حالی که داليل بسياری برای رد 
اين مرز باور نکردنی وجود دارد. زمستان امسال نيز چون سال های 
پيش، با رشد تقاضا همراه بوده وتنش های جدی که نگرانی هايی را در 
ارتباط با عرضه مطمئن ايجاد می کند، بر هم خوردن جدی تر تعادل 
بزرگترين  اختالل شديدی که در رشد  اما  را موجب می شود  بازارها 
اين سال های اخير مواد خام را  نياز باالی  ايجاد شده،  اقتصاد جهان 

تحت تاثير جدی خود قرار داده است. 
 قيمتها در روز پايانی هفته اندکی بهبود يافت که تنش ها در مرز عراق و 
ترکيه، شورش ها در نيجريه و سرمای شديد در شمال آمريکا، از داليل 
توليد  از سوی  نگران کمبود عرضه  بازار  که هنوز  بوده در حالی  آن 
کنندگان اوپک است. هواپيماهای ارتش ترکيه اخيرا مواضع شورشيان 
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( را در شمال عراق بمباران کرده اند. 

می  تامين  را  اروپا  نياز  از  مهمی  بخش  منطقه،  اين  نفت  انتقال  خطوط 
کند. 

به تبع کاسته شدن از تب افزايش قيمتهای جهانی نفت، قيمت محصوالت 
پتروشيمی نيز به تعادل نسبی رسيده که نزديک شدن به روزهای پايانی 
از اعالم خبر  اين ميان موثر بوده است. نرخ متانول پس  سال هم در 
ورود واحدهای توليدی شرکت » متانکس« به مدار توليد در پی تحويل 
خوراک گاز، به تعادل رسيده اند هر چند تمايل شديدی به کاهش نيز 
احساس می شود. کاهش عرضه متانکس در ماههای اخير موجب کمبود 
در بازارهای پرتقاضا شده بود و نرخ های جهانی را ظرف مدت کوتاهی 

به دو برابر رسانده بود. 
قيمتها در بازارهای کره، تايوان و هند تامرز 600 دالر در هر تن رسيده 
البته  خورد.  می  قيمت  دالر   450 از  فراتر  متانول  نيز  چين  در  و  بود 
کماکان نرخ ها در همين حدود باقی مانده اما به نظر می رسد دليلی برای 

اين ثبات در هفته های آتی نمانده باشد.
اما گوگرد همچنان قيمتهای بااليی را به خود می بيند هرچند گفته می 
برابر شده،  نرخ های چندين  اين  در  معامله  برای  تمايل کمی  که  شود 
 440 تا   350 ميان  ما،  منطقه  در  در حالی  ماده  اين  قيمت  دارد.  وجود 
دالر است که کمتر از دو ماه پيش، پايين تر از 200 دالر خريد و فروش 
می شد. اين نرخ ها به تعطيلی برخی واحدهای توليدی که به ماده اوليه 

گوگرد نياز داشتند، منجر شده است. 

ریسک اقتصادي ایران افزایش یافت
در   )OECD( توسعه  و  اقتصادي  هاي  همکاري  سازمان   
 7 از   6 ايران رتبه  به  اعتباري  بندي ريسک هاي  آخرين رده 

را داد.
از  OECD که متشکل  به گزارش خبرنگار »اعتماد« سازمان 
کشورهاي اقتصادي توسعه يافته اروپايي و امريکاي شمالي 
اقتصادي و سياسي  بندي را براساس عملکرد  اين رده  است 

کشورها مي دهد. 
اين رده بندي که براي اخذ يا اعطاي اعتبار صادراتي کشورها 
يا  ها  بانک  وام  اعطاي  نرخ  در  تواند  مي  دارد  بسيار  اهميت 

موسسات اعتباري نقش بسزايي ايفا کند. 
در اين رده بندي که 210 کشور جهان را در بر مي گيرد رتبه 
1 از لحاظ ريسک اعتباري در پايين ترين ريسک و رتبه 7 در 

باالترين ريسک قرار مي گيرد. 
رتبه 6 از 7 در حالي به ايران داده شده است که ايران تا شروع 
ماه مارس سال جاري ميالدي ) اسفند 85( رتبه 5 را داشت. 
 4 2005 به عدد  2001 تا سال  ايران از سال  هرچند که رتبه 

تنزل کرده بود اما از سال 2005 اين رتبه به 5 و از جوالي سال جاري ميالدي به 6 افزايش يافت. افزايش رتبه ريسک اعتباري ايران را مي 
توان در قرارداد اخيري که ميان وزارت نفت ايران و شرکت سينوپک چين منعقد شد، مشاهده کرد. در اين قرارداد که پس از 3 سال مذاکره 
منعقد شد نرخ بازگشت سرمايه يا همان ror روي 14/98 درصد يا همان 15 درصد بسته شد. اين در حالي است که ايران از مدت ها پيش 
علت عدم انعقاد قرار داد را به خاطر پيشنهاد 15 درصدي چين اعالم کرده بود. بنابر گفته اين سازمان رتبه 6 ايران که حدود يک ماه و نيم 
پيش اعالم شده حداقل تا پايان سال جاري ميالدي اعتبار دارد و رتبه جديد ايران از ابتداي سال آينده ميالدي اعالم خواهد شد. در رتبه 
بندي ريسک اعتباري رفتارهاي داخلي اقتصاد ، رفتارهاي بيروني سياسي يا همان تعامالت بيروني نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند. در حال 
حاضر دولت نهم در رفتارهاي داخلي اقتصادي نتوانسته اعتماد سرمايه گذاران را جذب کند، به طوري که نرخ رشد تشکيل سرمايه در سال 
85 کاهش يافته است. بنابر گزارش بانک مرکزي اين نرخ نسبت به سال 1384 حدود 1/8 واحد درصد کمتر و اين کاهش بيشتر در بخش 
ماشين آالت بوده است. سازمان OECD در حالي نرخ رتبه بندي ريسک اعتباري ايران را 6 اعالم کرد که واحد اطالعاتي اکونوميست هم 

تصوير خوشايندي از اقتصاد ايران براي امسال و سال آينده ارائه نداد.

بنابر گزارش اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال جاري بدون تغيير نسبت به سال قبل خواهد ماند. همچنين نرخ تورم 
بنابر اين پيش بيني براي امسال 17 درصد خواهد بود.

از سوي ديگر بنابر پيش بيني واحد اطالعاتي اکونوميست نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميالدي 4 درصد خواهد بود که در سال 
هاي بعد کاهش هم خواهد داشت. اين نهاد پيش بيني کرده است نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2009 ، 2010 و 2011 به ترتيب 3/7 ، 
3/5 و 3/4 درصد خواهد بود. همچنين نرخ برابري ريال در برابر دالر امريکا، آن گونه که اين نهاد برآورد کرده است از 940 تومان در سال 

جاري به 1250 تومان در سال 2011 خواهد رسيد.
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شهر سوخته، 
بهشت باستان 

شناسان
اسرار شهر سوخته )Burned City( زابل که بهشت باستان شناسان دنيا 
نام گرفته همچنان براي بشر پنهان مانده است. شهري که روزگاري مرکز 
تجاري، صنعتي مردم در پنج هزار سال قبل بود امروز به عنوان محوطه 

سوخته نام برده مي شود.
شهرسوخته زابل شهري پنج هزارساله در دل کويراست که با آشکار شدن 
اسرار نهفته اش در هر فصل کاوش توسط باستان شناسان، مردم دنيا و 

به خصوص محققان را حيرت زده مي کند.
با گذر در محور زابل به زاهدان در 55 کيلومتري زابل و در حاشيه جاده 
، تپه هايي مرتفع مشاهده مي شود که در کوير خشک و سوزان سيستان 
اين  کهن  تمدن  از  بخش  نخستين  سوخته  شهر  کاخ  کنند.  مي  خودنمايي 
محوطه منحصر به فرد است که در زواياي مختلف هر رهگذري را بي گمان 

به سوي خود مي کشاند.
انديشه  با دستان پرتوان و  باستان شناسان و محققان داخلي و خارجي 
سکونت  نحوه  از  را  نهفته اي  رازهاي  و  اسرار  توانسته اند  تاکنون  خود 
زمان چه  آن  نيست  معلوم  که  در محوطه اي  قبل  هزار سال  پنج  مردمان 

نام داشت کشف کنند.
شهرباستاني سوخته متعلق به 3200 قبل ازميالد است که مردم اين شهر 
در چهار دوره بين سال های 3200 تا 1800 قبل از ميالد در آن سکونت 
می  باز  مسيح  ميالد  از  قبل  قرن  چهار  به  شهر  اين  تاريخچه  اند.  داشته 
گردد. کلنل بيت، يکی از ماموران نظامی بريتانيا از نخستين کسانی است 
که در دوره قاجار و پس از بازديد از سيستان به اين محوطه اشاره کرده 
و نخستين کسی است که در خاطراتش اين محوطه را شهر سوخته ناميده 
و آثار باقيمانده از آتش سوزی را ديده است. پس از او سر اورل اشتين با 
بازديد از اين محوطه در اوايل سده حاضر، اطالعات مفيدی در خصوص 
اين محوطه بيان کرده است. بعد از او شهر سوخته توسط باستان شناسان 
ايتاليايی به سرپرستی مارتيسو توزی از سال 1346 تا 1357 مورد بررسی 

و کاوش قرار گرفت.
بر مبنای يافته های باستان شناسان شهر سوخته 151 هکتار وسعت دارد 
واقع  مسکونی  بخش  پنج  دارای  اين شهر  که  می  دهد  نشان  آن  بقايای  و 
در شمال شرقی شهر سوخته، بخش های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای 
به  چسبيده  و  متوالی  تپه های  صورت  به  که  است  گورستان  و  يادمانی 
اند. هشتاد هکتار شهر سوخته بخش مسکونی بوده است.  هم واقع شده 
زيست  محيط  که  اکنون  بر خالف  محوطه  اين  است  داده  نشان  تحقيقات 
کاماًل بيابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا ديده می  شود، در پنج هزار 
سال قبل از ميالد منطقه ای سبز و خرم با پوشش گياهی متنوع و بسيار 
مطلوب بوده و درختان بيد مجنون، افرا و سپيدار در آنجا فراوان وجود 

داشته است. 
در آن دوران نيز اين منطقه بسيار گرم بوده، اما آب رودخانه هيرمند و 
شعباتش به خوبی زمين های کشاورزی شهر سوخته را سيراب می  کرده 
پرآب  و  بزرگ  درياچه ای  ميالد  از  قبل   3200 در  هامون  درياچه  است. 
بوده و رودها و شاخه های قوی از آن منشعب می  شده و در اطراف آن 
نيزارهای وسيعی وجود داشته است. در بررسی های منطقه ای در اطراف 

شهر سوخته بستر رودخانه های مختلف و آبراه هايی پيدا شده که به مزارع 
کشاورزی شهر سوخته آب می  رسانده اند. در اولين فصل کاوش در شهر 
سوخته کوچه ها و خانه های منظم، لوله کشی آب و فاضالب با لوله های 
اين شهر  پيدا شد که نشان دهنده وجود برنامه ريزی شهری در  سفالی 

است.
منطقه گورستان:

از سال 1376 تا 1383 تعداد 14 گمانه به مساحت تقريبی 2300 متر مربع 
در گورستان شهر ،حفاری شده و در نتيجه 310 گور کشف شده است. 
طی کاوش های بعمل آمده توسط باستان شناسان ،برخی از مردم شهر 
سوخته را با لباس و پارچه کفنی دفن می کرده اند.در تعدادی از قبرها، آثار 

پارچه در روی بدن اجساد مردگان ديده می شود. پارچه ها به سه شکل 
مختلف در قبرها ديده می شود. به صورت کفن ،که مرده ها را در آن می 
پيچيده اند. به شکل لباس زير انداز و رو انداز کف قبر فرش شده و مرده 

را با لباس در آن می گذاشتند. 
اشياء سفالی اصلي ترين موادی هستند که تقريبا در همه قبرها وجود دارند 
از اشياء ،هدايای ديگری ساخته شده از سنگ، چوب،  اين دسته  در کنار 

پارچه در قبور ديده می شود.
صنعت و مشاغل در شهر سوخته

شهر سوخته مرکز بسياری از فعاليت های صنعتی و هنری بوده، در فصل 
از زيورآالت به  ششم کاوش در شهر سوخته نمونه های جالب و بديعی 
دست آمد. در جريان حفاری های فصلهای گذشته در شهر سوخته مشخص 
شد که با توجه به صنعتی بودن شهر سوخته و وجود کارگاه های صنعتی 
ساخت سفال و جواهرات در اين منطقه، ساکنان شهر سوخته از درختان 

موجود در طبيعت محوطه برای سوخت استفاده می  کرده اند. شهر سوخته 
مرکز بسياری از فعاليت های صنعتی و هنری بوده، در فصل ششم کاوش 

در شهر سوخته نمونه های جالب و بديعی از زيورآالت به دست آمد.
در  طال  و  الجورد  از  گردنبندهايی  و  مهره ها  يافتن  با  شناسان  باستان 
يک گور در باره روشهای ساخت ورقه ها و مفتول های طاليی به تحقيق 
ابتدا  ابتدايی  ابزار بسيار  پرداختند و دريافتند صنعتگران شهر سوخته با 
صفحه های طاليی بسياز نازک به قطر کمتر از يک ميليمتر تهيه کرده و بعد 
آنها را به شکل لوله های استوانه ای درمی آوردند و پس از اتصال دو سوی 
ورقه ها به يکديگر مهره های سنگ الجورد را در ميان آن قرار می  دادند. در 
پارچه  انواع  کاری،  معرق  سنگی،  ظروف  و  سفالينه ها  انواع  شهرسوخته 
و حصير يافت شده که معرف وجود چندين نوع صنعت، به ويژه صنعت 
و  يکرنگ  پارچه  بافت  نوع   12 تاکنون  آنجاست.  در  بافی  پارچه  پيشرفته 
و مشخص  آمده  به دست  در شهر سوخته  ماهيگيری  قالب  و  رنگ  چند 
شده مردم اين شهر با استفاده از نيزارهای باتالق های اطراف هامون سبد 
استفاده  هم  کردن سقف  برای درست  نی ها  اين  از  و  می  بافتند  و حصير 
مشاغل  ديگر  از  نيز  ماهيگيری  تورهای  بافت  و  ماهی  صيد  می  کردند. 
بدون شک جز شهرهاي  است. شهر سوخته  بوده  مردمان شهر سوخته 
آثار  بقاياي  در  تنها  نه  نکته  اين  است.  بوده  خود  زمان  پيشرفته  بسيار 
معماري و کارهاي ظريف دستي و صنعتي ديده مي شود بلکه در سازمان 
دهي اجتماعي شهر نيز ديده مي شود. شهر سوخته دارای تشکيالت منظم 

و مرتبی بوده است. 
آثار باقی مانده نشان دهنده اين امر است که در اين شهر طی هزاره سوم 
فاضالب  آبرسانی،تخليه  منظم  و  مرتب  نظام  يک  دارای  ميالد،  از  پيش 
علومی  از  تنها  نه  شهر  اين  پزشکان  که  حد  آن  تا  بوده  پزشکی  ودانش 
اعمال  اجرای  به  اند  توانسته  می  اند،بلکه  بوده  آگاه  بندی  شکسته  چون 
لوح  تنها  پيدا شدن  از سوي ديگر  بزنند.  انگيز جراحی مغز دست  شگفت 
نوشته دوران آغاز ايالمی اين شهر، همراه با آثار مهرها، نشان از ارتباطات 

تجاری و کنترل اقتصادی منطقه از سوی اين جامعه دارد .
زير  گروهای  به  توان  می  را  شده  پيدا  اشياء   ، کلی  بندی  تقسيم  يک  در 
تقسيم کرد.اشياء زينتی /اشياء آيينی /اشياء مربوط به مشاغل/اشياء مورد 

استفاده در زندگانی روزمره/مواد غذايی 
از  و  دارد  قرار  هيرمند  رود  دلتاهاي  از  يکي  همجواري  در  شهرسوخته 
با  اين شهر  ايران بشمار مي رفت.  مفرغ در شرق  مراکز دوران  مهمترين 
و  يک باره  به  نشاط  و  و شور  رونق  900سال  از  پس  150هکتار وسعت 
مکشوفه  و  موجود  آثار  براساس  است.  رفته  بين  از  ناگهاني  به صورت 

گذشته هاي  از  سوخته  شهر  بخصوص  و  سيستان  سرزمين  باستاني، 
لحاظ  به  منطقه  اين  بوده است.  بسيار شکوفا  فرهنگ  و  تمدن  داراي  دور 
موقعيت خاص اقليمي، سياسي و فرهنگي مرکز ارتباطات تمدن هاي بزرگ 

ماوراالنهرين، بين النهرين و هند و چين به شمار مي رفته است.
بخش  پنج  از  زابل  تاکنون شهرسوخته  انجام شده  کاوش هاي  اساس  بر 
شامل گورستان، منطقه مسکوني، بناهاي يادماني ، صنعتي و بخش مرکزي 

تشکيل شده است.
استقرار  بزرگترين  عنوان  به  آن  خالق  و  هوشمند  تمدن  و  شهرسوخته 
شهرنشيني درنيمه شرقي فالت ايران نمونه اي منحصر به فرد و حکايت گر 

واقعي علم، صنعت و فرهنگ گذشته هاي دور سيستان است.
ميليمتر،  نيم  دقت  با  آبنوس  چوب  از  کشي  خط  کشف  با  رياضيات  علم 
صنعت جواهرسازي، هوش باال با کشف انواع بازي هاي فکري، پزشکي با 
انجام نخستين عمل جراحي مغز و سزارين و دامداري نمونه اي از افتخارات 
ساکنان سرزمين سيستان و به ويژه شهر سوخته در پنج هزار سال قبل 
دنيا  انيميشن  نخستين  آن  روي  بر  که  جامي  همه کشف  از  مهمتر  است. 
حکاکي شده اهميت شهر سوخته زابل را چنان زياد کرده که روز به روز 
بر تعداد عالقه- مندان به تاريخ و تمدن سيستان افزوده است. اين جام نقش 
بزي را نشان مي دهد که با پنج حرکت براي خوردن برگ به باالي درخت 
مي پرد. خودکفا بودن اقتصاد در شهر سوخته يکي از نکته هاي مهم است 

که کمتر مي توان در محوطه هايي با قدمت مشابه جست و جو کرد.
سوخته  شهر  کاوش هاي  آغاز  از  پيش  که  مي دهد  نشان  مکتوب  شواهد 
بسياري از باستان شناسان بر اين باور بودند که مراکز فرهنگي وتمدني 

در ميان رودان و جنوب غربي ايران واقع شده است.
است  مفرغ  دوران  اواسط  به  مربوط  که  و سوم  دوم  دوره هاي  واقع  در 

دوره هاي شکوفايي شهر سوخته بشمار مي روند.
اوليه آن متعلق به منطقه شهر سوخته  وجود اشيا و سنگ هايي که مواد 
نيست نشان مي دهد که شهر سوخته در دوره زندگي فعال خود با تعدادي 
از شهرها و مراکز باستاني همزمان روابط اقتصادي محکمي داشته است.

دو  را سوختن شهر طي  نام  اين  به  نامگذاري شهرسوخته  داليل  از  يکي 
مرحله در 2700و 2400قبل از ميالد ذکر کرد. تا پيش از آغاز کاوش در 
شهرسوخته، بسياري از باستان شناسان و محققان بر اين باور بودند که 
النهرين و جنوب غربي  مراکز فرهنگي و تمدني تنها در ميان رودان، بين 

ايران قرار دارد.
ابزار   ، گياهان، مواد غذايي سفال  انواع مختلف  درگورستان شهرسوخته 
بازي ،انواع پارچه رنگي و وسايل آرايشي کشف شده که اين خصوصيات 
با  مي کند.  متمايز  باستاني  محوطه هاي  ديگر  به  نسبت  را  شهرسوخته 
تحقيقات بر روي پارچه هاي رنگي کشف شده در شهرسوخته اين نتيجه 
اين  در  دنيا  اورگانيکي  مواد  و  پارچه  بزرگترين مجموعه  که  حاصل شد 

شهر وجود دارد.
کشف مهرهاي استوانه اي و مسطح نشان از باالبودن اقتصاد ساکنان شهر 
سوخته دارد. البته بيشتر مهرها در گورهاي زنان شهرسوخته يافت شده 
که نشان مي دهد اقتصاد اين شهر در آن زمان در اختيار اين قشر بوده 
است. در دنياي باستان از مهرها به عنوان ابزار کنترل اقتصاد جوامع ياد 

مي شود.
شهر  گورستان  در  هامون  درياچه  های  نی  از  حصيري  سبد  دو  کشف 
سوخته در کنار گور دختر جواني نمونه واقعي در هزاره سوم قبل از ميالد 
است که  در داخل اين سبدها توده پارچه اي بسيار ظريف سوخته و نيز 
يک کيسه چرمي پيدا شده است. در گورستان شهر سوخته انواع اسکلت ها 
از يک تا 100درصد پوسيدگي يافت شده است. به دليل وجود خاک مناسب 
، اسکلت هاي سالم متعددي نيز در گورستان شهر سوخته پيدا شده است. 
انسان  500اسکلت  توانسته اند در فصول مختلف کاوش  باستان شناسان 
در سنين و اندازه هاي مختلف از گورستان کشف کنند. قديمي ترين اسکلت 
و  متر  يک  قد  با  مردي  به  متعلق  سوخته  شهر  گورستان  از  شده  يافت 

90سانتي متر است.
درشرايط حاضر که نزديک به دو هزار سال از پايان استقرار انسان در 
شهر سوخته زابل گذشته انواع سفالينه ها و ظروف سنگي شکسته در سطح 
محوطه وسيع اين شهر پيدا مي شود. اين ظروف و سفالينه هاي شکسته به 
همراه انواع پارچه، حصير و چوب نشان مي دهد که اين سرزمين روزگاري 

يکي از نقاط غني جهان در پنج هزارسال قبل بوده است.

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيدگردشگری  kadivar@persianweekly.co.uk    گردآوری : فرشته کدیور 
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چون شب بيست و دوم بر آمد
گفت : اي ملک جوانبخت، چون احدب آواز وزير برشنيد گمان کرد که عفريت است در جواب گفت : يا َشيخ الَعفاريت از هنگامي که مرا در اين چاه سرنگون کرده اي من 
سر بر نکرده ام و سخن نگفته ام. وزير گفت: من نه عفريتم، من پدر عروسم. احدب گفت: برو و مرا به حال خويش بگذار تا عفريت باز آيد. به من تزويج نکرده ايد مگر 
معشوقة گاوميشان و معشوقة جنيان را. نفريِن َحق بر آن کس باد که او را به من تزويج کرد. وزير با وي گفت: برخيز و از اين مکان به درآي. احدب گفت: مگر من 

ديوانه ام که بي اجازِت عفريت از اين مکان به در آيم، عفريت با من گفته است چون آفتاب برآيد از اين مکان بيرون شو و از پي کار خويشتن رو. تو اکنون با من بگو که 
آفتاب بر آمده است يا نه که تا آفتاب بر نيايد من از اين مکان نتوانم برآيم. وزير با احدب گفت: ترا در اين چاه که فرو آويخت؟ احدب گفت:  دوش من از بهر دفِع پليدي 

بدين مکان آمدم ناگاه از ميان آب موشي به در شد و بانگ بر من زد و بزرگ همي شد تا به بزرگي گاوميش گشت و با من سخن گفت که هنوزم آن سخن در گوش 
است. تو مرا به حال خويش بگذار و راه خود در پيش گير. نفريِن خدا بر کسي باد که اين عروس به من تزويج کرد.

پس وزير پيش رفته او را از آن مکان به در آورد. در حال احدب به سوي سلطان بگريخت و آنچه از عفريت بر وي رفته بود با سلطان بازگفت و اما وزير در کار دختر 
خود حيران بود. گفت: اي دخترک مرا از کار خويش آگاه کن. دختر گفت: همان پسر خوبروي که مرا بر وي تزويج کرده بوديد دوش بکارت از من برداشت. اکنون از او 
آبستنم اگر سخن من باور نداري اينک دستار اوست که بر فراز کرسي است و رداي اوست که در نزد بالين من است و در ميان ردا چيز ديگر نيز هست که نمي دانم آن 
چيست. چون پدر عروس اين سخن بشنيد برخاسته به حجله آمد. دستار را برداشته در خارج و داخل آن به تأمل نظر مي کرد که تعويذي در گوشة کاله دستار دوخته 
است. آن تعويذ بشکافت و ردا برداشته بدره اي که هزار دينار در آن بود در ميان بديد. بدره را بگشود ورقه اي در ميان بدره يافت. ورقه بخواند ديد که ُمبايِعة يهودي 

است با حسن بدرالدين ابن نورالدين مصري. در حال شمس الدين فريادي برآورد بيخود بيفتاد. چون به خود آمد گفت: » ُسبحان اهلل القادُِر َعلي ُکلِّ َشي « پس از آن گفت: 
اي دختر آيا مي داني کيست آنکه بکارت از تو برداشته؟ دختر وزير گفت نه نمي دانم. وزير گفت: او برادرزادة من است و اين هزار دينار مهر توست. اي کاش مي دانستم 

که اين قضيه چگونه اتفاق افتاده. پس از آن حرز بگشود و به خط برادرش نظر افتاد گفت: 
گر بگويم همه گويند َضالليست قديم  بوي پيراهن گم کردة خود مي شنوم    

پس از آن حرز بخواند و تاريخ تزويج دختر وزير بصره و تاريخ والدت حسن بدرالدين را در آن حرز نبشته يافت و ديد که تاريخ تزويج هر دو بردار يک ماه و يک 
شب و همچنين والدت حسن بدرالدين با تاريخ والدت دختر او ست الحسن يکي است. در حال ورقه گرفته بنزد سلطان شد و او را از ماجرا آگاه کرد. ملک را عجب آمد و 
فرمود که تاريخ اين واقعه بنويسند و وزير چندگاه به انتظار پسر برادر بنشست از او اثري پديد نشد. آنگاه گفت: به خدا سوگند کاري کنم که پيش از من کسي چنان کار 

نکرده باشد.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب بيست و سوم بر آمد
گفت : اي ملک جوانبخت چون از حسن بدرالدين خبري نرسيد شمس الدين وزير گفت:  کاري کنم که پيش از من کسي چنان کار نکرده باشد. پس قلم و قِرطاس گرفته آنچه 

که در حجله بود همه را يک يک بنوشت که فالن چيز در فالنجا و چيز ديگر در فالن مکان است. پس از آن ورقه فروپيچيد و فرمود که چيزهاي اثاث حجله خانه را در 
صندوق نگاه دارند و خود دستار و رداي حسن بدرالدين را با بدرة زر نگاه داشت.

و اما دختر وزير را زمان آبستني به انجام رسيد. پسري چون َقَمر بزاد که به پدر خود حسن بدرالدين همي مانست. ناف او را ببريدند و سرمه به چشمان او بکشيدند 
و به دايگانش سپرده او را َعجيب نام نهادند. چون هفت ساله شد وزير شمس الدين او را به آموزگاري سپرد که در تربيت او بکوشد. چهار سال در دبستان بود و با 
کودکان دبستان جنگ مي کرد و ايشان را دشنام مي داد و مي گفت: شما با من چگونه برابري توانيد کرد. که من پسر وزير مصرم. کودکان شکايت پيش استاد بردند، 

استاد گفت: من شما را سخني بياموزم که اگر اين سخن به عجيب بگوئيد ديگر به دبستان نيايد و آن اين است که چون عجيب باز آيد بر وي جمع شويد و از هر سوي 
حديثي به ميان آوريد و در آن ميان بگوئيد که هر که نام باب و مام خود نداند او حرام زاده است و در ميان ما نبايدش نشست.

پس چون بامداد شد کودکان به دبستان آمدند و عجيب نيز حاضر شد. کودکان بر او گرد آمدند و از هر سو سخن راندند و گفتند در ميان ما ننشيند مگر کسي که نام 
پدر و مادر بگويد. آنگاه يکي از ايشان گفت: نام من ماِجد و نام پدرم ِعّزالدين و نام مادرم ُعلوي است. و ديگري نيز به همان سياَقت نام خود و نام پدر و مادر باز گفت 

تا آنکه نوبت به عجيب افتاد. گفت:  مرا نام عجيب و نام مادر ست الحسن و نام پدرم شمس الدين است، وزير مصر. کودکان گفتند: به خدا سوگند وزير پدر تو نيست. 
عجيب گفت: به خدا سوگند وزير پدر من است. کودکان بر وي بخنديدند و گفتند چون نام پدر نمي داني از ميان ما به در شو. در حال کودکان از وي پراکنده گشته به او 

بخنديند. عجيب دلتنگ گشته گريستن آغاز کرد. آموزگار با او گفت: مگر گمان مي کردي که شمس الدين ترا پدر است! اي فرزند، شمس الدين پدر تو نيست، پدر ترا نه ما 
مي شناسيم و نه تو. از آنکه مادرت را سلطان مصر به سياهي گوژپشت تزويج کرده بود در شب عروسي جنيان با مادر تو خفته اند.

عجيب چون اين سخن بشنيد برخاسته گريان گريان شکايت به مادر برد و شّدت گريستن از سخن گفتنش منع مي کرد. چون مادر گريستن او بديد دلش بر وي بسوخت. 
گفت:  اي فرزند از بهر چه گرياني؟ عجيب آنچه از کودکان و آموزگار شنيده بود با مادر باز گفت و نام پدر را ُپرسان گشت. ست الحسن گفت: پدر تو وزير مصر است. 

عجيب گفت: او پدر تو و َجّد من است، راست گو که پدر من کيست و گرنه خود را بکشم. چون ست الحسن عجيب را ديد که ياد پدر کرده، او را نيز از پسر عم خود حسن 
بدرالدين ياد آمده بگريست و اين ابيات برخواند:

گوئي که در برابر چشمم مصوري  رفتي و همچنان به خيال من اندري    
بي دوست خاک بر سر گنج و توانگري  با دوست  گنِج فقْر بهشت است و بوستان   

از هيچ نعمتي نتواني که بر َخوري تا دوست در کنار نباشد به کام دل    
زيرا که تو عزيز تر از چشم بر سري  گر چشم  در َسَرت کنم از گريه، باک  نيست   

پس از آن بگريست و عجيب نيز همي گريست که شمس الدين وزير درآمد و گريستن ايشان بديد. سبب گريستن باز پرسيد. ست الحسن حکايت فرزند خود و کودکان 
دبستان را با پدر حديث کرد. شمس الدين را نيز پسر برادر به خاطر آمده محزون شد و بگريست. پس از آن برخاسته نزد ملک شد و قصه بر او خواند و اجازت سفر 

بصره خواست که از برادرزادة خود جويان شود و از ملک َتَمّنا کرد که کتابي به اين مضمون بنويسد که شمس الديِن وزير، پسِر برادر را در هر مکان بيابد او را دستگير 
کند.

آنگاه در پيشگاه ملک بگريست. ملک را دل بر وي بسوخت. جواز سفر داد. وزير ملک را دعا گفته از قصر به در شد و به سفر َبسيجيد و عجيب را به همراه خويشتن 
برداشته روان شد و تا سه روز همي رفتند تا به شهر دمشق رسيدند. وزير ديد که دمشق شهري است سبز و ُخّرم  و درختان بسيار و نهرهاي روان دارد و در خرمي 

چنان است که شاعر گفته:
مانند ُبِت سيم که برُمشِک ِعذار است َبر َطْرِف َچَمن شاِخ درختان چه شکوفه   

کز عشق سرافکنده و از هجر نزار است گشته  است بنفشه چو يکي عاشق مهجور   
زانست که بر ديدة او خواِب خمار است نرگس قدِح باده نهاده است به کف بر    

پس وزير در ميدان َحصبا فرود آمد و خيمه ها برپا نمودند. وزير خادمان را گفت دو روز در اين مکان برآسائيد. آنگاه خادمان از بهر خريد و فروش و تفرج مساجد و 
گرمابه ها به شهر در آمدند و عجيب نيز با خادم خويش به شهر اندر شد و تفرج همي کرد. مردمان شهر چون حسن و جمال و قد با اعتدال او بديدند همگي چشم بر وي 
دوختند و از پي او در افتادند و او همي رفت تا اينکه به حکم تقدير در برابر دّکة پدرش حسن بدرالدين که طّباخ او را به فرزندي برداشته بود بايستاد. حسن بدرالدين به 

سوي پسر نظر افکند و مِهَرش بر او بجنبيد. بي تابانه با او گفت: اي خواجه چه شود که به دکان من درآئي و دل شکستة من بدست آورده طعام خوري؟ 
گر التفات کند کمترين گدائي را  تفاوتي نکند قدِر پادشاهي را    

عجيب چون سخن پدر بشنيد دلش بر او مايل گشت. روي به خادم آورده گفت: مرا دل بر اين طباخ بسوخت، گويا که او از پسِر خويش جدا گشته. بيا تا خاطر محزون 
او بدست آورده از ضيافت او بخوريم. شايد که بدين سبب خدايتعالي مرا نيز به پدر خويش برساند. خادم گفت: اي خواجه، اليق وزيرزادگان نباشد که در دکة طباخان 

طعام خورند:
چه کنم قدر خود نمي داني  تو به قيمت و راي هر دو جهاني    

چون حسن بدرالدين منع خادم بديد رو بدو کرده گريان شد و البه کرد و گفت: اي ُمشک فاِم دْل سپيد چرا بر من رحمت نمي کني و پاس خاطر من  نمي داري؟ آنگاه در 
ستايش غالمک سياه اين ابيات برخواند:

که تو در هيچ کار خام نه اي  سوخته روي تو همي گويد    
چون نمائي اگر ُظالم نه اي  اختران سپيد در خنده   

عيب تو نيست زشت نام  نه اي گر چه خيري، کبود روئي تو    
ّمان پخته بود، در حال برخاسته ظرفي را َحبّ الّرّمان آورده لوز و شکر بر  خادمک را ستايش او خوش آمد و دست عجيب را گرفته به دکان برد. حسن بدرالدين َحّب الرَّ

وي بياميخت و با عجيب گفت:  بخور که ترا نوش باد. عجيب با پدر خود گفت: بنشين و با ما طعام بخور شايد که خدايتعالي ما را به مقصود رساند و گم گشتة ما را پديد 
آورد. حسن بدرالدين گفت:  اي فرزند، مگر تو نيز در اين خردسالي به جدائي دوستان گرفتاري؟ عجيب گفت: آري، جگرم از جدائي پدر داغدار و دلم از دوري او ناشاد 

است و با جدِّ خويش در جستجوي او راه کوي و صحرا پيش گرفته حيران همي گرديم. عجيب اين بگفت و گريان شد و حسن بدرالدين و خادم از گريستن او بگريستند. 
پس از خوردن غذا عجيب برخاسته از دکان به در آمد. حسن بدرالدين ديد که روانش از تن همي رود و طاقت جدائي نياورده دکان بَِبست و از پي ايشان روان شد. خادم 

را بر وي نظر افتاد گفت: اي خيره مرد چرا از پي ما رواني؟ حسن گفت: مرا در خارج از شهر َمشَغله هست از پي آن شغل همي روم. خادمک در خشم شد و با عجيب 
گفت: اين لقمه شوم بود خورديم که اکنون طباخ در پي ما افتاده از مکاني به مکاني همي آيد. عجيب روي به طباخ کرده خشم آلودش بنگريست و با خادم گفت: بگذار از 

پي کار خويش رود، هروقت که ما به خيمه ها نزديک شويم و او را در پي خويش بينيم آنگاه او را برانيم و بيازاريم.
ادامه دارد ...
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صرافی آسان
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران و بلعکس فقط دریک روز

با بهترین قیمت و کمترین هزینه 
 اولین دارنده مجوز رسمی درشمال انگلستان

.اطمینان و سرعت هدف ماست

شما میتوانید در هر وقت روز از قیمت ارز با خبر 
شوید فقط با یک تماس.

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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معرفي بهترين ها و 
بدترين هاي سينماي جهان در 

سال 2007
برخي از رسانه هاي خارجي از جمله مجله تايمز و سايت سينمايي اسکرين 

ديلي، فيلم 45 ميليون دالري »نفرين گل طاليي« به کارگرداني »ژانگ ييمو« 
را برترين فيلم سال و فيلم »قطب نماي طاليي« با بازي »نيکول کيدمن« و 
»دنيل کرايج« بعنوان بدترين فيلم سال معرفي شد، اين فيلم تنها توانست 

يک روز نام خود را در ميان 10 فيلم اول گيشه حفظ نمايد. 
نشريه اينترنتي_سينمايي »the dead bolt« نيز برترين هاي چهار بخش 
بهترين بازيگران نقش اول مرد و زن و بهترين هاي نقش مکمل مرد و زن 

را به شرح زير اعالم کرد: 
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد:

1. »جورج کلوني« براي نقش »مايکل کليتون« در فيلم »مايکل کليتون« 
2.»بنيکو دل تورو« براي نقش »جري سانبورن« در فيلم »چيزهايي که ما 

در آتش از دست داديم« 
3.»رايان گوسليگ« براي نقش »الرس لينداستورم« در فيلم »الرس و دختر 

واقعي« 
4. »جيمز مک اوي« براي نقش »رابي ترنر« در فيلم »کفاره« 
5. »دنيل دي_لوييس« در فيلم »آنجا خون به پا خواهد شد« 

در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن:
1. »جولي کريستي« براي نقش »فيونا اندرسون« در فيلم »دور از او« 
2.»آنجلينا جولي« براي نقش »ماريان پيرل« در فيلم »يک قلب مقتدر« 

3. »لورا ليني« براي نقش »وندي ساواج« در فيلم »وحشي ها« 
4.»بلن روئدا« براي نقش »لورا« در فيلم »يتيم خانه« 

5. »الن پيج« براي نقش »جونو مک گوف« در فيلم »جونو« 
در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل:

جيمز  »ترور جسي  فيلم  در  فورد«  »رابرت  نقش  براي  افلک«  1.»کيسي   
توسط رابرت فورد ترسو« 

چارلي  »جنگ  فيلم  در  »گاست«  نقش  براي  هافمن«  سيمور  2.»فليپ 
ويلسون« 

»مايکل  فيلم  در  ايدنس«  »نويسنده  نقش  براي  ويلکينستون«  3.»تام 
کليتون« 

4.»استيو زاهن« براي نقش »دوآني مارتين« در فيلم »سحرگاه رهايي« 
5. »جاوير باردم« در فيلم »پيرمردان کشوري ندارند« 

در بخش بهترین بازیگران زن نقش مکمل: 
1.»روموال گاراي« براي نقش »بريوني تاليس« در فيلم »کفاره« 

2.»لسلي مان« براي نقش »دبي« در فيلم »اعتصاب« 
3.»سائوريس رونان« در فيلم »کفاره« 

4.»امي رايان« براي نقش »هلن مک کريدي« در فيلم »گان بي بي گان« 
5.»تيلدا سونيتون« براي نقش »کارن کرودر« در فيلم »مايکل کليتون« 

»آنجلینا جولي« گزینه »بهمن قبادي« براي یک فیلم انگلیسي -کردي
»بهمن قبادي« در مصاحبه جديدي که با روزنامه نيويورک تايمز داشت، در مورد 
مشکالت فيلمسازي در کشور عراق اظهار داشت: گردهم آوردن عوامل يک گروه 
توليد در عراق مشکل است. در کردستان عراق فيلمنامه نويس حرفه اي يا دستيار 

خوبي وجود ندارد و تو بايد خودت همه  کارها را به تنهايي انجام دهي. 
وي افزود: من گاهي براي يافتن بازيگر مجبورم که حتي به روستاهاي دور افتاده 
مشکلي  کار  حقيقتا  چيست،  سينما  اصال  اينکه  براي  آنها  ساختن  متقاعد  و  بروم 

است. 
يا  و  عراق  ايران  ميان  مناطق مرزي  را  فيلم هايش  اکثر  اينکه چرا  درباره  »قبادي« 
عراق و ترکيه ساخته است، گفت: من در بانه متولد شده ام و اين شهر نزديکترين 
شهر مرزي ايران به عراق است که بسيار هم منطقه خطرناکي است و در زمان جنگ 
قربانيان زيادي داد. جالب آن که در آن زمان، روستايي که من به مدت سه ماه به آن 
فرار کردم، همان مکاني بود که بعدها فيلم »زماني براي مستي اسب ها« را ساختم. 

وي افزود: من از همان کودکي معناي مرز را ياد گرفتيم. من با حال و هواي مرز به 
خوبي آشنا هستم. هم اکنون قريب به 40 ميليون کرد در چهار يا پنج کشور ساکن 
هستند، حتي تعدادي نيز در روسيه و اروپا زندگي مي کنند که همگي با مرز از هم 
جدا شده اند. بسياري از اعضاي خانواده من در کردستان عراق زندگي مي کنند و من 

بايد ماه ها و يا حتي يک سال منتظر بمانم تا بتوانم به ديدن آنها بروم. 
وي در ادامه در جواب به اين سؤال که چرا موسيقي تا به اين اندازه براي او در 
فيلم هايش مهم است تا جايي که دو تا از شخصيت  هاي اصلي فيلمش را موسيقدان 
بوده اند، گفت: من هيچگاه نمي خواستم فيلمساز شوم، بلکه هميشه آرزو داشتم که 
يک موسيقيدان شوم، من عاشق موسيقي هستم، تا آنجا که با موسيقي فيلم مي سازم، 
غذا مي خورم، مي خوابم و حتي فکر مي کنم. موسيقي مرا به سرزمين روياها مي برد 
و سطح خالقيت مرا باال مي برد، من مي توانم با موسيقي به سرزمين هاي دور سفر 
کنم و آن وقت است که داستان و يا سوژه اي به ذهن من مي رسد که بعد من آن را 

ثبت مي کنم. 
وي افزود: البته بايد بگويم که من در آينده نيز با بازيگران حرفه اي کار خواهم کرد 
و هم  اکنون در حال جستجو براي يافتن بازيگر آمريکايي مناسب براي فيلم بعدي ام 

هستم، يک بازيگر زن که با من کار کند. 
وي گفت: در نظر دارم که يک فيلم انگليسي -کردي بسازم و دليلم براي اين کار اين 
است که چنين  فيلمي مي تواند در سطح وسيع تري، در کشورهاي بيشتري، ديده شود 
و بالطبع درآمد، بيشتري به دست آورد، زيرا فيلم هاي مستقل اصوال فيلم هاي فقيري 

هستند، قربانياني هستند که به راحتي نمي توانند راه خود را پيدا کنند. 
وي گفت: در نظر دارم تا در پروژه بعدي ام از ستاره ها استفاده کنم که البته به نظر من اگر بتوانم کاري کنم که آنها در قالب هاي شخصيتي بومي قرار 
بگيرند، به آنچه مي خواهم مي رسم. قبادي در پايان اظهار داشت: اين يکي از ايده هايي است که من سعي مي کنم که به آن برسم و به نظرم در اين زمينه 

بازيگري مثل »آنجلينا جولي« مي تواند مورد مناسبي براي ايفاي نقش در فيلم بعدي من باشد. 

گاوين هود نسخه  جديد »مردان 
ايکس« را مي سازد

»گاوين هود« کارگرداني نسخه جديد 
براساس  را  ايکس«  »مردان  فيلم 
فيلمنامه  اي از »ديويد نبيوف« برعهده 
نسخه   ،  IMDB گزارش  به  گرفت. 
فرعي  عنوان  با  ايکس  مردان  جديد 
از  فيلمنامه اي  Wolverine براساس 
رسد.  مي  توليد  به  استريکر  ويليام 
بازيگراني چون ناتالي پورتمن، هوگ 
اوربان  يبر، کارل  ليو اسچر  جاکمن، 
ايکس:  »مردان  در  بوتلر  و  جرارد 
خواهند  نقش  ايفاي  ولورين«  به 

پرداخت.
پرده  با  ايکس  مردان  از  نسخه  اين 
از زندگي برخي موجودات  برداشتن 
ميشيگان  اهل  گوشتخوار  و  فانتزي 
در يک دوره تاريخي - تخيلي، تالش 
با  مقابله  براي  دانشمندان  از  جمعي 
خواهد  تصوير  به  را  موجودات  اين 
توسط  آور  دلهره   اکشن  اين  کشيد. 
فيلمسازي  شرکت  و  گوير  ديديود 

“ ديدپول مووي” ساخته مي شود.
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»من افسانه هستم« صدرنشین سینماهاي امریکا شد
افسانه  »من  علمی  افسانه  فيلم 
در  اسميت«  »ويل  بازی  با  هستم« 
آمريکای  در  اکران  روز  نخستين 
 29.7 سينما   3606 در  شمالی 
بيشترين  که  فروخت  دالر  ميليون 
بازی  با  فيلمی  اول  روز  فروش 
است.  سياهپوست  ستاره  اين 
از  پس  فيلم  اين  کرد  اعالم  ورايتی 
که  ققنوس«  محفل  و  پاتر  »هری 
دالر  ميليون   44.2 اکران  اول  روز 
اول  فروخت، بيشترين فروش روز 
وارنر  برادران  استوديو  از  فيلمی 
ضمن  داشت،   2007 سال  در  را 
بيشترين  هستم«  افسانه  »من  اينکه 
فروش فيلمی از اين استوديو در ماه 

دسامبر را رقم زد.
»من افسانه هستم« چهارمين اقتباس 
ريچارد  معروف  رمان  از  سينمايی 
منتشر   1954 در  که  است  ماتسن 
و  گلدزمن  آکيوا  را  فيلمنامه  شد. 
و  نوشته اند  پروتوسويچ  مارک 
داستان درباره مردی به نام »رابرت 
نويل« با بازی اسميت است که خود 
را تنها بازمانده يک حمله ويروسی 
می يابد. اين فيلم با بودجه ای حدود 
و  شده  ساخته  دالر  ميليون   150
فرانسيس لورنس آن را کارگردانی 

کرده است.

“طعم گیالس” کیارستمي در موزه سینما
فيلم “طعم گيالس” ساخته عباس کيا رستمي 28 آذرماه اين هفته در موزه سينما به نمايش در مي آيد. نمايش اين 
فيلم در قالب برنامه فيلم هاي “روانکاوانه” موزه سنيما گنجانده شده است.همچنين نشست نقد و بررسي طعم گيالس 
با حضور دکتر “گهر همايون پور” روانکاو برگزار مي شود. اين فيلم ماجراي مردي است که قصد خود کشي دارد و 
پيش از اقدام به اين کار، گور خود را در کنار جاده اي مي کند. او در جستجوي مردي است که روي جسدش خاک 

بريزد. “طعم گيالس” نخستين فيلم ايراني است که جايزه معتبر “نخل طاليي کن” را دريافت کرده است.

»جاني دپ« خوش اخالق ترین بازیگر هالیوود
مجله آمريکايي» اتوگرفز« خوش اخالق ترين و بداخالق ترين بازيگران را در برخورد 
در صدر  ساله   44 دپ«  »جاني  نام  ميان  اين  در  که  کرد  معرفي  طرفدارانشان  با 
بهترين ها قرار دارد. به گزارش اسوشيتدپرس ، براساس آخرين آمار به دست آمده 
طي سال جاري ، »جاني دپ« ، »مت دمون« ، »جورج کلوني« ، »جک نيکلسون« و 
بازيگراني هستند که هنگام برخورد و امضاء  بهترين  از جمله  »رزاريو داوسون« 

دادن به طرفداران خود ، با روي باز رفتار مي کنند. 
، »ويليام  ، »جاکويين فينکس«  ، »توبي مگوآير«  اين در حالي است که »ويل فرل« 
شاتنر« و »رني زيلوينگر« ، بدرفتارترين بازيگران هاليوود طي سال 2007 بوده اند. 
به گفته اين مجله آمريکايي »جاني دپ« در صدر بهترين هاي سال و »ويل فرل« در 

صدر بدترين هاي امسال بوده اند.
البته در اين ميان »راسل کرو« نيز موفق شده تا نام خود را از رتبه دهم فهرست  بدرفتارترين هاي هاليوود به جايگاه 
دهم خوش رفتارترين هاي هاليوود برساند. اين پانزدهمين سال پياپي است که مجله آتوگرافز 10 بازيگر خوش رفتار و 

بدرفتار هاليوود را معرفي مي نمايد.

  »جما آرترتون« بازیگر نقش مقابل جیمزباند شد
با مشخص شدن »جما آرترتون« به عنوان بازيگر مقابل جيمز باند ـ دنيل کريگ ـ کارگرداني اين نسخه از ماجراهاي 
مامور “007” توسط مارک فوستر از ماه ژانويه ـ اواسط دي ماه ـ آغاز مي شود. بنا به اعالم گاردين ، تهيه جيمز باند 

22 را استوديوي پين وود در انگليس برعهده دارد.
پل هاگيس کارگردان آثاري چون »تصادف« و »در دره اله« با همکاري “نيل پرويس” و “رابرت ويد” نگارش فيلم نامه 

نسخه اخير “جميز باند” را بر عهده  دارد.
بازيگراني چون کارلو جيانيني، جودي دنچ و جيان ائون، دنيل کريک ـ بازيگر نسخه کازينو رويال باند ـ را همراهي 
اين بار در  باند«  22 « را عهده دار خواهند بود. »جيمز  باند  بابارا برچلي تهيه  »جيمز  مي کنند. مايکل جي ويلسون و 
ماموريتي متفاوت سعي دارد با سفر به ايتاليا و حضور در يک مسابقه اسب دواني پي به ماهيت جعلي مسابقه و نقشه 

اصلي برگزارکنندگان آن ببرد.

درباره موافقت ايران با ساخت فيلمي امريکايي از محمود احمدي نژاد 
 

لطفاً النگ شات بگیر آقاي استون  
 

 مسعود باستاني

سرانجام پس از چندين ماه کش و قوس هفته گذشته 
جواد شمقدري مشاور هنري رئيس جمهور اعالم کرد 
که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري با درخواست 
امريکايي براي ساخت  اليور استون کارگردان شهير 
در  توافق  اين  است.  کرده  موافقت  درباره وي  فيلمي 
حالي اعالم شد که تاکنون چند تن از مشاوران هنري 
با موضوع ساخت  رئيس جمهور  آقاي  يي  و رسانه 
اين فيلم درباره آقاي احمدي نژاد مخالفت کرده و با 
فيدل  درباره  که  استون  آقاي  پيشين  فيلم  به  استناد 
کاسترو رهبر انقالب کوبا ساخته است، اين کارگردان 
را فاقد صالحيت الزم براي ساخت چنين فيلمي قلمداد 
کرده اند. خبر اعالم موافقت احمدي نژاد با ساخت اين 
فيلم قبل از همه چيز براي آقاي استون خوشحال کننده 
است. او که در کارنامه خود ساخت چند فيلم جنجالي 
درباره کاسترو رهبر انقالب کوبا، عرفات رهبر فقيد 
فلسطينيان و چند فيلم ديگر در مورد مشکالت سياسي 
مردم امريکاي جنوبي و جنگ منطقه بالکان را به ثبت 
رسانده است، اکنون تصميم دارد دوربين خود را به 
يکي از خبرساز ترين کشور هاي خاورميانه آورده و 
قرار است درباره مردي که در سال گذشته با حضور 
در مجامع بين المللي توجه ويژه رسانه ها و ساکنان 
اساس  بر  بسازد.  فيلم  کرده  جلب  خود  به  را  جهان 
پيش بيني برخي رسانه ها ساخت فيلم درباره احمدي 
با مواضع ويژه در مورد هولوکاست  اکنون  نژاد که 
داخلي  اقتصادي  برنامه  ايران و حتي  اتمي  برنامه  و 

براي هر  بسيار خوبي  اقتصادي  هاي  است جذابيت  گرفته  قرار  ها  توجه رسانه  کانون  در  فرد خويش  به  منحصر 
فيلمسازي خواهد داشت. آنها معتقدند يقينًا چنين فيلمي مخاطبان بسيار زيادي را به سوي خود جذب خواهد کرد و 
شهروندان جهان با اشتياق نگاتيوهاي آقاي استون را دنبال خواهند کرد. هيچ کس ترديد ندارد که فيلم اليور استون که 
با استانداردهاي سينماي امروز هاليوود ساخته خواهد شد کاري جذاب و ديدني از آب درخواهد آمد. اما تجربه آقاي 
کارگردان براي ما اهالي کشور گربه شکل خاورميانه هم دستاورد هايي خواهد داشت؟، کاش دوربين آقاي استون 
تنها معطوف به سفر هاي استاني يا پيشرفت هاي هسته يي نشود، کاش همان طور که استون در کوچه پس کوچه هاي 
غزه به دنبال عرفات مي گشت اين بار هم يکراست به مقر رياست جمهوري نرود، کاش اليور استون عالوه بر ديدار و 
گفت وگو با هيات وزيران و مشاوران و همکاران آقاي رئيس جمهور گپ کوتاهي هم با روزنامه نگاران و دانشجويان 
در برنامه خويش بگنجاند،او مي کوشد مانند ساير فيلم هاي خود با نگاهي صلح خواهانه و بي طرفانه موضوع را 
بکاود يقينًا برنامه روزانه آقاي احمدي نژاد و تالش هاي شبانه روزي او براي پيشبرد اهداف برنامه هايش و اينکه 
تيم پزشکي او گاهي مجبورند در سفر هاي نفس گير افت فشار آقاي رئيس جمهور را با تزريق سرم جبران کنند براي 
استون و مخاطبانش بسيار جذاب است.هيچ کس انتظار ندارد تا اليور استون همانند ناظران بين المللي سازمان ملل 
در ايران حوادث را پيگيري کند. راه رفتن استون در خيابان هاي غزه و تصاوير فيلم او از وضعيت ساکنان هاوانا 
تماشايي است و مي تواند ببينده را تا پايان کار با خود همراه کند ولي اي کاش اين بار هم فرصت يابد تنها در ميان 
آمارها نچرخد و فرصت مالقات با دانشجويان دانشگاه اميرکبير را هم پيدا کند.»احمدي نژاد پديده است.« اين جمله را 
همه دوستان و منتقدانش قبول دارند اما کاش استون که براي کشف اين پديده راهي سرزمين ما شده است با موضوع 

سانسور هم آشنا شود گرچه اين بيم وجود دارد که اين بار خود او هم در معرض اين ماجرا قرار بگيرد. 
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جشن شب یلدا 
یا »شب چله«

آن روزها، دوران کودکيمان را ميگوم که آيين شب چله، چه با شور در خانواده هايمان برگزار می شد. يلدا شبی 
دوست داشتنی با نامی زيبا، برای ما بچه ها رنگ و بويی از هزار و يک شب داشت. همراه شدنش با قصه های 
شيرين مادر بزرگ در زير کرسی و در حال خوردن انار و هندوانه، از يلدا شبی ميساخت بی نظير و يگانه. ياد 

آن روزها بخير. 
 شب يلدا يا »شب چله« شب اول زمستان و درازترين شب سال است. از فردای آن با دميدن خورشيد، روزها 
طوالنی تر شده و تابش نور ايزدی افزونی می يابد. اين بود که ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب 
زايش مهر يا زايش خورشيد می خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند. اين جشن در ماه پارسي »دي« 

قرار دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او به نام آفريننده نور معروف شد
يلدا و جشن هاي مربوطه که در اين شب برگزار مي شود،يک سنت باستاني است. يلدا يک جشن آريايي است و 

پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار مي کردند. يلدا روز تولد ميترا يا مهر است. 
نور، روز و روشنايي خورشيد،نشانه هايي از آفريدگار بود در حالي که شب ،تاريکي و سرما نشانه هايي از 
اهريمن. مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور رسانده بود که شب و روز يا روشنايي و تاريکي 
در يک جنگ هميشگي به سر مي برند. روزهاي بلندتر روزهاي پيروزي روشنايي بود درحالي که روزهاي کوتاه 

تر نشانه اي از غلبه تاريکي.
براي در امان بودن از خطر اهريمن،در اين شب همه دور هم جمع مي شدند و با برافروختن آتش از خورشيد 
طلب برکت مي کردند.آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل مخصوص ، هندوانه، انار و شيرينی و ميوه های 
گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. در اين شب هم 
مثل جشن تيرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و 

يا پری آن، آينده گويی می کنند. 

جشن یلدا در ایران امروز
معمواًل در شب يلدا رسم بر اين است که صاحب خانه، ديوان حافظ را به بزرگتر فاميل که سواد دارد، مي دهد. 
سپس هر يک از ميهمانان نيت کرده و بزرِگ مجلس، اين جمله را مي گويد و تفعلي به گنجينه حافظ مي زند: »اي 
حافِظ شيرازي/ تو مرحم هر رازي/ بر ما نظر اندازي/ قسم به قرآن مجيدي که در سينه داري...« يا هر چيزي 
شبيه به اين. اين رسم يکي از رسوم پرطرفدار شب يلداست که امروزه با فن آوري روز نيز به روز شده. به طوري 
که در بعضي خانواده ها به جاي کتاب حافظ، از فال نامه، نرم افزار تفعل مجازي در رايانه، پايگاه هاي اينترنتي 
ويژه فال، نرم افزارهاي ويژه تلفن همراه و... براي انجام اين رسم استفاده مي کنند که کار قابل ستايشي است. 
در برخی از نقاط ايران نيز شاهنامه خوانی رواج دارد. نقل خاطرات و قصه گويی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها 
نيز يکی از مواردی است که يلدا را برای خانواده های ايرانی دلپذيرتر می کند اما همه اين ها ترفندهايی است تا 

خانواده ها دور هم جمع شوند و بلندترين شب سال را با شادی و صفا سحر کنند.
گرد آمديم:

شبچره ای بود و آتشی،
گفت و شنود و قصه و نقلی ز سير و گشت ...

وقتی که برشکفت گل هندوانه، سرخ
در اوج سرگذشت

يلدا، شب بلند، شب بی ستارگی
لختی به تن طپيد و به هم رفت و درشکست

با خانه می شديم که گرد سپيده دم
بر بام می نشست

                                                                    سياوش کسرايی

هنداونه خوری از قلم نمی افتد...
در سراسر ايران زمين ، جايی 
را نمی يابيد که خوردن هندوانه 
در شب يلدا جزو آداب و رسوم 
مختلف  نقاط  در  نباشد.  آن 
ايران ، انواع تنقالت و خوراکی 
ها به تبع محيط و سبک زندگی 
منطقه مصرف می شود  مردم 
که  است  ای  ميوه  هندوانه  اما 
هيچ گاه از قلم نمی افتد ، زيرا 
عده زيادی اعتقاد دارند که اگر 
چله  شب  در  هندوانه  مقداری 
بخورند در سراسر چله بزرگ 
و کوچک يعنی زمستانی که در 
پيش دارند سرما و بيماری بر 

آنها غلبه نخواهد کرد.
مردم شيراز در شب يلدا به شب زنده داری می پردازند و بعضی نيز بسياری از دوستان و بستگان خود را 

دعوت می کنند.
آنها در اين شب سفره ای می گسترانند که بی شباهت به سفره هفت سين نوروز نيست. انواع و اقسام آجيل و 
تنقالتی چون نخودچی ، کشمش ، حلوا شکری ، رنگينک ، خرما و ميوه هايی چون انار ، به و به خصوص هندوانه 

خوراکی های اين شب را تشکيل می دهند.
در آذربايجان مردم هندوانه چله )چيله قارپوزی( می خورند و باور دارند که با خوردن هندوانه لرز و سوز و 

سرما به تن آنان تاثيری ندارد.
در اردبيل رسم است که مردم چله بزرگ را قسم می دهند که زياد سخت نگيرد و معموال گندم برشته )قورقا( و 

هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچی و کشمش می خورند.
در گيالن هندوانه را حتما فراهم می کنند و معتقدند که هر کس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس 
تشنگی نمی کند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد."آوکونوس" يکی ديگر از ميوه هايی است که در منطقه 
گيالن در شب يلدا رواج دارد و به روش خاصی تهيه می شود. در فصل پاييز ، ازگيل خام را در خمره می ريزند 
، خمره را پر از آب می کنند و کمی نمک هم به آن می افزايند و در خم را می بندند و در گوشه ای خارج از هوای 
گرم اطاق می گذارند. ازگيل سفت و خام ، پس از مدتی پخته و آبدار و خوشمزه می شود. آوکونوس ازگيل در 
اغلب خانه های گيالن تا بهار آينده يافت می شود و هر وقت هوس کنند ، ازگيل تر و تازه و پخته و رسيده و 

خوشمزه را از خم بيرون می آورند و آن را با گلپر و نمک در سينه کش آفتاب می خورند.

يلدای زرتشتيان...
جمشيد کيومرثی ، مردم شناس زرتشتی درباره يلدا می گويد: نزد ايرانيان ، زمستان به دو چله کوچک و بزرگ 
تقسيم می شود. چله بزرگ از اول دی تا 10 بهمن و از 10 بهمن به بعد را چله کوچک می گويند. يلدا ، شب نخست 
چله بزرگ است.بنا به روايت وی، زرتشتيان در اين شب جشن می گيرند و "فديه" می دهند. فديه ، سفره ای است 
که در هر خانه گسترده می شود و در آن خوراکی های مرسوم شب يلدا چيده می شود. زرتشتيان در اين شب 
دعايی به نام "نی يد" را می خوانند که دعای شکرانه نعمت است. خوراکی هايی که در اين جشن مورد استفاده 

قرار می گيرند ، گوشت و 7 ميوه خشک شده خام )لورک( را شامل می شوند.
آشوريان ايران نيز در جشن يلدا با ساير اقوام ايرانی شريک هستند.

آلبرت کوچويی ، رئيس سابق انجمن آشوريان تهران می گويد: ما معتقديم يلدا ، سنت ديرينه آشوری است. يلدا 
يعنی تولد و آشوری ها معتقدند به دليل نزديکی عيد ميالد مسيح و شب يلدا ، آشوری ها بعد از مسيحيت ، يلدا 
را به عنوان شب تولد مسيح جشن می گرفتند ولی بعدها به علت تغييراتی که در گاهشماری ها پيش آمد و سال 
های کبيسه را هم محسوب کردند ، اين تاريخ تغيير کرد و شب يلدا 3 روز عقب تر آمد و ما اين سال ها در 4 

دی ، ميالد مسيح را جشن می گيريم.
وی می افزايد: آشوريان نيز در شب يلدا آجيل مشکل گشا می خرند و تا پاسی از شب را به شب نشينی و بگو 

بخند می گذرانند و در خانواده های تحصيل کرده آشوری تفال با ديوان حافظ نيز رواج دارد.
يلدا در روسيه...

يلدا که جشنی ايرانی است در کشور همسايه شمالی ما يعنی روسيه نيز رواج دارد.دکتر داريوش کيانی هفت لنگ 
، مدير سازمان اسناد ملی ايران درباره برگزاری يلدا در روسيه چنين روايت می کند: اين جشن در روسيه نيز از 
دير باز ، از روزگاری که هنوز مسيحيت به آن جا راه نيافته بود ، به مدت 12 روز پر سرور و پر آئين با آداب 
ويژه ای برگزار می شده است و گويا هنوز هم در ميان دهقانان و روستاييان معمول است. وی ادامه می دهد: در 
روسيه جشن يلدا ، عيد ساالنه دهقانان و روستاييان بود. پختن نان شيرينی محلی ، بازی های محلی گوناگون ، 
کشت و بذر پاشی به صورت تمثيلی و بازسازی مراسم کشت ، پوشانيدن سطح کلبه با چربی ، گذاشتن پوستين 
روی نرده پنجره ها ، آويختن پشم از سقف ، پاشيدن گندم به محوطه حياط ، ترانه خوانی و رقص و آواز و 
مهم تر از همه قربانی کردن جانوران از آيين های ويژه اين جشن بوده و هست. يکی ديگر از آيين های شب 
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  سالن مجزای رستوران ژینو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزیک زنده و رقص عربی

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

های جشن ، گرفتن فال بود و پيشگويی رويدادهای 
روستاهای  در  ها  آيين  همين  آينده.  سال  احتمالی 
ايران نيز کم و بيش به چشم می خورد که نشان از 

همانندی جشن يلدا در ايران و روسيه دارد.

است  سریانی  ای  واژه  از  برگرفته  یلدا  کلمه 
باستان  ایرانیان  است.  میالد«   « آن  مفهوم  و 
می  میترا«   « مهر  الهه  تولد  شب  را  شب  این 
پنداشتند، و به همین دلیل این شب را جشن 
و  شدند  می  جمع  آتش  گرد  و  گرفتند  می 

شادمانه رقص و پایکوبی می کردند. 

باوری بر اين مبنا نيز بين مردم رايج بود که در شب 
کهنه  جامه  در   ، ای(  افسانه  ثروتمند   ( قارون  يلدا، 
هيزم شکنان به در خانه ها می آيد و به مردم هيزم 
می دهد، و اين هيزم ها در صبح روز بعد از شب يلدا، 
به شمش زر تبديل می شود، بنابراين، باورمندان به 
اين باور، شب يلدا را تا صبح به انتظار از راه رسيدن 
هيزم شکن زربخش و هديه هيزمين خود بيدار می 
پا  بر  شادمانی  و  سرور  و  جشن  مراسم  و  ماندند 

می کردند .
مراسم تولد ميترا به عنوان شبی مقدس همراه با آيين 
نوافالطونيان  از طريق مانويان و  مهر» ميترائيسم«، 

مشرق زمين، به اروپا رفت و پس از بسط و گسترش آيين مسيحيت، بسياری از آداب و رسوم » کيش مهر« جذب 
آن شد و ميالد مهر، که به عقيده مهرپرستان منجی بشريت در پايان دنيا خواهد بود، به مسيح منتسب گشت و 
شب يلدا تبديل شد به شب نوئل که در روز 25 ماه دسامبر جشن گرفته می شود و چند شب با شب يلدای ما 

فاصله دارد.
عالمه محمد قزوينی در يادداشت های خود بر » برهان قاطع« چنين نوشته است:» يلدا لغت سريانی است و در آن 
لسان همان کلمه ميالد عربی است که عبارت از زمان والدت عيسی است.« همچنين محمد علی تربيت در » تذکره 
دانشمندان آذربايجان« می نويسد:» يلدا کلمه ای سريانی است به معنی ميالد عربی، چون شب يلدا را با ميالد 
مسيح تطبيق می کرده اند، از اين رو بدين نام ناميدند«. دکتر محمد معين در حواشی برهان قاطع می نويسد:» در 
قاموس سريانی به انگليسی » پاين اسميت« زوجه مرحوم » مرگليوث«، عينًا يلدا را به معنی والدت و ميالد تفسير 
کرده...« ابوريحان بيرونی در » آثار الباقيه« می نويسد:» و در شبی که روز بيست و پنجم اين ماه بر آن مقدم 
است، به عقيده روميان شب بيست و پنجم محسوب می شود و عيد ميالد در آن روز است که عيد ميالد مسيح 

باشد و عيد يلدا«
پورداود در » يشت ها« می نويسد:» بايد دانست که جشن ميالد مسيح) نوئل( که در 25 دسامبر تثبيت شده ، طبق 
تحقيق محققان در اصل جشن ظهور ميترا) مهر( بوده است که عيسويان در قرن چهارم ميالدی آن را روز تولد 
عيسی قرار دادند.« در ادبيات پارسی نيز برخی شاعران به رابطه تولد مسيح و يلدا توجه کرده اند ، از جمله، امير 

معزی چنين سروده است:

ايزد دادار مهر و کين تو گويی
از شب قدر آفريد و از شب يلدا

زان که به مهرت بود تقرب مومن
زان که به کينت بود تفاخر ترسا

سنايی نيز در باره ارتباط شب يلدا با تولد مسيح، چنين سروده است:
به صاحب دولتی پيوند اگر نامی همی جويی

که از يک چاکری عيسی چنان معروف شد يلدا

در ادبيات پارسی، شب يلدا کنايه از سياهی و درازی گيسوان معشوقه، و هم چنين، استعاره ای بر بلندی و سياهی 
شب دراز هجران و حرمان و جدايی بوده است. چند بيت شعر از چند شاعر پارسی گوی در باره شب يلدا در اينجا 

به عنوان نمونه هايی از تجلی شب يلدا در آينه شعر و ادبيات پارسی آورده شده:
روز رويش چو برانداخت نقاب شب زلف/گويی از روی قيامت شب يلدا برخاست - سعدی

نظر به روی تو هر بامداد نوروزيست/شب فراق تو هر شب که هست يلداييست - سعدی
باد آسايش گيتی نزند بر دل ريش/صبح صادق ندمد تا شب يلدا نرود – سعدی

صحبت حکام ظلمت شب يلداست/نور ز خورشيد جوی بو که برآيد - حافظ
بيدار شو که در شب يلدای نيستی/در پرده است چشم تو را طرفه خواب ها - صائب
همه شب های غم آبستن روز طرب است/يوسف روز به چاه شب يلدا بيند - خاقانی

قنديل فروزی به شب قدر به مسجد/مسجد شده چون روز و دلت چون شب يلدا – ناصر خسرو
کرده خورشيد صبح ملک تو/روز همه دشمنان شب يلدا – مسعود سعد

شاهی که هول و کينه او بر عدوی ملک/تابنده روز را شب يلدا همی کند – مسعود سعد
نور رايش تيره شب را روز نورانی کند/دود خشمش روز روشن را شب يلدا کند – منوچهری

روز پهلوی شب يلدا زند/خويش را امروز بر فردا زند – اقبال الهوری
اشک خود بر خويش می ريزم چو شمع/با شب يلدا درآويزم چو شمع – اقبال الهوری

يلدا شب عاشقان بيدل است. يلدا شبی ست گيسو فروهشته به دامان. يلدا شب گره زلف يار است:
معاشران گره از زلف يار باز کنيد/شبی خوش است بدين قصه اش دراز کنيد

يلدا شب ميانه عشق است. شب های دراز هجر و حرمان و فرقت به آخر رسيده و شب های کوتاه کام و وصل با 
سحرگاهان تابناک يگانگی در راه است. شب اعتماد بر الطاف کارساز است:

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنيد.

يلدا شب عاشق و معشوق است، شب رمز و راز، شب ناز و نياز:
ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد.
در اين شب هر که به عشق نينديشد و از عشق زندگی نگيرد و از زندگی کام دل نستاند، مرده ای بيش نيست:

هر آن کسی که در اين حلقه زنده نيست به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنيد!

يلدا شب بيداريست، شب دراز مهربانی، شب مهرباوران و مهرياران، شب مهر گستران و مهرکاران...
ميوه اصلی شب يلدا گل آتش است، آتش جاودانه، آتش خاموشی ناپذير عشق، آتش تابناک مهربانی، آتش اميد، 
آتش شوق و اشتياق، آتش شورانگيز وصلت، آتش شفق گونه شفقت، و همه ميوه های برگزيده سفره يلدا نماد 

و نشانه آتش است.
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نگاهي به پزشکي چیني و طب سوزني 
 
 

آنجال رويستون     ترجمه؛حسن ساالري

شايد نخستين بار که شنيديد با فرو کردن سوزن در پوست مي توان برخي از بيماري ها را درمان کرد، به معتادان 
در ترک سيگار ياري رساند يا بدون بهره گيري از بيهوش کننده ها عمل جراحي دردناکي را تحمل کرد، شگفت زده 

شديد. با وجود اين بايد بدانيد طب سوزني طي هزاران سال در چين مرسوم بوده است.
چيني ها به جاي باور به اينکه روح هاي پليد و شيطاني باعث بيماري مي شوند، عامل بيماري را در درون بدن مي 

جستند. به نظر آنان هر فردي دو نيروي دروني مخالف به نام »يين« و »يانگ« دارد. »يين« نماينده زنانگي، رطوبت و 
تاريکي و »يانگ« نماينده مردانگي، خشکي و روشني است.

در کتاب پزشکي چين باستان که »ني چينگ« نام دارد، آمده است که »يين« و »يانگ« به کمک فرمانروايان و مديران 
کارآزموده، کشور تن را اداره مي کنند. اين کشور 12 رودخانه دارد که نظام ارتباطي آن را مي سازند. اين رودخانه 
ها که شمار آنها با شمار رودخانه هاي بزرگ چين برابر است، به کانال هاي کوچک تري بخش مي شوند. درون اين 

کانال ها، خون و مايع ديگري جريان دارد که انرژي حياتي بدن است.
کانال ها اندام ها را به يکديگر پيوند مي دهند. براي نمونه، کليه ها به گوش، شش ها به بيني و قلب به زبان پيوند مي 
شوند. به نظر چيني هاي باستان، هنگامي که اين کانال ها خوب کار مي کند، بدن سالم است. اگر به هر دليلي در کار 
اين کانال ها اختاللي ايجاد شود، بدن بيمار مي شود زيرا تعادل »يين« و »يانگ« به هم مي خورد. آنگاه پزشکان چيني 
با فرو کردن سوزن در جاهاي ويژه يي از بدن، جريان حياتي را به حالت اول بازمي گردانند. در هر گوش بيش از 
100 جاي ويژه طب سوزني وجود دارد. بنا به باور چيني هاي باستان، اين جاها در راستاي کانال هايي هستند که 
اندام ها را به يکديگر مرتبط مي سازند. با فروکردن سوزن در جاهاي ويژه يي در گوش بيروني، ممکن است درد 
و بيماري در بخش هاي ديگر بدن فروکش کند. البته شما خود اين کار را نکنيد. طب سوزني مهارت و تجربه زيادي 

مي خواهد.
در آيين هاي چيني کالبدشکافي ممنوع است. به اين خاطر پزشکي در روزگار باستان بر اساس اين کانال ها بنا شده 
بود که به نظر پزشکان چيني بر همه بدن تاثير مي گذارد. امروزه چنين باورهايي چندان پذيرفتني نيستند. هرچند 
اساس طب سوزني هنوز براي ما روشن نيست، به نظر مي رسد سوزن ها از راهي بر اندام هاي بدن اثر مي گذارند 

و باعث آرامش و فروکش کردن درد مي شوند.
پزشکان چيني گياهان دارويي را نيز به خوبي مي شناختند. ريشه گياه »جين سنگ« که کمي به بدن انسان شباهت 
دارد مورد توجه بيشتر پزشکان آن روزگار بوده و البته هنوز نيز هست. عالوه بر گياهان دارويي، آنان براي درمان 
کم خوني از آهن و براي درمان برخي از بيماري ها از عاج فيل بهره مي گرفتند. چيني ها براي درمان زخم هاي پاي 
خود، روي آنها نان کپک زده مي گذاشتند. امروزه مي دانيم کپک ها منبع انواع پادزي ها )آنتي بيوتيک ها( هستند. به 
عالوه آنان براي پيشگيري از آبله مرغان شديد، پودر زخم آبله را به صورت قرص درآورده بودند و آن را به افراد 
سالم مي دادند تا در برابر آبله واکسينه شوند. گاهي نيز ترشح هاي زخم هاي آبله را از خراشي به بدن افراد وارد 
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شکیپز

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.

زیر نظر متخصص فیزیوتراپ ناصر نادری
 درمان دردهای ستون فقرات – سیاتیک، عصبها ، مهره های

 ستون فقرات
سردردهای ناشی از عوارض ستون فقرات

 درمان دردهای صدمات ورزشی- عضالت – تاندونها – رباط ها
و غضروفها

درمان دردهای ضربات نابهنکام در حوادث و تصادفات
 درمان دردهای مفاصل  مچ پا و دست – بازو و انگشتان  و کتف
  درمان التهابات عضالنی و خشک و گرفتگی عضالت در ناحیه

کمرو باسن – زانو – مچ دست و پا و گردن

دارای تائیدیه از تمامی انجمن ها و مراکز سالمت در انگلستان و کلیه مراکز بیمه

آیا از دردهای مزمن رنج می کشید؟

احتمال بروز سرطان سینه در مردان  
 محققان مي گويند آن دسته از مرداني که اعضاي مونث خانواده آنها نظیر مادر يا خواهر دچار سرطان 
سینه مي شوند بیش از ديگران در معرض ابتال به سرطان سینه قرار دارند. با اينکه سرطان سینه عمدتًا در 
زنان مورد توجه قرار گرفته و برنامه هاي غربالگري براي جلوگیري از اين بیماري در زنان تدوين شده 
است، اين بیماري در مردان هم ديده مي شود و به همان اندازه خطرناک است. به گفته محققان وجود 
برخي شاخص ها مي تواند نشان دهد که يک مرد ممکن است در معرض ابتال به سرطان سینه قرار داشته 
باشد. تحقیقات نشان مي دهد در صورتي که در زنان مبتال به سرطان سینه نوعي ژن به نام BRCA جهش 
پیدا کرده باشد خطر سرطان سینه در مردان خانواده نزديک آنان افزايش پیدا مي کند. اين در حالي است 

که عدم اطالع مردان از خطري که آنان را تهديد مي کند، مي تواند به مرگ آنان بینجامد.  

 افزایش تومورهاي مغزي با تلفن همراه  
 استفاده مرتب از تلفن همراه مي تواند منجر به افزايش خطر ابتال به تومورهاي مغزي شود. کساني که 
به مدت طوالني از تلفن همراه استفاده مي کنند، دو برابر بیشتر از سايرين در معرض ابتال به تومورهاي 
بدخیم در قسمتي از مغز مي شوند که بیشتر تلفن خود را در آن سمت نگه مي دارند. يک گروه تحقیقاتي 
هلندي مشخص کرد که استانداردهاي بین المللي موجود درباره خطر تشعشعات حاصله از تلفن همراه و 
ايمني بودن آن کافي نیست. اين محققان دريافتند کساني که بیش از 10 سال از تلفن همراه استفاده مي 
کنند، 20 درصد بیشتر از سايرين در معرض خطر تومورهاي آکوستیک عصبي و همچنین 30 درصد بیشتر 

در معرض خطر تومورهاي بدخیم گلیوما هستند.  

لباس ضدویروس آنفلوآنزا  
 تخصصان و طراحان پوشاک لباسي دوخته اند که از ورود سرما و ويروس آنفلوآنزا جلوگيري مي کند، نياز به 
شست وشو ندارد و گازهاي مضر را از بين مي برد. اين لباس مي تواند از بدن در برابر آالينده هاي هوا و گرد و 
غبار محافظت کند. اين لباس با کمک دانش نانو و با استفاده از نانوذراتي دوخته شده که کيفيت بااليي دارند. پوشاک 
مزبور با غوطه ور شدن در محلول هايي که شامل نانوذرات مصنوعي است طراحي شده و رنگ اين لباس با تغيير 
در اندازه و ترتيب ذرات تعيين مي شود. کنترل دقيق تر با ميکروسکوپ نشان داده است که تجمع بار الکترواستاتيکي 
از نانوذرات به عنوان يک محافظ در اطراف الياف کتان در قسمت باالي لباس، آستين ها، کاله و جيب هاي ژاکت 

عمل مي کند.  

مبارزه با عفونت ها با مصرف مرکبات  
 يافته هاي اخير محققان امريکايي نشان مي دهد که مصرف انواع مرکبات نظير پرتقال مي تواند موجب توليد آنتي 
سرطان ها در بدن افراد شود. بنابراين گزارش، مطالعات اخير اين محققان ثابت کرده است که مرکبات منبع عظيمي 
از کالژن ها و ويتامين C بوده و مي تواند موجب حفاظت بدن در مقابل عفونت هاي باکتريايي شود. گفتني است 
همچنين انواع مرکبات ديگر نظير گريپ فروت حاوي نوع خاصي از فيبر بوده و مي تواند کلسترول را کاهش داده و 

از آرتريت جلوگيري کند.  
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ZigZag Promotions
 and London Gherties

Presents
براى اولين بار

 در جنجالى ترين برنامه
Xmass

با بزرگترين خواننده
Hip Hop ايرانى

 در يكى از كالب هاى لندن

يا�
از ايران

 Playing the Hottest Tunes Of
Persian-Arabic-RnB

HipHop & Funky House
all night to your satisfaction

Doors open 9 till 3 am
Tickets: £10 in Advance & £15 on doors

For More Information, VIP & Table Reservations please call on

 07943433395   07999479252
     Over 18’s Only

Dress code: strictly smart

لطفا از آوردن دوربين فيلمبردارى خوددارى فرمائيد
Managements  reserve the rights of admission

   Performing DJ's:
DJ Shahram    DJ Amin    DJ Adel

          DJ fenomenon (Arian)        DJ Voice
DJ Dariush

Sound: Leicester Square, London, WC2H 7NA
Nearest Tube Station: Piccadilly - Leicester Sq

L e i c e s t e r  S q u a r e

Wednesday26-DecemberWednesday26-December
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسی 

آموزش GCSE رايگان
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
       The Quaker Meeting House

Eden Street 78
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون

آموندسن قطب جنوب را فتح کرد
 1911 سال  دسامبر   14 روز  در  پيش  سال   96
ميالدي روئالد آموندسن ، کاشف و ماجراجوي 
نروژي نخستين انساني بود که موفق شد خود را 

به مرکز قطب جنوب برساند. 
 1905 تا   1903 سال  در  مصمم  کاشف  اين 
توانسته بود با کشتي از گذرگاه شمال غرب ميان 

اقيانوس اطلس و آالسکا عبور کند.  
او قصد داشت قطب شمال را فتح نمايد اما در اين 
راه ناخدا پري آمريکايي بر آموندسن پيشدستي 

کرد.
نروژي ماجراجو نااميد نشد و اين بار فتح قطب 

جنوب را هدف بلندپروازي خود قرار داد. 
 يک انگليسي به نام رابرت اسکات نيز همين رويا 
سال  اکتبر   19 روز  در  پروراند.  مي  سر  در  را 
اصلي  پايگاه  آموندسن  روئالد   ، ميالدي   1911
خود در خليج بالن ها در ساحل قطب جنوب را به 

همراه 4 مرد و 52 سگ سورتمه ترک کرد.  
ريزي  برنامه  يک  با  شود  مي  موفق  آموندسن 
 14 روز  در  صحيح  مسير  يک  انتخاب  و  دقيق 
را  جنوب  قطب  مرکز  اسکات  از  زودتر  دسامبر 
فتح کند. او در آن مکان پرچم نروژ را نصب مي 
کند و يک نامه خطاب به اسکات، رقيب نگون بخت 

خود باقي مي گذارد.  
به مرکز قطب جنوب  بعد  رابرت اسکات يک ماه 
شدن  تمام  و  فرسودگي  دليل  به  اما   ، رسد  مي 
بپيمايد. اجساد  آذوقه نمي تواند راه بازگشت را 
با  همراه   ، بعد  سال  يک  همراهانش  و  اسکات 

يادداشت هايش کشف مي شود.  
به اين ترتيب ، در روز 14 دسامبر سال 1911 ميالدي روئالد آموندسن ، کاشف نروژي نخستين انساني بود که 

موفق به فتح مرکز قطب جنوب شد. 
برنامه ريزي دقيق و انتخاب مسير مناسب موجب شدند تا آموندسن بتواند بر رقيب خود رابرت اسکات پيروز شود. 
يک سال بعد از اين تاريخ کشف اجساد اسکات و همراهانش همراه با آخرين يادداشت هاي نااميدانه اي که نوشته 

بودند طعم پيروزي را در کام روئالد آموندسن تلخ کرد. 
بهرام افتخاري

پرواز نخستین هواپیماي تاریخ جهان
107 سال پيش در روز 17 دسامبر سال 1903 
ميالدي دو آمريکايي به نام برادران رايت موفق 
 ، بودند  کرده  اختراع  که  هواپيمايي  با  شدند 

پرواز کنند. 
اورويل و ويلبور رايت هر يک به نوبت توانستند 
در جريان 4 پرواز ده ها متر را برفراز ساحل 
کيل دويل در ايالت کاروليناي شمالي بپيمايند. 

دستگاهي  که  بود  تاريخ  در  بار  نخستين  اين   
به  بود  هوا  از  سنگينتر  مراتب  به  آن  وزن  که 
پرواز درآمد. هواپيماي آنها به نام رايت فالير 
274 کيلو وزن داشت و داراي 2 بال موازي به 
طول 12 متر ، يک موتور احتراقي به قدرت 12 
هواپيما  با  اورويل  ابتدا  بود.  پروانه   2 و  اسب 
پرواز کرد ، سپس ويلبور موفق شد پروازي به 
مدت 59 ثانيه را انجام داده و مسافت 260 متر 
دويل  کيل  اي ساحل  ماسه  هاي  تپه  برفراز  را 
 48 به  پرواز  اين  در  هواپيما  سرعت  بپيمايد. 

کيلومتر در ساعت رسيد. 
 گرچه اين يک آزمايش ساده جلوه مي کند ، اما 
يک مرحله حياتي در تاريخ هوانوردي محسوب 
ساخته  بعد  دهه  در  که  هواپيماهايي  شود.  مي 
شدند تفاوت چنداني با الگوي هواپيماي برادران 
رايت نداشتند.تحول صنعت هوايي بعد از جنگ 
موتور جت  اختراع  با  و  آغاز شد  اول  جهاني 
در اواخر جنگ جهاني دوم روند تحول صنعت 

هوانوردي سرعت گرفت. 
 به اين ترتيب در روز 17 دسامبر سال 1903 
ميالدي دو برادر آمريکايي به نام هاي اورويل 
که  هواپيمايي  با  شدند  موفق  رايت  ويلبور  و 
پرواز  اين  کنند.  پرواز   ، بودند  کرده  اختراع 
آن  در جريان  بشر  که  بود  اي  دوره  سرآغاز 
توانست چند برابر سرعت صوت پرواز کرده و 

حتي فضا را تسخير کند. 
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بهترین موسیقي دان هاي جهان معرفي شدند
معتبرترين  از  مي شود  گفته  که  آمريکا”  “موزيکال  مجله  
نشريات موسيقي در جهان است، در ادامه  سنت 50 ساله ي 
خود براي انتخاب بهترين هاي موسيقي جهان، “سوپرانو آنا 
نتربکو”،  نوازنده 36 ساله روس را به عنوان چهره برتر سال 

جاري اين عرصه معرفي کرد. 
تئاتر  تک نواز  که  را  “نتربکو”  موسيقي،  نشريه ي   اين 
“مارينسکي” سن پترزبورگ است، “سوپراستار نابغه ي قرن 

21” ناميد. 
مجله “تايم” نيز پيش تر “سوپرانو” را به عنوان 100 شخصيت 
کرد.  انتخاب  داده اند،  تغيير  را  جهان  که   2007 سال  برتر 
بهترين  سارياهو”،  “کايجا  همچنين  داد،  گزارش  نووستي 
آهنگ ساز سال، “روبرت اسپانو” بهترين رهبر ارکستر سال، 
نوازنده ي سال معرفي  بهترين  80 ساله هم  “چارلز روسن” 
شدند. همچنين “چانتي کلير” نيز بهترين گروه هم نوازي سال 
مرکز  در  پنج شنبه  روز  ويژه اي  مراسم  در  که  بود   2008

لينکون نيويورک به همراه ديگران مورد تقدير قرار گرفت. 

با خوانندگان جهان

Celine Dion
سلين ديون

سلين ديون در 30 مارس سال 1968ديده به جهان گشود.او که کوچکترين عضو خانواده 16 نفری ديون ها بود.
درروستای کوچک شارلمان واقع در سواحل 
شرق  در  لورنس  سنت  رودخانه  شمالی 
مونترال کانادا در خانواده ای روستايی و البته 
اهل هنر بزرگ شد.نام او برگرفته از ترانه ای 
به نام سلين بود که مادرش در زمان بارداری 
او به آن بسيار عالقه مند بود و هميشه آن را 

می خواند.
او بهمراه ديگر خواهران و برادرانش در کافه 
و  کرد  می  کار  بود  والدينش  به  متعلق  که  ای 
مشتريان  برای  کافه  همين  در  کوچولو  سلين 
کنسرت اجرا می کرد.پدر او نوازنده آکاردئون 
های  بچه  و  ويلن  نوازنده  نيز  مادرش  و  بود 
به  موسيقی  از  آکنده  فضايی  در  خانواده  اين 
اين  در  خود  استعدادهای  شکوفايی  و  رشد 
که  باری  اولين  بودند.شايد  مشغول  زمينه 
سلين چشم حاضرين را به خود خيره کرد در 
بود که  برادرش،ميشل  مراسم جشن عروسی 
حاضرين  تشويق  مورد  و  خواند  را  ای  ترانه 

قرار گرفت.
 وی در حاليکه 12 سال داشت)يعنی در سال 
1980(با کمک مادرش ترانه ای را با نام آن تنها 
يک رويا بودرا بر روی نواری از رمو خواننده 
معروف فرانسوی ضبط کرد و آن نوار را به 
آدرسی که پشت آن نوار بود،فرستاد؛ آدرس 
سالهای  در  که  کسی  آنژيلبود،  رنه  به  متعلق 

بعد همسر سلين شد.رنه بعد از شنيدن آن آهنگ از سلين که نوجوانی ترکه ای و الغر اندام بود دعوت بعمل آورد 
تا اين آهنگ را بطور زنده در دفتر او اجرا کند.هنگامی که سلين اين آهنگ را زنده اجرا کرد،رنه آنچنان تحت تاثير 
قرار گرفت که در حضور سلين گريه کرد.همين امر باعث شد رنه که شخصی معروف در ايالت کِبک بشمار می رفت 
برای توليد دو آلبوم که صدای خداوسلين سرود کريسمس می خواندبه تکاپو بيفتد و زمينه را برای توليد اولين 
آلبومهای سلين فراهم کند.اين امر آنچنان ذهن رنه را به خود مشغول کرد که او برای توليد اين دو آلبوم،خانه خود 

را به رهن گذاشت تا هزينه توليد اين دو آلبوم فراهم شود.
 سلين در بين سالهای 1981 تا 1989 چندين آلبوم را انتشار داد که تمامی آنها به زبان مادری او يعنی فرانسوی 

بودند و ابته برنده چندين جايزه نه چندان مهم شدند.
آلبوم فروش خوبی کرد  نام داشت.اين  تفاهم  انگليسی خود را توليد کرد که  آلبوم  اولين  او   1990 اما در سال    
البته  و رکوردی را در کانادا بر جای گذاشت،چرا که اين آلبوم به فروش 600/000 نسخه ای در کانادا رسيد و 
200/000 نسخه نيز در ديگر کشورها فروش کرد و اين موفقيتی بزرگ برای او بود، زيرا به اولين رکورد طاليی 

خود که بيش از 500/000نسخه بود،رسيد.
1991 با استيون اسپيلبرگ، کارگردان سرشناس آمريکايی بر سر خواندن ترانه ای برای فيلم او وارد   در سال 
مذاکره شد، اما اين آهنگ هرگز توسط او خوانده نشد و خواننده ديگری آن را خواند ولی اين زمينه ای رابرای اجرای 
آهنگ کارتون ديو و دلبر ساخت والت ديزنی شد،او اين آهنگ را در مراسم اسکار با پابلو برايسون به اجرا گذاشت 
و موفق شد در روز تولد 24 سالگی اش جايزه اسکار را از آن خود کند. در اکتبرهمين سال،کنسرتی بسيار باشکوه 
در شهر تورنتو و در حضور زوج جنجال برانگيز دربار انگليس يعنی پرنس چارلز و پرنس دايانا به اجرا گذاشت و 

مورد تشويق و لطف آنها قرار گرفت.
  در 31 مارس 1992 شروع به توليد دومين آلبوم انگليسی خود با نام سلين ديون کرد و با انتشار اين آلبوم موفق 
شد،دومين رکورد طاليی خود را بدست آورد.بعد تز اين آلبوم کنسرتهای مختلفی در اروپا،استراليا،آسيا و آمريکا 
برگزار کرد که مهمترين آنها کنسرتی بود که در حمايت از کودکان مبتال به ايدز در لس آنجلس برگزار کرد و آن را 

برای کودکانمان نام نهاد تا عوايد حاصل از اين کنسرت را به کودکان تعلق دهد.

   از ديگر کنسرتهای او می توان به کنسرتی که در جشن جوان آمريکا در حضور بيل کلينتون،رئيس جمهور وقت 
آمريکا و همسرش مالری کلينتون به اجرا گذاشت و با آهنگ عشق کوهها را تکان می دهد بر بانوی شماره يک 

آمريکا تاثير بسيار گذاشت و او برای اين آهنگ از سلين ديو تشکر و قدردانی بسيار با شکوهی به عمل آورد.
   خانم سلين در سال 1993 آلبوم رنگ عشق من را وارد بازار کرد.اين آلبوم نيز فروش باالی داشت و سروصدای 
زيادی بر پا کرد بخصوص آهنگ قدرت عشق که تا چهار هفته در صدر جدول بهترين آهنگها در اکثر کشور بود.

اين آلبوم نه تنها در آمريکا و اروپا پر سروصدا بود ،بلکه در آسيا بخصوص،ژاپن به فروش بااليی دست يافت.اين 
آلبوم بالغ بر 1/000/000 نسخه در کانادا فروش کرد و اين رکوردی الماسين برای او بشمار می رفت،زيرا اولين 
خواننده کِبک بود که به چنين فروشی رسيده بود.بزرگترين رويداد زندگی او در 17 دسامبر 1994 روی داد،چرا 
که او با رنه آنژيل که از کودکی او را ميشناخت و 26 سال از او بزگتر بود)رنه آنژيل 26 سال از خانم سلين بزگتر 

بود( در مونترال ازدواج کرد.اين يکی از ازدواجهای بزگ در کانادا بود.
   در سال 1995 سلين يک آلبوم فرانسوی را وارد بازار کرد.اين آلبوم که شعر و آهنگش از ژان ژاکوس يکی از 
بزرگترين آهنگسازان و ترانه سرايان بزرگ فرانسه بود به موفقيت بزرگی دست يافت زيرا اين آلبوم در طول يک 
روز 57/000 نسخه در فرانسه فروش کرد و در مدتی کمتر از هفت ماه به پر فروش ترين آلبوم فرانسوی مبدل 

شد.
  وی به رکورد ديگری دست يافت، زيرا در طول همين سال اولين کسی شد که هم پرفروش ترين آلبوم فرانسوی 

و هم پرفروش ترين آلبوم انگليسی زبان را وارد بازار کرد.

 Dion Chante آلبوم - Falling In To You آلبوم D’eux For You  آلبوم - The Color Of My Love آلبوم
Miracle و آلبوم  Plamondon

پنجاه سال از خاموشي ابوالحسن صبا گذشت
یگانه نوازنده ویولن 

ابوالحسن صبا 14 فروردين 1282، در محله ظهيرالسالم تهران زاده شد. پدرش ابوالقاسم خان کمال السلطنه نوه 
محمودخان صبا، ملک الشعرای درباره فتحعلی شاه قاجار بود. ابوالحسن که بعدها نام جد بزرگش صبا را براي 

نام خانوادگي خود برگزيد،از همان کودکي عالقه خاصي به موسيقي داشت به طوريکه در پنج سالگي به انگشتان 
پاهايش نخ مي بست و با کمک دهانش صداي تار در مي آورد. پدرش که خود اهل موسيقي بود و به آن عالقه 

داشت،صبا را در شش سالگي پيش دوستانش که از اساتيد موسيقي بودند، برد تا به او نوازندگي بياموزند. 
صبا آن چنان شيفته موسيقي بود که روزها سه  تارش را به مدرسه مي برد و در زنگ تفريح، همشاگردي هايش 
را دور خود جمع مي کرد و براي آنها مي نواخت. وي بسياري از سازهاي ايراني را مي نواخت و هر کدام را نزد 
استادان برجسته زمان خود ياد گرفته بود به طوري که ويولن از حسن خان هنگ آفرين، تار و سه تار از ميرزا 
عبداهلل و درويش خان، سنتور از علي اکبر شاهي، کمانچه از حسين خان و تنبک را از حاجي خان ضربي فرا 

گرفته بود. 

عالقه و استعداد صبا در زمينه موسيقي باعث شد که وي رفتن به مدرسه عالي موسيقي را به کالج آمريکايي 
عالي  مدرسه  ايران،  موسيقي  تاريخ  برجسته  تارنوازان  از  وزيري،  علينقي  کلنل   1302 سال  در  دهد.  ترجيح 
موسيقي را تأسيس نمود و ابوالحسن صبا در آنجا مشغول به تحصيل شد. از همان جا بود که صبا با ايجاد 

سبک جديدي در نواختن ويولن تأثير شگرفي در نحوه نواختن آن در موسيقي ايراني گذاشت. 
نخستين اثر ضبط شده صبا قطعه »زرد مليجه« با ويولن بود. استاد صبا در سال 1360 از طرف استاد علينقي 
وزيري مأمور شد تا در رشت مدرسه اي مخصوص موسيقي تأسيس کند. وي در طول دو سالي که در رشت 
آوري  جمع  به  و  مي رفت  رشت  اطراف  کوهپايه هاي  و  روستاها  به  موسيقي  تدريس  بر  عالوه  داشت  اقامت 
آهنگ ها و نغمه هاي محلي مي پرداخت. او آنچه که در ساز نوازندگان يا ني چوپانان مي شنيد، به دقت به روي 

کاغذ مي آورد. 

صبا بعد از بازگشت از رشت در خانه پدري اش مشغول تدريس موسيقي شد و در 
در سال 1311 با دختر عموي نيما يوشج ازدواج کرد و صاحب سه دختر با نام هاي غزاله، ژاله و رکسانا شد. 

»راديو تهران« از سال 1318 که شروع به کار کرد، صداي ساز و آواز صبا را پخش مي کرد و از آن هنگام صبا 
به عنوان استاد يگانه ويولن شناخته شد. او عالوه بر ويولن، سازهاي ديگر را نيز تعليم مي داد و شاگرداني چون 
علي تجويدي، رحمت اهلل بديعي، فرامرز پايور، منوچهر جهانبگلو، ملکه برومند و امير همايون خرم تربيت کرد. 

صبا عالوه بر موسيقي، نقاشي را در دوران جواني در مدرسه کمال الملک آموخت. وي عالوه بر آشنايي کامل 
با ادبيات کالسيک ايران، زبان انگليسي را خوب مي دانست و از ادبيات جديد نيز اطالع داشت. 

صبا در 29 آذرماه سال 1336 در سن پنجاه و پنج سالگي بر اثر بيماري قلبي در تهران در گذشت و در گورستان 
ظهيرالدوله تهران به خاک سپرده شد. خانه صبا پس از مرگش، در سال 1353 توسط دانشکده هنرهاي زيبا 

تبديل به موزه شد و بسياري از نقاشي ها و آثار تزئيني و سازهايي که ساخته بود در آن نگهداري مي شود. 
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 جمعه 28 دسامبر 2007
خواننده محبوب آقای جاوید حسین که یاد رشید بهبودف را در یادها زنده می کند

خانمهای هنرمند با رقص زیبای لزگی:
النورا ماداتوا - الهه ایبادوا - میرواری عثمانوا

با همکاری نوازندگان برجسته  و مشهور باکو
رشاد باقراف : ارگ .پیانوصادق زینال اف: عود .ناقاره     
موسی اف : ویلنالشن رضایف    : گارمون جاوید 

 

ورود به سالن 6.30 عصر   شروع برنا مه : 7.30 تا 11 شب

قیمت بلیط:  20£ –برای  افراد کمتر از 12 سال £10
آدرس:

Chelsea Town Hall, 161 Kings Road  London, SW3 5EE
SLONE SQUARE :نزیکترین آندرگراند

برای تهیه بلیط  به سوپرمارکتهای بیژن، تهران و ساواالن و یا در منطقه ایلینگ مراجعه کنید و یا با شماره موبایل تماس بگیرید. 
لطفا اسم ، تعداد بلیط و شماره تماس خود را در پیام گیر بگذارید متشکریم.

شماره تماس : 07852614848 
Email: simaicc@yahoo.com

درضمن میتوانید بلیط را در شب برنامه دم درب ورودی تهیه نمایید.
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مصاحبه با 
یاس خواننده 

رپ ایرانی
پسر ايرانی مدل ايرانی است... خيلی شيک  و مودب... موهای 
لخت با کت مشکی... يک تسبيهی هم تو دستش هست... خيلی 
ساکت هست.. نميدونم مصاحبه را چطوری شروع کنم... بچه 
ها چايی يا قهوه؟؟ تا رفتم چايی درست کنم بچه ها از ايران 

آمدن تو.... 
که  ميکردم  مصاحبه  را  کسی  داشتم  چون  داشتم...  استرس 
فقط برای 20 دقيقه است که می شناسمش.. و بعدش فهميدم 
کسی که آهنگ بم را خوانده بود ياس بوده... کسی که آهنگ 
سی دی را بشکن را برای يکی از هنرپيشه های ايرانی خوند 
ياس بوده.... واقعا از دست خودم ناراحت بودم که چرا قبال 

نميشناختمش... 
بگيرم ولی خب هر  بپرسم و جواب  بپرشم و  دوست داشتم 
مصاحبه ای حدی داره و هر هنرمندی دوست داره تا حدی در 

زندگی خصوصی اش وارد شد... 
از امير و DJ  شهرام يک سئوالی پرسيدم که سيامک جواب 
گه  می  دروغ  فهميدم  زدکه  برقی  همچنين  چشمهاش  و  داد.. 

همان لحظه اولين سئوال را از ياسر پرسيدم... 
از کجا می تونی بفهمی کسی بهت داره دروغ ميگه 	•

نميدونم... يک جوری فکر ميکنم ديگه... از همانجا که نميدونم تا 
االن حرفهايی که تو زدی دروغ بوده يا راست!
بريم سر سئوالهای مصاحبه که از قبل نوشتم:

از بچگی ات... 
چه کارتونی در زمان بچگی دوست داشتی؟ )جوابی  	•
می  تو صورتش  که  مهربانی  و  لبخند  برعکس  ياس  نشنيدم! 
تونی ببينی خيلی جدی هست و ديدم بايد سئوال هام را جدی 

تر بپرسم.. (
فوت  ايشان  که  بود  سالت  چند  پدرت...  مورد  در  	•

کردند؟
سوم دبيرستان بودم ترم آخر که پدرم فوت شد که ديپلم گفتم 
و مشغول به کار شدم، دانشگاه هم قبول شدم رشته عمران 
به  و  بود  عموم  به  متعلق  بازرگانی  يه شرکت  تو  رفتم  ولی 

عنوان کارمند خيلی ساده شروع به کار کردم.
تو بيوگرافی ات خيلی در مورد پدرت نوشتی .. از  	•

پدرت برامون بگو
فوت پدرم خيلی نابهنگهام بود و وقتی که رفت من مسئوليت 
ساپورت خواهران و برادرانم را بر عهده گرفتم... اولين آهنگ 
از مسافرتهاش به  از يکی  رپ هم پدرم برای من آورد.. بعد 
آلمان برای من سی دی Tupac را آورد البته خودش بيشتر 
 Track را دوست داشت. 2 تا Relax و کال  Nana آهنگهای
اين  تو  که  بابا...  يکی جای خالی  گفتم..  پدرم  برای  که  هست 

آهنگ مشکالتی که قبل و بعد از رفتن پدرم بود را می خونم.
آهنگ بم...چی شد نوشتی.. و چه چيزی تو را به اين  	•

آهنگ کشاند؟
داشتم تلويزيون نگاه ميکردم.. صحنه ای بود که پدری داشت 
2 تا بچههاش را تو قبر می گذاشت... يک حس ناراحتی به من 
دست داشت که اون حس را نوشتم... صحنه ای ديگه بود که 
دختری داشت می دويد و سقف داشت روی سرشون خراب 
ميشد... و اون صحنه ها بود که من را به نوشتن گرفت و همه 
نظر من که يک  به  بوده ولی  واقعه  اين يک  ايران می گن  تو 

فاجعه بود.
اون طور که در بيوگرافی خوندم از نوجوانی دوست  	•
بم  آهنگ  از  بعد  باالخره  و  بسازی  و  بخونی  آهنگ  داشتی 
از  تونستی به خواسته ات برسی... چه احساسی داشتی بعد 
اينکه باالخره بعد از کلی تالشت يک آهنگت کشوری شد و بين 

همه معروف شد؟
اين کار در حقيقت برای من يک تفريح بود و من از اين طريق 
خودم را خالی  می کردم... حس می کردم که می تونم خودم 
را خالی  کنم... هر جا که می رفتم و می گفتم رپ می خونم همه 
لبخند می زدند و فکر می کردن از دختر و فحش می خونم ... 

ولی وقتی آهنگ من اومد بيرون لبخندها خشک شد...
برامون  بعدی... بچه های خيابونی  در مورد آهنگ  	•
را  آهنگ  اين  و  افتادی  آهنگ  اين  فکر  شد  چطوری  بگو... 

نوشتی؟
بود  ای  محله   ، برق  ، چراغ  ميکردم  کار  که  ای  محله  در  من 
که هر روز بچه ها را می ديدم کنار خيابان چيزهای مختلف 
ميفروختن و دفتر مشق هاشون در کنارشون بود و درسشون 
را هم می خواندند... بعد يک روز که از ديدن يکی اشون خيلی 
ناراحت شدم... رفتم سر کار و شروع به نوشتن کردم... کال 
بهترين چيزهايی که نوشتم در محيط کارم بوده چون محيط 

کارم خيلی سخت بود و باعث ميشد شعرها به مغزم بياد.
برای هم سن های خودمان معموال آهنگ می خونی...  	•
چرا توقع داری به آهنگهات گوش کنن در حالی که داری در 

آهنگها از اونها انتقاد ميکنی؟

رده سنی خودشان هست  تو  که  يکی  معموال  اينکه  به خاطر 
با زبان خودشان داره حرف ميزنه – يکی مثل من که همسن 
خودشان هست – به حرفهاش گوش می کنند تا مادر يا پدر يا 

کسی که سنش بيشترهست اين حرفها را ميزنه.. 
فکر ميکنی گوش ميکنن؟ 	•

آره!
چند تا از آهنگهات مجوز گرفته کال؟ 	•

5 تا از 10 تا آهنگی که درخواست کردم
چطوری مجوز گرفتی؟ 	•

پشتکار.... وقتی دنبال يک چيزی بری و پشتکار داشته باشی 
که  اول  نه  بار  چند  از  بعد  تونستم  می  من  رسی..  می  بهش 
را  دنبالش  و  دادم  ادامه  نه...  ولی  ميکشيدم...  کنار  شنيدم 

گرفتم... 
در مورد آهنگ سی دی را بشکن که برای هنر پيشه  	•

تلويزيونی خوندی... زهرا را ميشناختی؟
خب در تلويزيون ديده بودمش ولی شخصا نه. ولی به خاطر 
اينکه تو روزنامه خوندم دست به خودکشی زده اين آهنگ را 
نوشتم.. می دونی شهرت و معروف شدن به راحتی نيست و 
همه دوست دارن خودشان را ساپورت کنند.. و اين دختر هم 
يک دختر ايرانی بود که به سختی به معروفيت رسيده بود و 
لج ام گرفت که يک نفر به اين راحتی اين دختر را بدبخت کنه 

و آبروش را ببره.
هدفت از کنسرت در انگلستان چيه؟ 	•

رپ  بدم  نشان  همه  به  که  اينه  هست...  کنسرت  من  فکر  تو 
فارسی انقدر قدرت داره که فرهنگ بسازه و ارزش اين را داره 
که به عنوان موسيقی قابت بين ايرانيها رواج پيدا کنه. قبال که 
می رفتم تو استوديو ها مسخره می کردن ولی االن در تمام 
ماشين ها دارن گوش می کنن و دوره جديد سبک جديد نياز 
داره! و اين را بايد همه بدونن که رپ فحش نيست و حتی خيلی 

رپر های خارجی هستن که بدون فحش می خونن.
هدفت هست خارجی بخونی؟ 	•

نه 
می  چطوری  را  ايران  از  خارج  ايرانی  های  بچه  	•

بينی؟
بعضی ها به خاطر سياست هايی که دارند پشت سر همديگر 
ها  خودی  که  انگيزه  غم  خيلی  و  زنند  می  غريب  مملکت  تو 
ايرانی  غريب.  کشور  در  اونم  بزنن  سرهمديگه  پشت  بخوان 

ايرانيه چه داخل کشور و چه خارج از کشور
رمز موفقيت خودت را در بين رپر های ديگه چی می  	•

دونی؟
تر بشم، چون خودم  باعث شده موفق  نوشتن و خوندن من 
آهنگهام را می نويسم ... خودم هم می خونم.... و همينطورم 
براشون  رپ  هنوز  ايرانيها  چون  آهنگهام.  پايين   Tempo
 Tempo پس  خودت...  مثل  بفهمن  هست  سخت  داره  تازگی 

آهنگها را آروم تر کردم تا آهنگهام را بفهمن.
من می خوام با سيستم خودم به مردم ايران انرژی   -
بدم – بدبختی که من 25 سال کشيدم و با سختی که من زندگی 
کردم را به جوانها بگم – که فردا وقتی مادر و پدر شدن بچه 
هاشون را الکی به دنيا نيارن و کال از درس صحبت کنم و به 

اميد ختم بشه.
خداحافظی کرديم و همگی رفتند.. منم رفتم بقيه آهنگهاش را 
گوش کنم... يک جا می خونه: می دونم اين را غرور ما ايرانی 
ها به گذشته ماست... به تاريخ ماست.. ولی به خدا اون ديگه 
گذشته... االن ما چی داريم.. برای آينده امون چی داريم... بيا 
ايران به دست  تا آينده  هموطن.. بيا دست همديگر را بگيريم 

من و تو افتخارکنه... 

تصميم گرفتم اين هنرمند را تا اونجا که می تونم ساپورت کنم 
و حتما کنسرت روز چهارشنبه را برم.... حرف اين جوان نيکی 

است.. حرف اتحاد هست... حرف همبستگی است...  
شما هم بياييد و با افتخار به آهنگهای اين هنرمند هم وطنيمان 
گوش کنيد... و لذت ببريد... اگرهم آهنگ رپ دوست نداريد يک 

شانسی به ياسر بدهيد تا به شما اهنگ رپ را معرفی کند!
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مارسل پروست مي گوید؛ »من« 
 

سعيد کمالي دهقان

لوموند و مکاتبات »مارسل پروست« 
روزنامه فرانسوي »لوموند« اين هفته در ضميمه ادبي خود کتاب جديدي 
از  زمان  »در جست وجوي  خالق شاهکار  پروست«  »مارسل  مکاتبات  از 
دست رفته« را معرفي کرده است. اين کتاب که به تازگي توسط »ژرومي 
با استقبال خوبي  انتشارات »فالماريون« منتشر شده،  به همت  پيکون« و 
در رسانه هاي ادبي فرانسه روبه رو شده است. سال ها منتقدان بسياري 
در سراسر جهان »مارسل پروست« را با توجه به راوي کتاب »در جست 
وجوي زمان از دست رفته« نويسنده تن پرور و وقت گذراني مي دانستند 
که مدام در رختخواب بوده و همچون »مارسل« کتاب »در جست وجوي 
نمي کرده و گويي  را ترک  نيمه هاي روز بستر  تا  از دست رفته«  زمان 
پروست«  »مارسل  بارها  است.  داده  مي  دست«  »از  بطالت  به  را  »زمان« 
در مقاالت و نوشته هاي منتقدان ادبي نويسنده يي »اسنوب«، »تن پرور«، 
تاثيرگذار  اين نويسنده  اما  »اشرافي« و »احساساتي« توصيف شده است 
فرانسوي هميشه موجب شگفتي طرفدارانش شده است. بعدها و به واسطه 
مکاتباتش با دوستان و آشنايان و همچنين به وسيله زندگينامه يي که »ژرژ 
پينتر« نوشت، آگاهي از اينکه »پروست« برخالف تصورات اغلب منتقدان، 
آدمي کوشا و فعال بوده، طرفداران »پروست« را در بهت و شگفتي فرو 
برد. »مارسل پروست« برخالف »مارسل« رمان »درجست وجوي زمان از 
دست رفته« در درس خواندن بسيار موفق بوده و در رشته هاي حقوق و 
فلسفه تحصيل کرده است. همچنين با انتشار کتاب »ژان سانتوي« شگفتي 
طرفداران خالق »در جست وجوي زمان از دست رفته« بيشتر و بيشتر شد 
چرا که فهميدند »پروست« سال ها قبل از انتشار اولين کتاب از مجموعه 
را صرف  رفته« چهار سال وقت خود  از دست  »در جست وجوي زمان 
نوشتن رماني با حجم پانصد صفحه کرده که در نهايت نگارش آن را به 
رها  نيمه  رفته«  از دست  زمان  »در جست وجوي  نوشتن شاهکار  خاطر 
»در جست  راوي  با  جهت  يک  از  الاقل  اما  پروست«  است.»مارسل  کرده 
»مارسل«  دارد. وي همچون  بسيار شباهت  رفته«  از دست  زمان  وجوي 
شاهکارش، در زندگي واقعي خود بسيار مکاتبه مي کرده و براي دوستان 
و آشنايانش نامه مي نوشته و تلگراف مي فرستاده است. حجم مکاتبات 
»مارسل پروست« را نزديک به صد هزار نامه مي دانند. »پروست« در نامه 
يي به »لئون بلوم« در سال 1913 خود شاهکارش را اين طور توصيف مي 
با  اما  اين کتاب را يک رمان دانست.  کند؛ »مطمئن نيستم که اصاًل بشود 
اين همه، غدر جست وجوي زمان از دست رفتهف باز هم رماني است که 
وقتي آن را باز مي کنيد کمتر به رمان شباهت دارد. مسيويي وجود دارد 
که داستان را روايت مي کند و مي گويد؛ من.« »پروست« از اين جهت کتاب 
»در جست وجوي زمان از دست رفته« را به درستي توصيف کرده است. 
از دست رفته« در اصل کتابي است که در البه  »در جست وجوي زمان 
الي تمام جمالت و عباراتش، نويسنده يي را مي بينيد که تنها مي خواهد 
روايت کند و بگويد؛ من. »مسيويي« که پروست در اين بخش از نامه خود 
خود  کتاب  »راوي«  با  پروست«  »مارسل  که  اختالفاتي  همه  با  گويد،  مي 
دارد، همان »مسيويي« است که در اين يکصد هزار نامه و مکاتباتش نيز مي 
گويد؛ من. در اصل »من« پنهان شده مابين سطور کتاب »در جست وجوي 
زمان از دست رفته« همين »من«ي است که امروز پس از انتشار »مکاتبات 
تر  نزديک  اش  واقعي  »من«  به  و  شناخت  خواهيم  بهتر  را  آن  پروست« 

به  هايش  نامه  پروست«  »مارسل  معروف  مکاتبات  از  يکي  شد.  خواهيم 
»روبر دو منتسکيو« است؛ همان کسي که منتقدان بسياري او را الهام بخش 
شخصيت »سوان« يا حتي »بارون دو شارلوس« در کتاب »در جست وجوي 
زمان از دست رفته« مي دانند. کنت »روبر دو منتسکيو« شاعري فرانسوي 
بود که دوستي نزديکي با »مارسل پروست« داشت و اشعارش نيز مورد 
ستايش »پروست« بوده است. »مارسل پروست« بارها »دو منتسکيو« را 
»استاد زيبايي« خطاب کرده است. »روبر دو منتسکيو« از معدود افرادي 
به  وي  کرد.  محافظت  پروست«  »مارسل  با  را  مکاتباتش  تمامي  که  است 
در  آمده  وجود  به  هاي  کدورت  همچنين  و  مدت  طوالني  دوستي  رغم 
دوستي اش با »مارسل پروست« نامه هاي اين نويسنده نامدار فرانسوي 
را براي هميشه نگه داشت. پس از مرگ کنت اين نامه ها در حراجي هتل 
»دوروئو« در سال هاي 1923 تا 1924 فروخته شد و خوشبختانه همه آنها 
توسط »روبر پروست« برادر »مارسل پروست« خريداري شد تا بعدها در 
مجموعه مستقلي تحت نام »مکاتبات مارسل پروست« منتشر شود. قسمتي 
از اين نامه ها بعدها در اولين جلد کتاب »مکاتبات کلي مارسل پروست« در 
سال 1930 توسط انتشارات »پلون« در پاريس به چاپ رسيد. کنت »روبر 
دو منتسکيو« صاحب گالري، منتقد هنري و البته شاعري بود که در فرانسه 
بسيار شهرت داشت. نامه هاي پروست به اين دوست چندين و چند ساله 
، خود واقعي پروست را تا حدي نشان مي دهد و نويسندگان را در راه 
شناخت زندگي واقعي او بسيار کمک کرده است.»ونسان روي« نويسنده 
مطلب »لوموند« درباره کتاب »مکاتبات مارسل پروست« درباره نامه هايي 
که به انتخاب »ژرومي پيکون« در اين کتاب جمع آوري شده، مي نويسد؛ 
»اين نامه ها به راستي اين سوال را جواب مي دهند که چرا ادبيات نياز 
است و خب، جواب اين است که ادبيات نه تنها آينه يي است ساخته شده از 

کلمات، بلکه در اصل واسطه ديدن است.«

آبزرور و مجموعه مقاالت »جان آپدايک« 
»جان  هاي  نقد  و  مقاالت  کتاب  خود  ادبي  بخش  در  هفته  اين  »آبزرور« 
اين  امريکايي را معرفي کرده است.  منتقد سرشناس  آپدايک« نويسنده و 
کتاب دو ماه پيش در امريکا منتشر شده و به تازگي نيز در انگلستان با 
چاپ انگليسي انتشارات »هميش هميلتون« وارد بازار کتاب شده است. اين 
کتاب مجموعه مقاالتي است که »جان آپدايک« در هشت سال گذشته در 
زمينه هاي مختلف غيرداستاني از جمله تاريخچه »نيويورکر« و زندگينامه 

درباره  باارزشي  نقدهاي  دربردارنده  کتاب  اين  است.  نگاشته  ادبي  هاي 
آثار ادبي نويسندگاني چون »گابريل گارسيا مارکز« و »اورهان پاموک« 
به  امريکا  »پنسيلوانيا«ي  در   1932 مارس سال   18 آپدايک«  »جان  است. 
دنيا آمد و به خاطر مجموعه کتاب هايش به نام سري »ربيت«ها شهرت 
جهاني يافت. وي برنده جايزه »پوليتزر« شده و تا به حال نزديک به بيست 
و دو جلد رمان منتشر کرده است. »جان آپدايک« همچنين يکي از معروف 
ترين نويسندگان مجله معروف »نيويورکر« است که از سال هاي 1950 
تا به امروز با اين مجله معتبر ادبي همکاري کرده است.»تيم آدامز« مقاله 
مجموعه  درباره  بله«  بگويد  مي خواهد  دلش  که  »مردي  عنوان  تحت  يي 
مقاالت و نقد هاي »جان آپدايک« در آبزرور اين هفته نوشته است و در 
همين رابطه مي نويسد؛ »آيا تا به حال ديده ايد که آپدايک بگويد نه؟« وي 
در ادامه مي نويسد که تا به حال در شش جلد مجموعه مقاالت و نقد هاي 
»جان آپدايک« هيچ رگه يي از کلمه »نه« نديده و احساس نکرده است و 
فهميده که »آپدايک« بيشتر تمايل دارد درباره هر چيز ادبي »بله« بگويد و 
ادامه از اين نوع نگاه اين منتقد امريکايي  آن را تصديق کند. »آدامز« در 
اثر مي داند و آنها را فاقد  انتقاد مي کند و نقد هاي او را تنها صحه بر 
چالش و بررسي موشکافانه مي داند. وي در ادامه مقاله خود مي نويسد؛ 
اگر اين کتاب چيزي کم داشته باشد، آن چيز حس روشني از امريکا در 
از  ديدش  گذاشته،  از ماساچوست  فراتر  پا  کمتر  که  آپدايک  است.  جهان 
جهان تنها به کتاب ها محدود است. مثاًل يکي از مقاالت، گزارشي است که 
2001 منتشر کرده است. وي در قسمتي  آپدايک دوازدهم سپتامبر سال 
از اين مقاله مي نويسد؛»بعد از آنکه اولين هواپيما به ساختمان برج هاي 
دوقلوي تجارت جهاني اصابت کرد، دختربچه چهارساله يي مرا به سمت 
پنجره آپارتمان طبقه دهم برج بروکلين برد و توجهم را به دود جلب کرد و 
سپس همسرم هم به ما پيوست و سقوط سقف ساختمان را مشاهده کرديم 
»آدامز«  بوديم.«  ريختن  فرو  حال  در  ما  خود  که  بود  اين  مثل  درست  و 
مشترک  نقطه  آپدايک«  »جان  کتاب  درباره  خود  مطلب  پايان  در  همچنين 
تمامي مقاالت اين کتاب را »نوعي از اميد« دانسته و نوشته که آپدايک از 
آن دست نويسندگان »بدبين« نيست و به عکس حسابي به زندگي و محيط 

اطرافش »خوش بين« است.

گاردين و سفر »خالد حسيني« به افغانستان 
»هزار  و  باز«  »بادبادک  هاي  کتاب  اقبال  نويسنده خوش  »خالد حسيني« 
خورشيد تابان« اين هفته در ضميمه ادبي روزنامه »گاردين« مطلبي درباره 
1976 نوشته است.  از سال  بار پس  اولين  افغانستان براي  به  بازگشتش 
»خالد حسيني« در قسمتي از اين گزارش مي نويسد؛ »بار ديگر کابل را از 
پنجره صندلي هواپيماي 727 ديدم. نمايي از يک شهر با کلي گرد و خاک 
و گل و درختان شکسته... هواپيماي شرکت »آريانا« باالخره در فرودگاه 
کابل نشست و همه جاي فرودگاه را الشه هاي هواپيما و کاميون پر کرده 
بود، بدنه هاي هواپيماهاي قراضه با بال هاي زنگ زده. خارج ترمينال، در 
ميان سربازان کالشينکف به دست، گداياني را ديدم که لباس هاي مندرس 
به تن داشتند و همه کودک بودند. يکي از آنها که پسر بچه شش يا هفت 
ساله يي بود دست گلي اش را دراز کرد و يک اسکناس پنج افغاني که من از 
داخل پنجره ماشين بهش دادم، قاپيد و گريه يي از نااميدي و رنج سر داد و 

همين صدا مدام در گوشم زنگ مي زد، عجب روز وحشتناکي،«
»خالد حسيني« در ادامه اين مطلب مي نويسد؛ »کابل بعد از آخرين باري که 
من در سال 1976 آن را ديدم، خيلي تغيير کرده است. ترافيک خفه کننده 
شده و پياده رو ها و قاطرسوارها و دوچرخه سوارها در بين ماشين ها و 
تاکسي ها مي لولند و نزديک سه ميليون نفر در يک شهر سي مايل مربع 
زندگي مي کنند، شهري که الاقل تنها ظرفيت نصف اين مقدار را دارد. بوي 
دود ماشين ها و بوي سوختن چوب مي آيد و گاهي آن قدر هوا گرد و 
خاک است که تا آخر کوچه را هم نمي توان ديد. گرد و خاک وارد دهان 
و چشمان و گوش آدم مي شود. روز دوم اقامتم در کابل، با ماشين دور 
شهر پرسه زدم و چيزي که ديدم نتيجه جنگي بود که ربع قرن دامنگير 

مردم اين شهر بوده است.« 

به پرویز دوائي براي سالگرد 
تولدش 
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»وقت خوب مصائب« / سفيدي اسب را مي گريد
خونين  پنجه   / ببين،  شاهنامه  آخر  در   / را  »قيصر«  سوگنامه 

رضا / در پرده سفيد تراس سينما 
خشکيده / داش آکل شيدايت / مي 
ناب عشق را / قلندرانه سرکشيد / 
تا در درازناي شب / راهي فصل 

ستيز باشد

تک   / شناسي؟  مي  را  مسعود 
را  قافيه   / اش  خسته  سواران 
»جسدهاي   / اند  کرده  گم  باد  در 
شيشه يي« او / زخم خورده عقل 
سرخند / رفقايت / غزل خداحافظي 
علي  کندن  جان   / و  خواندند  را 

خوش دست را نديدند
- - -

در »بلوار دل هاي شکسته« / کودکانه هايت را به يادآور / سينما 
رکس / ميزبان تو

احمدرضا، مسعود،  بهرام،   / دلگشاست  هاي کوچه  بچه  همه  و 
پرويز، جمشيد...

تا   / جلو  رديف  بيا   / پري«  »سبز  کنار  در  سپرده  دل  تو  و 
مقدس،  خنجر  زïرو،  / صاعقه،  با   / کنيم  تقسيم  را  روياهايمان 
شزم، ناخداي نيمه شب، بالي جان نازي... / شما باهم قد کشيديد 
/ ريوبراوو، جويندگان، الدورادو، دليجان، سرگيجه، سامورايي، 

جاده، کلمانتين عزيزم، صلوه ظهر، تريستانا
پيشکش شما / و / صفحه آخر »فردوسي« و »سپيد و سياه« و 
جدول ستاره ها / سهم ما / چه عاشقانه گفتي / پيرمرد چشم ما 
بود* / و سوگنامه اش را کنار »صف طويل خاکستري« خواندي 

/ دره او چه سرسبز بود

دل  رفتگان  و   / خسته  دل  حضار  همه  با   / را  تولدت  سالگرد 
رخ  و  همراه   / ايم  گرفته  آبشار« جشن  »ايستگاه  در   / شکسته 
کيميايي،  احمدي، مسعود  احمدرضا  پور،  بهرام ري   / با  رخ  به 
خسرو اتابکي، پرويز نوري، اکبر خالقي راد، جمال اميد، جمشيد 
و  ذبيح عشقام، سهيل  عاطفي،  عماد  داريوش شادمان،  ارجمند، 

برادرانش و ... هوشنگ گلمکاني
نقطه  »سينما«  که   / نسل  دو  آخر  ايستگاه   / کجاست؟  اينجا 
دسته  يه عکس  توي   / کنيم  باور  را  ماندن  بيا   / بود  وصلشان 

جمعي / که بياد تو سينه ديوار
* جان فورد  
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واکاوي دروني شخصیت ها  
 

 نويسنده آرژانتيني اين رمان بيشتر دغدغه طرح، بازشناسي و واکاوي يک شخصيت خاص به نام خوان پابلو را دارد. او 
پوسته هاي دروني اين شخصيت را اليه اليه به بهانه عشق مي شکافد. به بهانه طرح يک رابطه انساني عاطفي. ما نمي دانيم 
اين نقاش از چه زماني روان پريش يا افسرده يا پارانوئيد شده است و چرا. ما نمي دانيم چرا او خانواده يي ندارد. ما فقط 

مي دانيم که او در مقام عاشقي، عاجز است.
ما در خالل رمان صد و هفتاد صفحه يي شاهد لحظه هاي پرحدس و گمان و تعليق محضيم. همه چيز در سايه شک و ترديد 
در ارتباط با کنش هاي احتمالي راوي ساخته مي شود. هيچ حرکت او قابل پيش بيني نيست. راوي از خود شگفت زده مي 

شود و ما از او. از اين منظر اين اثر به ژانر روان شناسانه بيشتر تعلق دارد تا جنايي- پليسي.  

پارانویاي روایتگر  
 

  کتاب در واقع بر محور روان پريشي و پارانوياي روايتگر و براي تشريح و تفسير وسواس ها و دلمشغولي هاي او نوشته 
شده است. الجرم همه افراد ديگر در سايه قرار مي گيرند، از جمله ماريا. يک تفسير ديگر براي اين موضوع اين است که 
روايتگر/ نويسنده در ناخودآگاهش از رابطه مشابهي رنج مي برده است و نمي خواهد خاطره هاي آن رابطه با شرح عشق 

و دلدادگي اش به ماريا تجديد شود. مي خواهد رنجش را به زبان نياورد تا کمتر آزار ببيند.
 وجود انسان دو رويه دارد. هنرمند هم از اين قاعده مستثني نيست. يعني ما در طول تاريخ متاسفانه هنر يا هنرمندان نسبتًا 
فراواني داشته ايم که در خدمت ارباب قدرت يا ارباب ثروت، حرف هايي زده اند و کرداري از خود نشان داده اند که با 
ذات هنر و برداشتي که ما از آن داريم، کاماًل مغايرت دارد. کار هنرمند، نويسنده، شاعر، نقاش و ... جست وجوي حقيقت و 

پژوهش حقيقت است؛ حقيقتي که همواره دست نيافتني است.  

»فلسفه تطبیقي چیست« در آکسفورد  
 همايش »فلسفه تطبيقي چيست؟« 24 تا 26 اسفندماه امسال در آکسفورد برگزار مي شود. به گزارش مهر به نقل از منابع 
اينترنتي، در اين همايش يکي از مهم ترين پرسش هاي فلسفه يعني فلسفه چيست؟ به بحث گذاشته مي شود. اين پرسش 
اما با مدد گرفتن از آنچه بدان »تطبيقي« مي گوييم بسط مي يابد. فلسفه تطبيقي با مباحثي چون تکثر فرهنگي، گفت وگوي 

فرهنگي و همچنين نسبيت فرهنگي گره خورده است.  

اشعار زندانیان »گوانتانامو«  
  مجموعه يي از اشعار17 زنداني در زندان گوانتانامو که توسط »مارک فالکوف« استاد حقوق دانشگاه هاي امريکا گردآوري 
شده است براي اولين بار در انگلستان منتشر شد. به رغم اينکه دولت امريکا کاغذ و قلم در اختيار زندانيان قرار نمي داد اما 
آنها شعرهاي خود را روي فنجان، بشقاب غذا يا ساير لوازم حک مي کردند اما بعدها با دسترسي به کاغذ و قلم به راحتي 
توانستند اشعار خود را بنويسند. اشعار منتشر شده که حدود 21 قطعه را شامل مي شود، توسط يک زنداني آزاد شده در 

سال 2005 به نام »شيخ عبدالرحمان« به بيرون انتقال داده شده است. 

استفاده از من 
و شما 

به جای 
نردبان

 شعری از محمد رضانی فرخانی

ای حوادث اخير جاِن پاِک عاشقان!  تو بهتری ؟
از شما دلم، دلم گرفته است همچنان ،  تو بهتری ؟

بس کن ای مواظبت نکرده از غنيمت وجود انس !
ما که لطف خاص کم نديده ايم از اين خزان ،  تو بهتری 

؟

واقعاً  به جا و راست گفته  اند اين که روزگارِ دون
جاِی جاش ، پاک المرّوت است ناگهان ،  تو بهتری ؟

گرچه من دلم برای برگهای مهربانی ات بهار !
سخت دست تنگ می شود درخت جاودان !  تو بهتری ؟

با وجود اين ولی نيازمند ناز هيچ کس مباد
پيکر شکسته بسته ات بهار خونچکان !  تو بهتری ؟

راه و رسم انس ويژه با معاشران واقعی ،  خدا !
عاقبت، چنين که هديه شد مباد ارمغان ،  تو بهتری ؟ 

عقل من که قد نمی دهد برای بعدهای بعد از اين 
پيش از اين ولی چنين نبوده بی گمان ،  تو بهتری ؟

ـ اين زالل، ردپای چيست روی گونه های شور من ؟
ـ رنگ و طعم هشت سال دوستی بی امان ،  تو بهتری ؟

اين دلی که ديگران به قدر وسع خود شکسته اند را 
دست کم تو نشکن ای خدای خوب و مهربان !  تو بهتری 

؟

ديگر اين که دست دوستانه ای برايم از صميم دل 
واقعاً به جز شما کسی نمی دهد تکان ،  تو بهتری ؟

~

همرکاب با عصا و الغر و تکيده ... در کنار ميز
آخ: پوستين آشکار روی استخوان !  تو بهتری ؟

]روز، عصر، خارجی:[ نمای کافه ای کنار جادهـ  با 
يک رديف صندلی، سه ميز، چند سايه بان ،   تو بهتری ؟

 ـ خسته ام از اين کوير!  ـ باز خسته ای؟   ـ چقدر هم!  
و  بعد 

طعم قند و چای تلخـ  يک نما از استکانـ    تو بهتری ؟

ـ حزن اين صدا برای من چقدر آشناست ] داخلی [
ـ  رفت سمت پيشخوان ـ  تو  مال صفحه ی شماست ؟ 

بهتری ؟

...اين شهيدی است يا ُصديف؟ تاج اصفهانی يا سراج؟
اين گلوی حضرت سياوش است يا بنان ؟  تو بهتری؟

حسرتی شکفته از رفاقتی قديمـ  آ...خ روزگار...
گوش می کنی؟ رسيده باز هم به » کاروان « ...  تو بهتری 

؟
  ~

گفتم اين ترانه از قبيل چامه و چکامه نيز نيست
گفت ماجرای عاشقانه ای است در ميان ،  تو بهتری ؟

پوستين عشق روی شانه های لخت استخوان شعر
اين خودش حديث زنده ای است از مغان ،  تو بهتری ؟

دست کودکان شهر را بگير در سماع باده ات
آه ای پدر! بگير، بی شما نمی توان ،  تو بهتری ؟

دست نارسای طبع من چه دير و دامنت چقدر دور!
اجتهاد واژه های بی ردا و طيلسان !  تو بهتری ؟

هيچ شاعری به اعتبار مدح يا به صرف مصلحت 
در ميان قلب هايمان نکرده آشيان ،  تو بهتری ؟

کار من گذشته از تعارفات مصطلح،  تو واقفی 
حال، بعدِ هشت سال دوستِی خوبمان ،  تو بهتری ؟

مثل خيلی از برادران اهل ذوق و فضل، آخرش 
شعر هم برای امن عيش ما نشد دکان ،  تو بهتری ؟

  تجديد مطلع :
 صلح ! ای مسافرت به سوفيای باستان !  تو بهتری ؟

ای عبارت از قبول عقل در قبال جان !   تو بهتری ؟

بعض ديرسال من به خاطرت شکفت در زمان شب 
حاليا در اين مقام، آفتاب بی کران !  تو بهتری ؟

گر چه ماه ساکت است و گرچه ساکت است ماهتاب
خيس از اضطراب تازه ای است شعله ی کتان ،  تو بهتری 

؟

از سپيده دم، قرائتی معطر آمده است نزد پلک
شمع گفتگو شکفته در نگاه باغبان ،  تو بهتری ؟

مثل يک دقيقه خلسه زيرِ ماه، خيرگی به اين نگاه 
محرمانه است نرگسا! نمی شود بيان !  تو بهتری ؟

حاليا در اين مقام و اين اريکه، هی طواف می دهند
تاج خار را چهل پرنده، گرد شمعدان ،  تو بهتری ؟

حدس می زنم که دوره اش به سر رسيده است، دوره ی 
استفاده از من و شما به نفع اين و آن ،  تو بهتری ؟

استفاده از خطابه های زنده باد و مرده باد توده ها
استفاده از من و شما به جای نردبان ،  تو بهتری ؟

دور از اجتماع خشمگين ظلمت، آه سرزمين صلح! 
دارد آفتاب می زندـ  ببين: چه شادمانـ   تو بهتری ؟

 »ـ  دور از اجتماع تک صدای سرب وسينه، بهترم ولی 
صلح رخ نمی دهد عزيز من به رايگان ،   تو بهتری ؟

صلح، با تکثر نظر، صلح با حقوق مانده ی بشر
در زمين که رخ نمی دهد، مگر در آسمان...! تو بهتری؟

بخيه بر وخامت کدام روی زخم می زنی طبيب؟
حال ما گذشته از معالجات توأمان ،  تو بهتری ؟

شصت و هشت درس حفظ دارد از بهار مکتب پراگ
تا دهان سرمه را گشوده زخم بی زبان ،  تو بهتری ؟

بنده در ازای درک ميزبانی شما ولیِّ نعمتان 
اعتراف می کنم شکسته پشت ميزبان ،  تو بهتری؟

در قبال ارتباط جالب خدايگان و بندگان 
من خالصه نااميدم از زمين و  از زمان ،  تو بهتری؟ «

 »ـ  يعنی اين که اتفاق روشنی قرار نيست رخ دهد؟
باز هم دوباره عزم ما و بزم شوکران ؟  تو بهتری ؟ 

اين    جبر مهلکی است اين عتاب و ياس مفرطی است 
خطاب

در هبوط اين جزيره در ميان خاکدان ،  تو بهتری ؟ « 

بگذريم، »تلک شقشقت...« ولی بعيد نيست بشنويم
سررسيده است روز ناگزير امتحان ،  تو بهتری ؟ 

ای وراِی هست و بود !  پايتخت باغ اصلی وجود !
زير گنبد کبود، ناجی کمک رسان !  تو بهتری ؟ 

فکر کن به دست پخت تازه ی قضا، به قدر روزگار
فکر کن به فقر روح ما و عسرت جهان ،  تو بهتری ؟ 

صلح ! ای نياز جوهرانی طبيعت بشر ! بيا 
سرنوشت اين هزاره باش با کتاب و نان ،   تو بهتری ؟

 رخصت مناره ها و جلوت نماز اُنس: الصال
شأن گفتگوی صبح در نفس اذان ،   تو بهتری ؟

  0
... ذبح رودخانه در مسير باغ ارغوان !    تو بهتری

لب به خنده رغبتی مرا نمی دهد نشان ...... تو بهتری
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جریمه تیم های فوتبال اروپایی 

تيم فوتبال التزيو به دليل رفتار نژادپرستانه هواداران اين تيم در رقابت های ليگ 
قهرمانان اروپا مقابل وردربرمن درتاريخ 24 اکتبر، از سوی يوفا به ميزان 18 هزار 
يورو جريمه شده است. اين درحالی است که تيم اندرلشت هم به دليل اينکه هواداران 
اين تيم در رقابت های جام يوفا درتاريخ 6 دسامبر به سوی بازيکنان تاتنهام مواد 

محترقه پرتاب کردند، به همين ميزان جريمه شد. 
باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو نيز به دليل تخلف تماشاگران در دو ديدار مقابل تيم 
های بايرلورکوزن و اف.ث زوريخ، 30 هزار يورو جريمه شد. تماشاگران اسپارتاک 
در تاريخ 8 نوامبر و در ديدار برابر بايرلورکوزن دچار بی انضباطی شدند  که اين 
6 هزار يورو هم  24 هزار يورو جريمه برای اين تيم دربرداشت. اين تيم  موضوع 
به دليل مشابه در ديدار برابر زوريخ درتاريخ 6 دسامبر مشمول جريمه شد. هرسه 
باشگاه سه روز پس از دريافت حکم صادره کميته انضباطی يوفا فرصت دارند تا 

درخصوص آن فرجام خواهی کنند.

تیموریان پرطرفدار است
اين بازيکن 24 ساله در اين فصل از رقابت ها تالش بسياری کرده تا در ترکيب 11 
نفره تيم فوتبال بولتون قرار بگيرد .  او سرانجام در بازی هفته گذشته با ستاره سرخ 
بلگراد در رقابت های جام يوفا که به پيروزی تيم بولتون انجاميد در ترکيب تيم قرار 
گرفت و نمايش خوبی هم داشت. تيموريان پس از بازی با ستاره سرخ به رسانه 
ها گفت: نمی دانستم که در ترکيب قرار دارم و روز مسابقه از اين موضوع با اطالع 
شدم. گل بولتون درآن ديدار از روی ضربه کرنر من حاصل شد. بعد از مدت زمان 
زيادی که نيمکت نشين بودم ، انگيزه زيادی برای آن بازی داشتم. من در آن ديدار 

حدود 14 کيلومتر دويدم تا آنجا که پس از بازی از من آزمايش دوپينگ گرفتند. 
 وی افزود: در ديدار با ستاره سرخ طبق دستورالعمل مگسون مربی تيم، مسئول زدن 
ضربات ايستگاهی بودم و در پايان مسابقه او از عملکردم خشنود بود. تيموريان که 
سال 2006 طی قراردادی دو ساله به تيم فوتبال بولتون پيوست در خصوص ادامه 

حضورش در اين تيم افزود: من ماه آينده با مقامات باشگاه مالقاتی خواهم داشت 
و اين در حالی است که از باشگاه های اسپانيا و آلمان پيشنهادهايی در دست دارم. 
چنانچه با مقامات باشگاه به توافق نرسم، طبق قوانين يوفا، می توانم در ماه ژانويه 

با باشگاه هايی که خواستار من هستند وارد مذاکره شوم.

آث میالن قهرمان جام باشگاه هاي جهان 
تيم فوتبال آث ميالن با برتري مقابل نماينده آرژانتين عنوان قهرماني جام باشگاه 
هاي جهان را کسب کرد. تيم هاي فوتبال آث ميالن ايتاليا و بوکاجونيورز آرژانتين 
ديدار پاياني جام باشگاه هاي جهان را در توکيو برگزار کردند که در پايان روسونري 
ها با پيروزي چهار بر دو جام قهرماني را به ميالن بردند. فيليپو اينزاگي در دقايق 
21 و 70،  نستا دقيقه 50 و کاکا در دقيقه 61 گل هاي آث ميالن را به ثمر رساندند و 
پاسييو و آمبروسيني) گل به خودي( در دقايق 23 و 85 گل هاي بوکاجونيوز را به 
ثمر رساندند. در ديدار رده بندي تيم اوراواردز ژاپن در ضربات پنالتي با نتيجه 6 بر 

4 دوساحل را شکست داد و مقام سومي را به دست آورد.

استادیوم آزادي در انتظار

 100 استاديوم  نام  ذکر  با  گزارشي  )فيفا( طي  فوتبال  فدراسيون جهاني  سايت رسمي   
هزار نفري آزادي و چندين استاديوم بزرگ ديگر ، انتخاب برترين استاديوم را در جهان 
مورد بحث و بررسي قرار داد و در پايان از کارشناسان و خبرنگاران مربوطه در همه 
کشورها خواست تا برترين استاديوم جهان را انتخاب کنند. نکته جالب اين است که در 
استاديوم  برترين  را  آزادي  استاديوم   ، کافي  داليل  با  کارشناس   7 دهندگان،  نظر  بين 
جهان ناميدند. در اين گزارش آمده است: گفته مي شود که خانه، جايي است که قلب و دل 
در آنجاست. به طور هميشگي براي طرفداران در سراسر دنيا، استاديوم هاي تيم هاي 
محبوبشان از اهميت احساسي خاصي برخوردار است. بسياري از اين استاديوم ها، در 
ناپذيري از سنت و فرهنگ ملي در زمينه برگزاري مسابقات بسيار  حقيقت جزء جدايي 
مهم و حضور بازيکنان افسانه اي و همچنين منبع غرور عظيم و بي نهايت مردم شده 
است. براي مثال استاديوم نيوکمپ بارسلون غرور کاتالونياست و يا ويمبلي لندن در قلب 
انگليسي ها جاي دارد. اين استاديوم ها در بارسلون يا در لندن، در حقيقت نمونه هايي 
خاص در کار و فعاليت واقعي گروه خبره اي است که در تاريخ مهندسي، يک اثر هنري 
را ايجاد کرده اند، مانند استاديوم هاي سن سيرو ميالن ، المپيک برلين ، سانتياگو برنابئو 
مادريد ، اولدترافورد منچستر ، دالووز ليسبون و آليانس آره نا در مونيخ. اما هنوز نمي 
توانيم بطور کامل اندازه و ظاهر فيزيکي يک استاديوم را شاخص خوبي يا بدي آن قرار 
دهيم. مطمئنًا در اين ميان، فضا و جو استاديوم نيز مي تواند حداقل در تصميم گيري ما 
براي  کاربران سايت ماست،  نظر  بدون شک حاصل  نظر  باشد.اين  برخوردار  اهميت  از 
 “ اسپانيا  دربي  مهم  رقابت  با  تواند  نمي  فوتبال  تاريخي  رقابت  هيچ  که  گفته شده  مثال 
سوپرکالسيکو” )مسابقه رئال مادريدو بارسلونا( رقابت کند. مطمئنًا در اين ميان، مردم 
برزيل با اشاره به ورزشگاه هاي افسانه اي خود مثل »مينيرو« و »يامورومبي« مي توانند 
داخل اين رقابت قرار گيرند. در حالي که مردم و همسايگان آنها در آمريکاي جنوبي و 
در اروگوئه به استاديوم مونته ويديو افتخار مي کنند و مکزيکي ها نيز استاديوم خود 
را پيروز اين رقابت بين استاديوم ها مي دانند. همچنين کاربران آفريقايي نيز استاديوم 
با  نيز  آسيا  در  ميان  اين  در  دانند.  مي  برتري  اين  را همواره شايسته  المللي مصر  بين 
وجود استاديوم آزادي تهران، از لحاظ رقابت کمبودي وجود ندارد، در حالي که کاربران 
آمريکايي شمالي نيز ورزشگاه مدرن خود را در اين مورد انتخاب مي کنند. در واقع، با اين 
تنوع در بين استاديوم هاي موفق دنيا، پيدا کردن قاطع در انتخاب بهترين ورزشگاه تقريبًا 
 ) FIFA.COM ( غيرممکن است. به همين خاطر، بار ديگر اين موضوع را در سايت خود
قرار داديم تا کارشناسان ما به بحث و گفت وگو بپردازند تا سرانجام ببينيم آيا نظر اجماع 

در اين خصوص وجود دارد يا خير؟ 

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

بازیکن طرد شده چلسي؛  
 

براي انتقام گل نزدم  
  

تيم  برابر  توانست  اينکه  از  پس  آرسنال  کاپيتان  گاالس«  ويليام 
سابقش گلزني کند، اعالم کرد؛ اين گل به هيچ وجه براي انتقام از 

چلسي نبوده است. 
به  از چلسي طرد شد و  با بي مهري  ويليام گاالس  سال گذشته 
آرسنال پيوست. او در بازي روز يکشنبه آرسنال و چلسي توانست 
تک گل پيروزي بخش آرسنال را به ثمر برساند. گاالس گفت؛ »هر 
اتفاقي بين من و سران چلسي افتاده، مربوط به گذشته است. همه 
چيز را فراموش کرده ام و روي آرسنال تمرکز کرده ام. اين بازي 
از ترک استمفورد  بود. فکر مي کنم پس  هم مانند ساير ديدارها 
از کار کردن زيرنظر  ام.  داشته  فوتبال  پيشرفت زيادي در  بريج 

ونگر لذت مي برم و اميدوارم بتوانم ليگ برتر را فتح کنم.«  
 

برلوسکوني و تمجید از سوپر »پیپو«  
»فيليپو  آمادگي  از  ميالن  باشگاه  مالک  برلوسکوني«  سيلويو 
اينتزاگي« مهاجم تيمش ابراز رضايت کرد و گل هاي وي در فينال 

جام باشگاه هاي جهان را عامل قهرماني اين تيم دانست. 
در فينال ليگ قهرمانان اروپا هم اينتزاگي دو گل به ثمر رساند تا 

ميالن دو بر يک ليورپول را مغلوب کرده و قهرمان شود. 
را  خود  هميشه  و  شده  زاده  گلزني  براي  »او  گفت؛  برلوسکوني 
يي  العاده  فوق  او سال  دهد.  قرار مي  گلزني  بهترين موقعيت  در 
را پشت سر گذاشته و به اعتقاد من هنوز هم مي تواند مانند يک 

مهاجم جوان تيم ما را ياري کند.« 
 A اين در حالي است که اينتزاگي از 27 ژانويه نتوانسته در سري
گلزني کند. او اميدوار است تا داربي هفته آينده برابر اينتر بتواند 

به يازده ماه گل نزدن در کالچو پايان دهد.  
 

لیپي نا امید از سرمربیگري کاپلو در ایتالیا  
  

جام  قهرمان  تيم  اين  با  که  ايتاليا  پيشين  سرمربي  ليپي  مارچلو 
جهاني شد اعالم کرد از اينکه فابيو کاپلو تاکنون هدايت تيم ملي 

ايتاليا را در دست نگرفته، متعجب است. 
کاپلو که سال گذشته با رئال قهرمان الليگا شد، هفته گذشته هدايت 

تيم ملي انگليس را برعهده گرفت. 
فابيو  با  که  قبل  »چند سال  گفت؛  ايتاليا  اسپورت  اسکاي  به  ليپي 
صحبت مي کردم، او گفت هيچ عالقه يي به هدايت تيم ملي ايتاليا 
ندارد ولي فکر مي کنم از دست دادن چنين شغلي نمي تواند قابل 

بخشش باشد.« 
انگليس  فوتبال  فدراسيون  با  نيم  و  سال  چهار  ساله،   61 کاپلو، 
قرارداد دارد و به نظر مي رسد پس از آن بازنشسته شود بدون 
در  مربيگري  نامزد  هم  ليپي  باشد.  کرده  رهبري  را  ايتاليا  آنکه 
انگليس بود ولي به دليل عدم تسلط به زبان انگليسي اين شغل را 
با مترجم سر تمرينات  نپذيرفت. وي گفت؛» هيچ گاه نمي خواهم 
حاضر شوم. اگر مي توانستم به خوبي انگليسي صحبت کنم بدون 
شک به پيشنهادهاي رسيده از سوي انگليسي ها پاسخ مثبت مي 

دادم.«  
 

آسیب دیدگي سه ماهه جان تري  
 

با  برخورد  از  پس  چلسي  مستحکم  و  مياني  مدافع  تري  جان 
دو  يکشنبه  روز  ديدار  جريان  در  آرسنال  مدافع  ابوئه«  »امانوئل 
تيم، با شکستگي استخوان کف پا روبه رو شد تا به مدت سه ماه 
ناحيه  از  تري  مي شد  تصور  ابتدا  کند.  همراهي  را  تيمش  نتواند 
ليگامنت آسيب ديده است، ولي پس از عکسبرداري هاي دقيق تر 
مشخص شد استخوان کف پاي وي از سه ناحيه دچار شکستگي 
شده است. بدين ترتيب چلسي در غياب او روزهاي سختي خواهد 

داشت و فابيو کاپلو نيز بايد مدت زيادي صبر کند تا بتواند کاپيتان 
تيمش را در اختيار داشته باشد.  

 

برنامه رقابت هاي جام یوفا  
  

مسابقات فوتبال جام اتحاديه باشگاه هاي اروپا )يوفا( با برگزاري 
ديدارهايي امروز و فردا پيگيري مي شود. 

برنامه ديدارهاي اين هفته به شرح زير است؛ 
چهارشنبه 86/9/28 

E گروه
اف زوريخ سوئيس باير لور کوزن آلمان 

تولوز فرانسه اسپارتاک مسکو روسيه 
 F گروه

بايرن مونيخ آلمان آريس سالونيکا يونان 
براگا پرتغال رد استار بلگراد صربستان 

 G گروه
ختافه اسپانيا اندرلشت بلژيک 

هاپوئل تل آويو آالبورگ دانمارک 
H گروه

پانيونيوس يونان بوردو فرانسه 
گاالتاسراي ترکيه آستريا وين اتريش 

 A گروه
آزد آلکمار هلند اورتون انگليس 

الريسا يونان نورنبرگ آلمان 
B گروه

آبردين اسکاتلند کپنهاگن دانمارک 
اتلتيکو مادريد اسپانيا پاناتينايکوس يونان 

 C گروه
فيورنتينا ايتاليا مالدا بولسالو جمهوري چک 

آاک آتن يونان ويارئال اسپانيا 
D گروه

هامبورگ آلمان بازل سوئيس 
رن فرانسه دينامو زاگرب کرواسي  

  

 نوزده مرداد پیشنهاد ایران به فیفا  

 19 ايران روز  انتخابات فدراسيون فوتبال  فيفا،  تاييد  در صورت 
کميته  سخنگوي  رغبتي  علي  شود.  مي  برگزار  امسال  ماه  دي 
علي  محمد  گيري  کناره  از  پس  گفت؛  فوتبال  فدراسيون  انتقالي 
آبادي از کانديداتوري انتخابات رياست فدراسيون فوتبال و رفع 
ابهامات مورد سوال فيفا، کميته انتقالي تاريخ 19 دي ماه )9 ژانويه( 
است.  کرده  پيشنهاد  فوتبال  فدراسيون  مجمع  برگزاري  براي  را 
وي ادامه داد؛ با در نظر گرفتن تعطيالت سال نو مسيحي و تعطيل 
بودن فدراسيون جهاني فوتبال و کنفدراسيون آسيا، 19 دي ماه در 
نظر گرفته شده است. سخنگوي کميته انتقالي با بيان اينکه زمان 
همچنان  ما  گفت؛  است،  داده شده  اطالع  فيفا  به  ايران  پيشنهادي 

منتظر پاسخ فيفا در اين زمينه هستيم.  

 رفعتي جانشين »مارکوس مرک«  
 

داور  رفعتي  بابک  شد.  مرک«  »مارکوس  جانشين  رفعتي  بابک   
داور  مرک  مارکوس  بازنشستگي  از  پس  ليگا  بوندس  ايراني 
سرشناس آلماني جانشين وي در فهرست داوران بين المللي آلمان 
قرار گرفت. رفعتي که مشاور يکي از بانک هاي هانوفر نيز هست 
از اول ژانويه 2008 مي تواند در رقابت هاي بين المللي قضاوت 
کند. مرک در حالي از حضور در رقابت هاي بين المللي بازنشسته 
شد که مي تواند تا 47 سالگي يعني دو سال ديگر در رقابت هاي 

داخلي آلمان قضاوت کند.  

ضرب و جرح بازیکن فوتبال با چاقو  
  

در جريان يک مسابقه در ليگ دسته اول فوتبال خراسان رضوي 
يک تماشاگر با استفاده از چاقو بازيکن تيم ميهمان را مضروب 
فوتبال  هيات  رساني  اطالع  مسوول  فالحتي  حسين  است.  کرده 
دو  ديدار  پايان  در  افزود؛  خبر  اين  تاييد  با  رضوي  خراسان 
تيم  تماشاگران  از  يکي  و شهرداري سرخس  تايباد  استقالل  تيم 
سرخس به اتوبوس تيم تايباد حمله و يکي از بازيکنان اين تيم را 
با چاقو زخمي کرد. وي با تکذيب اين شايعه که در پايان بازي بين 
بازيکنان دو تيم درگيري فيزيکي رخ داده است، ادامه داد؛ پس از 
اين اتفاق بازيکن مصدوم به بيمارستان امدادي انتقال داده شد و 
تحت عمل جراحي قرار گرفت و در حال حاضر وضع جسمي وي 

مساعد است.  
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 استقالل و پرسپولیس در لیگ زورخانه یي  
صحبتي  طي  گفت؛  يي  زورخانه   - پهلواني  ورزش  فدراسيون  رئيس 
اين  ايم  داده  انجام  پرسپوليس  و  استقالل  هاي  باشگاه  مديران  با  که 
باشگاه ها نيز از سال آينده در ليگ زورخانه يي شرکت خواهند کرد. 
گفت؛  يي  - زورخانه  پهلواني  مسابقات  هاي  برنامه  درباره  صفارزاده 
جام بين المللي فجر از 26 تا 30 بهمن با حضور 20 کشور در کيش، 
جهاني  مسابقات  آينده،  سال  خردادماه  در  اندونزي  آسيايي  مسابقات 
بوسان کره در مهرماه سال آينده و برگزاري هر ساله مسابقات پهلواني 
غديرخم در سه رشته کشتي پهلواني بي وزن، هنرهاي فردي و رقابت 
هاي همنوايي مرشدان با اشعار غدير مهم ترين برنامه هاي مسابقاتي 

ما خواهند بود.  

فروش خليلي ديوانگي است  
سرمربي پرسپوليس درباره اخبار شنيده شده حاکي از جدايي برخي 
بازيکنان پرسپوليس در نيم فصل از جمله بادامکي، نيکبخت و خليلي از 
اين تيم خاطرنشان کرد؛ ما به همه بازيکنان تا آخر فصل نياز داريم و در 
شرايطي هستيم که اگر بازيکني را از دست بدهيم بايد چند بازيکن خوب 
ديگر را جايگزين کنيم. فروش مهاجمي مثل خليلي که گل هاي زيادي 
را تاکنون براي پرسپوليس زده است در شرايط کنوني ديوانگي است 
و فکر مي کنم ما نه تنها نبايد بازيکني از دست بدهيم بلکه بايد بتوانيم 
در نيم فصل در صورت برآورد هزينه براي باشگاه بازيکن جديدي هم 

بگيريم تا بتوانيم قهرمان ليگ و جام حذفي شويم.  

پاداش دو میلیوني صبایي ها  
  

بازيکنان تيم فوتبال صباباتري به دليل پيروزي مقابل پگاه گيالن پاداش 
قابل توجهي دريافت کردند. مسووالن باشگاه صباباتري پس از پيروزي 
تيم شان مقابل پگاه گيالن به بازيکنان اصلي تيم مبلغ دو ميليون تومان 
پاداش دادند. اين تيم در بازي فوق با نتيجه يک بر صفر به برتري دست 
يافت. تيم صباباتري در حال حاضر با 29 امتياز در رده سوم جدول 

ليگ برتر قرار دارد.  
 

ایلیچ ناپدید شد  
 

 باشگاه پگاه گيالن مدعي است دروازه بان شاکي اين تيم از اول آذرماه 
ناپديده شده است. ساشا ايليچ که بابت عدم پرداخت به موقع مطالباتش 
از باشگاه پگاه به کميته انضباطي فدراسيون شکايت کرده بود، با وجود 
حکم کميته انضباطي مبني بر پرداخت 16 هزار دالر از سوي پگاه به اين 
باشگاه  ادعاي مسووالن  به  نکرده و  باشگاه مراجعه  به  بازيکن، هنوز 
ايليچ پس  پگاه،  مدير روابط عمومي  گفته  به  است.  ناپديد شده  گيالني 
از بازي مقابل مس سرچشمه در جام حذفي از اردوي تيم جدا شده و 
تا امروز خبري از وي نيست. اين در حالي است که وي يک باب منزل 
و يک خط موبايل متعلق به باشگاه در اختيار دارد. مسووالن پگاه در 
نامه يي به مدير برنامه هاي اين دروازه بان از او خواسته اند ايليچ را 
براي تسويه حساب روانه باشگاه کند. دروازه بان مقدونيه يي پگاه پس 
از اينکه با حضور دست نشان در اين تيم نيمکت نشين شد، نارضايتي 

خود را اين گونه نشان داده است.  

کاکا بازیکن سال جهان  

کاکا ستاره برزيلي و بازيکن باشگاه فوتبال آث ميالن ايتاليا از سوي فيفا بازيکن سال جهان نام گرفته است. وي براي کسب اين عنوان از 
کريستيانو رونالدو و ليونل مسي پيشي گرفت. بازيکن 25 ساله برزيلي اين عنوان مهم را پس از ثبت سالي درخشان دريافت مي کند. او که 
پيشتر بازيکن سال اروپا لقب گرفته بود، با زدن ده گل تيم آث ميالن را به پيروزي در ليگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا هدايت کرد. در يک 
نظرسنجي از تمامي کاپيتان ها و مربي هاي تيم هاي ملي، کاکا 1047 راي، ليونل مسي از آرژانتين 504 راي و کريستيانو رونالدوي پرتغالي 
426 راي به دست آوردند. مارتا ملي پوش تيم برزيل هم در بخش زنان به عنوان برترين بازيکن سال 2007 انتخاب شد. او با 988 امتياز 
باالتر از بيرگيت پرينز آلماني با 507 امتياز و کريستيان برزيلي با 150 امتياز قرار گرفت. کاکا پس از دريافت جايزه خود گفت؛ »اين واقعًا 
خيلي برايم ارزش دارد، زماني بود که بازي براي سائوپائولو و فقط يک بازي براي برزيل برايم يک رويا بود. اما کتاب مقدس مي گويد که 
خدا مي تواند بيش از آنکه خواسته ايد به شما بدهد.« کاکا روز يکشنبه با زدن يک گل و زمينه سازي براي زدن دو گل ديگر در فينال قهرماني 
باشگاه هاي جهان در ژاپن کاري کرد تا تيم او براي چهارمين بار - که يک رکورد است - به عنوان قهرماني دست يابد. او با کسب اين عنوان 
به جمع بازيکنان بزرگي چون مارکو فان باستن، زين الدين زيدان، رونالدينيو و ژرژ وه آ مي پيوندد. کاکا، ليونل مسي )مهاجم آرژانتيني 
بارسلونا( و کريستيانو رونالدو )هافبک تهاجمي و پرتغالي منچستر يونايتد(، بر اساس نظرسنجي از مربيان تيم هاي ملي کشورهاي مختلف 
و کاپيتان برخي تيم هاي ملي زنان و مردان، و از جمع 30 بازيکن انتخاب شده بودند. کاکا در ماه اکتبر با راي 45 هزار »حرفه يي« فوتبال، 

عنوان بهترين بازيکن حرفه يي سال فوتبال جهان را به دست آورده بود.  
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راه اندازی اولین روزنامه تلفنی جهان
ادعا   Dagens Nyheter سوئدی  شرکت 
را  تلفنی جهان  که نخستين روزنامه ی  کرد 
راه اندازی کرده است. مشترکان شرکت نشر 
نسل  تلفن  می توانند،   Dagens Nyheter
سوم نوکيا 6120 را در وب سايت روزنامه 
خريداری کنند و با پرداخت اشتراک ماهانه 
فشردن  با  را  روزنامه  وب سايت  دالر،   31
جست وجو  خود  تلفن  در   DN ويژه  دکمه 
ما  کرد:  اظهار   DN روزنامه  ناشر  کنند. 
خواهان آنيم که خوانندگان ما در مکان هايی 
ندارند،  دسترسی  رايانه  يا  روزنامه  به  که 

بتوانند اخبار را دنبال کنند. 

مایکروسافت سرویس 
تبلیغات روی تلفن همراه را فعال کرد

از  تر  گسترده  بسيار  رايانه  طريق  از  وب  از  استفاده  آمريکا  کشور  در 
مثل  اين شرکتهايی  وجود  با  است،  همراه  تلفن  طريق  از  شبکه  به  ورود 
مايکروسافت، ياهو و گوگل پيش بينی کرده اند که تبليغات از طريق تلفن 
پتانسيل  با  بازار  از يک  از طريق رايانه  تبليغات آن الين  به  همراه نسبت 

درآمدزايی به ارزش 40 ميليارد دالر برخوردار است. 
روی  آمريکا  در  گذشته  روز  از  مايکروسافت  شرکت  منظور،  همين  به 
سرويس “ام اس ان موبايل” خود عرضه تبليغات چند سازمان و شرکت 
را آغاز کرد. براساس گزارش وب نيوز، مايکروسافت به زودی تبليغات 
تلفن همراه خود را در بلژيک، فرانسه، اسپانيا، ژاپن و انگليس آغاز می کند. 
اين ايده مايکروسافت بر مبنای عرضه تبليغات به مشتريان روی سکوهای 
 Xbox تلفنهای همراه و سرويسهای آنالين برای  اينترنت،  مختلف شامل 
Live استوار شده است. همچنين غول نرم افزاری دنيا روی صفحه “ام اس 
ان موبايل” خود سرويسهای جديدی را مثل فال روز و فروش بليت برای 

سينما راه اندازی کرده است.

ساخت صندلی چرخدار هوشمند
  دانشمندان ژاپنی به تازگی صندلی چرخدار هوشمندی طراحی کرده اند 

که فرد معلول به کمک آن می تواند به راحتی در اماکن عمومی رفت و 
آمد کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين صندلی چرخدار به يک پايانه 

اطالعاتی و يک سيستم هدايتگر راديويی مجهز است و به فرد معلول 
اين امکان را می دهد که از وجود تسهيالت ويژه برای معلوالن در نقاط 

مختلف شهر با خبر شود.
به  نمايشگر  صفحه  چرخدار  صندلی  اين  از  معلول  فرد  استفاده  هنگام 
به  را  هست  آنجا  در  معلول  که  دقيقی  محل  صوتی  و  مکتوب  صورت 
صورت اتوماتيک اعالم می کند. اين دستگاه همچنين دقيقاً  به معلول اطالع 
می دهد که در نزديکی آنجا آيا تسهيالت خاص و ويژه ای برای معلوالن 

وجود دارد يا خير.
صندلی  اين  که  آن  برای 
زمان  در  بتواند  چرخدار 
مناسب اطالعات مناسب بدهد 
و راه درست را پيشنهاد کند 
الکترونيکی  های  برچسب 
مادون  نشانگرهای  و  ويژه 
قرمز در اماکن عمومی نصب 
شده است. توليد کنندگان اين 
اين  از  پيش  صندلی چرخدار 
خاص  های  پالک  نوعی  نيز 
عمومی  اماکن  مخصوص 
با  که  بودند  کرده  طراحی 
با  خاصی  ديجيتالی  سامانه 
قابل  نابينايان  سفيد  عصای 

اينک در  اين تجهيزات ويژه که هم  از  استفاده  با  نابينايان  خواندن است. 
دانشگاه توکيو مورد استفاده قرار می گيرد در می يابند کجا هستند و چراغ 
راهنما چه رنگی است. عالوه بر اين وقتی نابينا از پله استفاده می کند اين 
دستگاه هدايتگر تعداد پله های باقی مانده را اعالم می کند. اين ابتکارات 
در چارچوب طرح ملی ژاپن مبنی بر استفاده از فناوری های نوين برای 

آسانتر کردن زندگی سالمندان و معلوالن عرضه می شود. 

کشف راز راه رفتن روي آب  
 

راه رفتن حشرات  نتايجي درباره چگونگي  به  دانشمندان  تاکنون  اگر چه 
روي سطح آب رسيده اند، اما مکانيسم جست و خيز راحت آنها تا اين هفته 

همچنان حل نشده بود. 
گروهي از دانشمندان کره جنوبي با استفاده از دوربين هاي ويژه با سرعت 
باال بدقت چگونگي جست و خيز نوعي از اين حشرات را روي سطح آب 
دنبال کرده و دريافتند اين حرکات به واسطه پرتاب گوي هاي فوق العاده 
رافع آب در سرعت هاي متفاوت روي سطح آب انجام مي شود. اگر چه 
جزييات دقيق اين فرآينده اعالم نشده ، اما نتايج اين يافته جديد مي تواند 

تحولي نوين در صنعت روباتيک سازي و بويژه ساخت روبات هاي ويژه 
حرکت و جست و خيز روي آب ايجاد کند.

محققان دانشگاه MIT هم موفق شده اند تا با استفاده از نور روي ذرات 
ماورائبنفش  نور  از  اين طرح  در  کنند.  ايجاد  نگارهايي  و  نقش  بعدي  سه 
استفاده شده و به اعتقاد بسياري از کارشناسان از اين تکنيک مي توان در 
آرمان هاي پزشکي و مهندسي بافت استفاده کرد. به گفته آنها، مي توان از 
اين ذرات حجاري شده به عنوان عامل شناسايي کننده مولکول هايي خاص 
همچون DNA استفاده کرد و يا آنها را براي آزادسازي داروها يا مواد 
مغزي در بدن به کار برد. اين تکنيک نوين در واقع امکان اعمال کنترل بي 
سابقه اي روي اندازه ، شکل و تار و پود اين ذرات را به دانشمندان مي دهد 

و امکان طراحي روي ذرات با ضريب دقت باال فراهم شده است.
نتايج تازه ترين تحقيقات موسسه ملي علوم فضايي که در مجله ساينس 
جديدي  اطالعات  کاسيني  کاوشگر  دهد،  مي  نشان  هم  است  منتشر شده 
از چگونگي شکل گيري اقمار کوچک زحل ارائه کرده است و با بررسي 
اطالعات رسيده از اين کاوشگر منشائ و ماهيت شکل گيري روکمر کوچک 
زحل با نام هاي پان و اطلس مشخص شدند. اين در حالي است که براساس 
مدل فعلي شکل گيري اين قمرها، بخش ها و قمرهاي متعدد اطراف زحل 
 ، ابعاد وسيع تر شکل گرفته  ادامه برخوردهايي که ميان قمرهاي در  در 
به وجود آمده اند و اين برخوردها بخش هايي را توليد کرده اند که بعدها 
صيقل داده شد، و به طرف حلقه هاي اين سياره غول پيکر حرکت کرده اند. 
اين در حالي است که اکنون نتايج تحقيقات نشان مي دهند قمرهاي کوچکتر 

از به هم پيوستگي جرمي از مواد خود حلقه ها ساخته شده اند. 

تولید سوخت از انرژی خورشیدی
محققان در حال استفاده از انرژی خورشيدی برای تبديل دی اکسيد کربن 
هستند.  سوخت  انواع  توليد  برای  آن  از  استفاده  و  کربن  مونوکسيد  به 
محققان آزمايشگاههای ملی سانديا در نيومکزيکوی آمريکا دريافته اند با 
متمرکز کردن نور خورشيد می توان طی فرآيندی دی اکسيد کربن را به 

بنزين تبديل کرد.
ارايه  دانشمندان  که  نوينی  سيستم  ريويو،  تکنولوژی  گزارش  اساس  بر 
برای شکستن مولکولهای دی  ای  از واکنش گرمايی دو مرحله  اند  کرده 
اکسيد کربن برای توليد مونوکسيد کربن استفاده می کند. به گفته محققان 
اين آزمايشگاهها، دی اکسيد کربن محصول اشتعالی است و از اين رو در 

اين فرآيند عمل احتراق معکوس انجام می گرفته است.
در ادامه اين فرآيند مونوکسيد کربن توليد شده برای توليد طيف وسيعی 
از  استفاده  با  بنزين  و  متانول  هيدروژن،  جمله  از  مختلف  سوختهای  از 
عدم  جهت  به  نوين  تکنيک  شود.اين  می  گرفته  کار  به  فعلی  فناوريهای 
توجهی  قابل  اقبال  با  )خورشيد(  آن  سوخت  توليد  اوليه  منبع  محدوديت 

روبرو شود.

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيدآموزش و فن آوری

پرواز را 
با شرکت 

هواپيمايی 

IKB

تجربه
کنيد



33 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

21 Dec 2007  -  1386 جمعه 30  آذر  
سال اول -  شماره بیست وپنجم

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد



34
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 30  آذر Dec 2007  -  1386 21هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره بیست وپنجم 

 info@persianweekly.co.uk  

 آگهی های
 شما به کيفيت
 و استمرار اين
 هفته نامه ياری

می رساند

خانه و خانه داری

میگو پفکی
مواد الزم:

آب سرد يا شير نصف پيمانه 
روغن مايع 3 قاشق سوپخوري 

تخم مرغ 2 عدد 
بيکينگ پودر 1 قاشق مرباخوري 

جوش شيرين نصف قاشق مربا خوري و 1 قاشق 
چايخوري 

آرد سفيد 5/1 پيمانه 
نمک و فلفل به ميزان الزم 

جوش شيرين و بکينگ پودر را در شير حل کرده 
فلفل  و  نمک  بعد  کنيد  اضافه  را  مرغ  تخم  سپس 
سپس آرد و روغن مايع را اضافه کرده و مخلوط 
کنيد تا مثل ماست سفت شود بعد ميگو ها را تک تک 
در اين خمير فرو برده و سپس آنها را سرخ کنيد. 
ميگو رو هم به همان روش خودتان مزه دار کنيد. 
پياز  و  شده  حلقه  کدو  مثل  سبزيجات  ميتوانيد 
حلقه شده رو هم در اين خمير زده و سرخ کنيد.

فواید ادویه در زندگی
معنی  به  و  دوا  جمع  ميشود،  بسته  جمع  اشتباه  به  امروزی  فارسی  در  که  ادويه 
داروها است، داروهايی که در گذشته جزو جدايی ناپذير جعبه کمکهای اوليه طبيبان 

گياهی بود.
همه ما اگر خيلی هم اهل غذای پر ادويه نباشيم، اما حداقل يکی دو تا از آنها را در 
ميان لوازم ضروری پخت و پز داريم و به خصوص در تهيه غذاهای گوشتی از آن 

استفاده ميکنيم. اما آيا ميدانيد که ادويه واقعا چيست و چه خواصی دارد؟ 
معنی  به  و  دوا  جمع  ميشود،  بسته  جمع  اشتباه  به  امروزی  فارسی  در  که  ادويه 
داروها است، داروهايی که در گذشته جزو جدايی ناپذير جعبه کمکهای اوليه طبيبان 
گياهی بود. از همينجا پی ميبريم که اين پودرها و دانه های رنگين با رايحه قوی 
خود، تنها موادی “بودار” يا “تند” و طعم دهنده غذا نيستند، بلکه از خاصيتی شفا 

بخش و پيش گيری کننده بيماری نيز برخوردارند. 
خوشبختانه ايران از جمله کشورهايی است که مصرف ادويه در آن کم نيست و در 
هر خانواده الاقل يک نفر که نسبتا به خواص ادويه و گياهان آشنا باشد وجود دارد. 
با اين وجود آشنا شدن با خواص اين مواد ميتواند در تصميم گيری برای استفاده 

يا عدم استفاده از يک نوع ادويه خاص مفيد واقع شود. 
در کل، هر ماده عطری با منشاء گياهی جزو ادويه محسوب ميشود. اين ماده ميتواند 
گل  )زنجبيل(،  ريشه  ريحان(،  )نعنا،  برگ  )فلفل(،  ميوه  (دارچين(،  درخت  پوست  از 
)زعفران،گلپر( يا دانه )جوزهندی، خردل( باشد که به اشکال مختلفی چون خرد شده، 

درسته و پودر شده برای طعم و رنگ دادن به غذا مورد استفاده قرار ميگيرد. 
ادويه علی رغم اينکه تنها به مقدار اندکی در هر غذا مورد استفاده قرار ميگيرند اما 
در تغيير طعم آن و تنوع بخشيدن به برنامه غذايی ما نقش بسيار مهمی را ايفا ميکنند 
و در واقع تفاوت “دستپخت” آشپزها با يکديگر در استفاده از ادويه است و بسته به 

اينکه کدام ادويه به مذاق ما خوش بيايد، غذايی را پسنديده يا رد ميکنيم. 
خاص  مواد  دارای  فيبر  و  معدنی  مواد  ويتامينها،  از  اندکی  مقدار  بر  عالوه  ادويه 
انسان  سلولهای  برای  ميتوانند  که  هستند  نيز  رنگدانه(  به شکل  )معموال  شيميايی 
مفيد باشند. بسياری از اين رنگدانه ها مواد آنتی اکسيدان )antioxidant( هستند 
که کارشان خنثی کردن راديکالهای آزاد - که موجب از بين رفتن سلولها ميشوند - 

است. اين مواد از طرق ديگر نيز به حفظ سالمتی انسان کمک ميکنند. 

خواص چند ادویه
دارای خواص ضد سرطان  زير  مواد  با سرطان،  مبارزه  ملی  انستيتو  گزارش  به 
ros oregano(، آويشن، اکليل کوهی يا رزماری )- )هستند: پونه کوهی يا اورگانو 
mary(، رازيانه، زردچوبه، زيره سياه، باديان رومی، گشنيز، زيره سبز و ترخون. 

بعضی از اين برگها و ادويه مانند زيره سبز و سياه، ترخون و رازيانه دارای موادی 
به نام ترپنوييد )terpenoid( هستند که ميتوانند بر عليه رشد تومور عمل کرده و 

همچنين موجب کاهش کلسترول خون شوند. 
گشنيز ميتواند به خصوص در مبارزه با مواد سرطانزا مفيد باشد. رنگ زرد موجود 

در زردچوبه از ماده ای به نام کورکامين )curcumin( است که در طی آزمايشات 
مختلف عامل ضد آلزايمر شناخته شده است. 

هستند.  بدن  دفاعی  سيستم  کننده  تحريک  دو  هر  زعفران  و  پاپريکا  يا  قرمز  فلفل 
ضد  خاصيت  دارای  آزمايشگاهی-  شرايط  در  اقل  ال   – نيز  ميخک  و  هندی  جوز 
باکتری هستند. زنجبيل و فلفل تند قرمز يا چيلی ميتوانند در جلوگيری از شکل گيری 

تومورها مفيد واقع شوند. 
دارچين را فراموش نکنيد، بنابر نتيجه تحقيقات اين نوع از ادويه که ميتوان گفت بعد 
از فلفل و خردل از پر استفاده ترين ادويه به شمار ميرود، در کنترل بيماری قند 

بسيار کارآمد است. 
يک يا دو قاشق چايخوری دارچين که به شکل کپسول مصرف شود ميتواند قند، 
تری گليسيريد )اسيدهای چرب( و کلسترول خون را کاهش دهد و در عده ای اندک 

از افراد مبتال به بيماری قند نوع 2، از نوسان ناگهانی انسولين جلوگيری کند. 
يک مشکل عمده در بيشتر کشورهای غرب اين است که دارچين از جمله موادی است 
که عموما در تهيه شيرينی به کار ميرود و استفاده از آن در تهيه غذاهای گوشتی و 
انواع پلوها و خوراکها )آنچنان که در ايران و بسيار از کشورهای آسيايی مرسوم 
ايرانی  انواع دم کردنيهای محبوب  از  است( چندان رايج نيست. چای دارچين يکی 
است و به اين ترتيب برای ما، مصرف يکی دو قاشق چايخوری دارچين در روز کار 

مشکلی به نظر نمی آيد.
اما به ياد داشته باشيد که ادويه، با وجود تمام خاصيتهای استثنايی و مفيد، عطر 
و بوی دل انگيز و طعم عاليشان، ميتوانند در اندازه زياد برای دستگاه گوارش و 
اندازه معتدل  در  را  آنها  از  استفاده  اين وجود  با  باشند.  به خصوص معده مضر 
فراموش نکنيد تا بدن خود را در برابر سرطان و بيماری قلبی حفظ کرده و عمری 

طوالنی داشته باشيد.

فواید سونا
خاستگاه و زادگاه سونا کشور فنالند است. قدمت سونا در اين 
کشور به 1000 سال پيش باز ميگردد. سونا در کشور فنالند 

يک آيين کهن و مقدس محسوب ميگردد. 
انواع سونا: 

سوناي خشک: ميـزان رطـوبـت در ايـن ســونا 5 تا 10 درصد 
و درجه حرارت 90 تا 100 درجه سانتي گراد ميباشد.

سوناي مرطوب: ميـزان رطوبت در اين سونا 15 تا 30 درصد 
و درجه حرارت 75 تا 85 درجه سانتي گراد ميباشد. 

 65 تا   40 ســونا  ايــن  در  رطـوبـت  مـيـزان  بخار:  سوناي 
درصد و درجه حرارت 45 تا 65 درجه سانتي گراد ميباشد. 

و  در صد   100 اين سونا  در  رطوبت  مـيــزان  بخار:  حمام   
درجه حرارت 40 تا 45 درجه سانتي گراد ميباشد. 

سوناي مادون قرمز: در اين سونا بر خالف ديگر سونا ها از 
) در سوناهـاي  حرارت دهنده مادون قرمز استفاده ميگردد. 
سنـتي از کوره هاي با منبع انرژي گاز، الکتريسيته ويا چوب 
I - )استفاده ميگردد. در سوناي مادون قرمز و يا اينفرا رد 

افراد  بدن  بلکه  نميـگردد  گـرم  اتـاق  فضــاي   )FRARED
داخـل سـونا مستـقـيـما” تـوسط پرتوهاي مادون قرمز گرم 

ميگردد. 
سوناي گياهان معطر: نوعي از سوناي بخار است که در آن 
دارچين،  نعناع،  اوکاليپتوس،  همچون  معطري  گياهان  اسانس 
تا عطر  ميگردد  پاشيده  هيتر سونا  بروي سنگهاي  کاج  ليمو. 
آنها در فضا پخش گردد. رايحه اينگونه گياهان بسيار نشاط 

آور و شفا بخش است. 
چگونه از سونا استفاده کنيم 

و  عينک  ساعت،  آالت،  جواهر  سونا  اتاق  به  ورود  از  پيش   
لنزهاي طبي خود را از خود جدا کنيد. 

 قبل از آنکه وارد سونا گرديد بهداشت فردي را رعايت کنيد. 
دوش بگيريد و خود را با صابون بشوييد. 

به محض ورود به سونا براي آنکه بدنتان به گرما عادت کند 
نيمکت  به  بنشينيد. سپس  پايين  نيمکت  يا  و  زمين  ابتدا روي 
فوقاني سونا برويد. البته ميتوانيد زير خود يک حوله کوچک 

نيز بيندازيد . 
چند دقيقه به همين صورت در سونا بنشينيد تا گرما به بدن 

شما نفوذ کرده و روزنه هاي پوست شما باز گردند. 
سپس از سونا خارج گشته و مجددا دوش بگيريد و خود را 

با صابون بشوييد. 

 اکنون به داخل حوضچه آب سرد برويد. البته تمام بدن خود 
بطور  بدنتان  تا خون در سرتاسر  کنيد  آن  داخل  را همزمان 
استراحت  دقيقه   10 مدت  به  دهد. سپس  دما  تغيير  يکنواخت 

کنيد. 
 - شدن  سرد  شدن-  )گرم  را  چرخه  اين  هستيد  مجاز  شما 

استراحت( را در هر جلسه 3 تا 4 بار تکرار کنيد. 
در پايان نيز پيش از آنکه لباسهاي خود را به تن کنيد، صبر 
طبيعي  حالت  به  کامال  قلبتان  و ضربان  بدن  حرارت  تا  کنيد 
خود باز گردد. درون سونا ميتوانيد حرکات کششي ماليم و 

کوتاهي نيز انجام دهيد. 
نکته: 

حتي در سوناي خشک نيز بايد رطوبت در فضاي سونا وجود 
داشته باشد و گر نه به ريه ها، پوست و چشمهاي شما آسيب 

وارد مي آيد. 
ميزان  ميتواند  هيتر  سنگهاي  بروي  آب  ريختن  با  سونا  در 
يک  کار  اين  با  همچنين  کنيد.  تنظيم  را  سونا  اتاقک  رطوبت 

افزايش حرارت موقتي را ايجاد خواهيد کرد. 
در سونا نيمکتهاي رديف اول گرماي کمتري نسبت به نيمکتهاي 

فوقاني دارند چراکه گرما بسمت باال حرکت ميکند. 
در هر بار بيش از 15 تا 20 دقيقه در سونا باقي نمانيد. 

به هيچ عنوان قبل و بعد از سونا از مشروبات الکلي، قهوه و 
نوشابه هاي گازدار استفاده نکنيد. 

دو ساعت فاصله زماني بين غذا خوردن و سونا رفتن ضروري 
مي باشد. هيچگاه با شکم خيلي پر و يا خالي به سونا نرويد. 

در هفته بيش از 2 بار به سونا نرويد. 
هر  در  ميشود.  بدن  الکتروليتهاي  و  آب  کاهش  سبب  سونا 
جلسه سوناي 20 دقيقه اي بدن يک ليتر آب از دست ميدهد. 
بنابراين پس از سونا آب و يا يک آبميوه خنک بنوشيد تا آب 

از دست رفته بدنتان جبران گردد. 
بيماري  يا دچار هرگونه  باال و  افرادي که سابقه فشار خون 
از سونا دوش آب  نبايد بالفاصله پس  قلبي-عروقي ميباشند 

سرد بگيرند و يا داخل حوضچه آب سرد بروند. 
سونا بطور موقت با دفع مايعات وزن بدن را کاهش ميدهد. اما 
وزن بدن پس از مصرف آب و نوشيدنيهاي ديگر بسرعت به 

حالت اوليه خود باز مي گردد. 
چه کساني نبايد به سونا بروند؟

افرادي که دچار مشکالت قلبي و تصلب شرايين بوده و يا از 
ناراحتي هاي ريوي رنج ميبرند بايد پيش از رفتن به سونا با 

پزشک خود مشورت کنند. 
کودکان زير 4 سال از آنجايي که سيستم لنفاوي بدنشان بطور 

کامل رشد و تکامل نيافته نبايد به سونا بروند. 

فوايد سونا براي سالمتي
 پس از 10 تا 15 دقيقه ورود به سونا ضربان قلب 30 درصد 
افزايش يافته و برونده قلب 2 برابر ميشود. جريان خون عمقي 
کاهش يافته و جريان خون سطحي افزايش مييابد. فشار خون 
حرارت  و  درجه   10 تا  پوست  حرارت  يابد.  مي  کاهش  نيز 
داخلي بدن تا 3 درجه ميتوانند افزايش پيدا کنند. عروق سطحي 

پوست منبسط ميگردد. 
موجب انبساط خاطر گرديده و آرامش بخش است. 

با اتساع عروق خوني و افزايش گردش خون درد را تسکين 
ميدهد. 

قبيل:  از  تنفسي  براي مشکالت  درمان  بهترين  بخار   سوناي 
برونشيت، الرنژيت، سينوزيت و تنگي نفس ميباشد. 

بهبود جريان خون و تقويت سيستم قلبي-عروقي. 
افزايش انعطاف پذيري مفاصل و عروق خوني بدن. 

ميتواند فشار خون باال را درمان کند.
تسکين تنش و استرس و خستگي جسمي و روحي. 

 تمدد اعصاب - شل کردن عضالت - رفع گرفتگي عضالت. 
 پوست بدن را لطيف تر، شاداب تر و روشن تر ميسازد. پاک 

سازي سطح پوست از سلولهاي مرده.
تسکين درد مفاصل در آرتروز و ديگر بيماريهاي التهابي. 

افزايش اکسيژن رساني به سلولهاي بدن. 
 کاهش و التيام آکنه، اگزما و زخمهاي پوستي )البته زخمهاي 

خشک و بسته(
سونا  اي  دقيقه   30 جلسه  هر  بدن.  ساز  و  سوخت  افزايش   
باعث سوختن 300 تا 500 کالري ميگردد. بنابراين سونا سبب 
ميگردد تا بدن کالري بيشتري بسوزاند. تنظيم و کنترل وزن 

فعلي. بهبود کيفيت خواب. باز شدن راههاي تنفسي. 
سموم  آن  توسط  بدن  که  ست  مکانيسمهايي  از  يکي  تعريق 
سبب  سونا  در  تعريق  ميکند.  دفع  بدن  از  را  زائد  مواد  و 
سنگين  فلزات  کلسترول،  نيکوتين،  الکل،  سديم،  سموم:  دفع 
)کادميوم، سرب، جيوه، روي ...(، اوره و اسيد الکتيک ميگردد. 

در واقع سونا يک شيوه سمزدايي بسيار کارآمد است. 
با القاي حالت تب مصنوعي سيستم ايمني بدن را تقويت کرده 
و مقاومت بدن را در برابر هجوم ويروسها و باکتريها افزايش 

ميدهد. بسيار لذت بخش است .
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مصرف نوشابه عامل اصلي چاقي کودکان
 انجمن نوشيدني هاي اروپا مصرف نوشابه هاي گاز دار را به عنوان يکي از علل اصلي چاقي کودکان زير 12 سال اعالم 
کرد. اين انجمن چاقي را به عنوان تهديدي جدي براي سالمتي عمومي مردم به ويژه در آينده ذکر کرد و خاطر نشان کرد، 

بايد اقدامات جدي به منظور محدود نمودن مصرف اين نوع نوشيدني ها انجام گيرد. 
به گزارش سايت دستيناسيون سانته ،يکي از عواملي که موجب تمايل بيشتر افراد و به ويژه کودکان به مصرف نوشابه 
هاي گاز دار مي شود ، تبليغات گسترده آن در رسانه ها است. از اقدامات انجمن نوشيدني هاي اروپا ، ممنوعيت فروش 

انواع نوشابه ها در بوفه دبستان ها و محدودتر کردن عرضه آن در دبيرستانها است.
هم چنين ممنوعيت تبليغات گسترده در راديو و تلويزيون و ديگر رسانه ها نيز در برنامه کار اين انجمن قرار دارد. زيرا 
تبليغات نه تنها تمايل کودکان را به مصرف زياد مي کند ، بلکه والدين را نيز ترغيب مي کند. برخي از کمپاني هاي بزرگ 
توليد نوشابه مانند کوکاکوال نيز هشدار دريافت کرده که توليد نوشابه هاي کم گاز را توسعه دهد. کوکاکوال بايد برچسب 
ميزان کالري ، انرژي و ارزش غذايي را روي بطري ها حک کند و به طور کلي سايز بطري ها را کاهش دهد تا حجم نوشابه 
ريخته شده در بطري کم شود. در ضمن برنامه هايي به منظور ارتقاي آگاهي عمومي با هدف مصرف مواد غذايي مناسب 
نيز در دستور کار قرار گرفته است. زيرا اکثر کودکاني که به واسطه مصرف نوشابه هاي گازدار پر کالري و مواد مشابه 
دچار چاقي مي شوند ، زير 12 سال هستند و تحقيقات نشان مي دهد در بيشتر موارد چاقي هاي ايجاد شده تا سن 12 

سالگي به سختي قابل بهبود است. 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

نيازهاي اساسي زنان و مردان

اين مقاله با نيازهاي اساسي زنان و مردان بطور کامال علمي و روانشناسانه آشنا خواهيد شد:
-1 مردان خواهان موفقيت بوده، زنان نياز به تعلق پذيري دارند. 

بياورند، در پاسخ مردان  نياز دارند احساسات خود را بزبان  -2 زنان روحيه لطيف و حساس تري داشته و 
ميخواهند راه گشا و منجي باشند. 

-3 مردان به شغلشان به ديد جزئي از وجودشان مينگرند، زنان به خانواده خود چنين نگرشي دارند. 
-4 مردان بيشتر هدف گرا بوده، اما زنان بيشتر گرايش به برآورده شدن نيازهاي فعلي زندگي خود دارند. 

تصميم  مستقيم  درک  با  و  احساسي  بيشتر  زنان  اما  بوده،  انديشه  پايه  بر  بيشتر  مردان  گيري  تصميم   5-
ميگيرند. 

-6مردان جسم گرا و زنان رابطه گرا ميباشند. 
نيازهاي مردان: 

-1 يک شريک جنسي خوب. 
-2 يک همدم اهل تفريح. 

-3 يک همسر جذاب. 
-4 يک منزل دنج و آرام. 

-5 تحسين، احترام، اعتبار، همکاري، پذيرش. 
-6 يک همسر حمايت کننده و مشوق. 

-7يک همسر وفادار. 
* شکست = هراس مردان. 

* آينه مرد = شغل +همسر )در واقع ميزان عزت نفس و احترامي که مرد براي خود قائل است به ميزان احترام و 
ارزشي است که همسر آن مرد براي وي قائل ميباشد) 

نيازهاي زنان: 
-1عطوفت و مهر ورزي. 

-2 گفتگو و درد دلهاي صميمانه. ارتباط تعاملي و همدالنه. 
-3صداقت و صراحت. 

-4حمايت مالي. 
-5همسري که خانواده اولويت زندگي وي باشد. 

-6 همسري دلسوز، محافظت کننده، پشتيبان. 
-7 امنيت، اعتماد بنفس و تائيد. 

-8يک همسر وفادار و متعهد. 
-9جدي گرفتن مشکالت کوچک آنها. 

-10 توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقايد، پيشنهادات و کارهاي روزمره آنها. 
-11احساس اينکه آنها يک شريک عشق ورزي ميباشند و نه تنها يک ابزاري جنسي. 

-12قدرداني از زحمات آنها. 
-13همسري که در حضور ديگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.

14 بخشي از زندگي شوهر خود بودن: همسري که اهداف و مسائل شغلي خود را با آنها در ميان مي گذارد. 
-15 نزديکي: در آغوش گرفتن آنها. 

-16 پذيرش آنها همانگونه که هستند. به آنها اجازه دهيم تا کامل نباشند و زيبايي ظاهري، شخصيت و موفقيتهاي 
آنها را تصديق کنيم. 

-17همسري که پدر خوبي براي فرزندان آنها باشد. 
-18يک هديه کوچک و يا يک يادداشت عاشقانه از سوي همسران خود. 

-19يک مرد با اعتماد بنفس. 
-20 يک مرد قدرتمند )از لحاظ جسمي، مالي و يا شخصيتي( اما در عين حال مهربان. 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

IDC 4 ALL
ID Card-----------£110-----------کارت شناسائی
Driving License---------£175------------گواهينامه
NO Claim Bonus Proof---£115------برگه تخفيف بيمه
US Green Card Lottery-£??-شرکت در قرعه کشی گرين کارت
Proof OF Income---------£120/100-----فيش حقوق
UK Student Visa--------??-----پذيرش دانشجوئی

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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طوالنی ترين شب سال را در سالن مجلل رستوران بار 
دياموند جشن می گيريم.

دياموند شب يلدا طوالنی ترين شب سال را روز شنبه 22 دسامبر 
در محيطی گرم و خانوادگی در کنار دوستان و خانواده جشن خواهيم گرفت .

شب يلدا را با موزيك و رقص و پايکوبی و شادمانی از ساعت 7 بعد از ظهر الی يك بامداد شبی فراموش 
نشدنی را با هم خواهيم بود .  

شام سلف سرويس،  پيش غذا و دسر  ساالد و ميوه 
ورودیه فقط 10 پوند برای هر نفر و کودکان زیر 5 سال مهمان دیاموند خواهید بود

شب کريسمس
در سالن مجلل رستوران بار دیاموند.

 X mas Party
 شبی را در کنار دوستان مسیحی و ایرانی و با خانواده 

خود در محیطی گرم و خانوادگی جشن می گیریم. 
24 دسامبر شب کریسمس را با رقص و پایکوبی و 

موزیک زنده و دی جی های معروف لندن  با صرف شام و پیش غذاهای مختلف و 
دسر نوشابه غیر الکلی با هم جشن خواهیم گرفت

15 پوند با سرويس و بوفه

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

جشن شب يلدا

برای رزرو میز با تلفن های: 

020 8446 6292  - 079 3031 5175
تماس حاصل بفرمائید 

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

Dj  Oje
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کوتاه و مختصراز 
فکرهای دلم

انتظار.. چه چيز سختيه... مخصوصا وقتی که نتونيد برای اون چيزی 
يعنی  برسيد...  بهش  زودتر  تا  بدهيد  انجام  کاری  هستيد  منتظرش  که 
دست خودتان نباشه... نميدونم از يکشنبه چطوری دارم روزهام را می 

گذرونم...  
 Leslie يکشنبه صبح بود که رفته بودم فرودگاه دنبال خاله ام... تو راه
نمی  داد.  من  به  را  رودلف  آقای  قلبی  سکته  خبر  ومتاسفانه  زد  زنگ 
تونستنم باور کنم... اصال امکان نداشت که آقای رودلف مريض باشه... 
نمی دونم چطوری از اون به بعد رانندگی می کردم...  اولين کاری که به 
فکرم رسيد اين بود که به همه اطالع بدم و از همه خواهش کنم براش دعا 
کنن.. کاری از دستم بر نمی آمد.. همه بيرون از ICU  منتظر ايستاده 
بوديم.. فقط منتظر بوديم آقای رودولف در را باز کنه و با اون لبخندش 

يه حرفی بزنه که همه ما را بخندونه... 
همه به هم نگاه می کرديم... تا در باز ميشد يا صدايی می آمد همه سرها 
اميدواريم  و  هستيم  خبر  منتظر  همه  ميگشت...  بر  صدا  اون  طرف  به 
ايشان،  به ما برسونن..  دختر  را  آقای رودلف  که زودتر خبرسالمتی 
باباش  که شنبه هست  تولدش  برای روز  که  اميدوار هست   ،   Lesley
بيدار بشه ... پس بياييد همه با هم دعا کنيم که آقای رودلف زودتر حالش 

خوب بشه و درکنار او کريسمس امسال را جشن بگيريم.. 
هر کی  دونم  می  ولی  نه  يا  داشتيد  را  او  با  آشنايی  افتخار  دونم  نمی 
مقامی  ايشان  و  ميکنه  ياد  خوبی  به  او  از  هميشه  ميشناسه  را  او  که 
دارن در جامعه ايرانی که خاص خودشان هست.. و جامعه ايرانی لندن  
رودلف  آقای  داشت....  خواهد  و  دارد  رودلف  آقای  يک  فقط  و  فقط  

منتظرتونيم... 
قبال هميشه در ايران که بودم شب يلدا وقتی همه دور هم جمع ميشيم 
...آجيل و هندونه به راه...ياد حافظ و ديوان حافظ و فال حافظ مياريم... 
ولی اينجا فرق داره و هر چی هم سعی کنيم مثل ايران نميشه... امسال 
برای شب يلدا خيلی مهمانی دادند و در روزهای مختلف.... ديگه واقعا 
قاطی کردم که شب يلدا واقعی کی هست.... ايران که 28 آذر بود.. ديگه 

اينجا را نميدونم....
ماه آذر هميشه ماه بدی بوده برای من و خانواده ام.. نميدونم چرا... ولی 
پدر پدرم در ماه آذر کارش را از دست داد، درماه آذر هم فوت کرد.. 
خود من هم هميشه ماه آذر خبرهای بد ميشنوم.. نمی دونم اين تلسم 
کی از روی من و خانوادم برداشته ميشه ولی ماه آذر ممکنه برای خيلی 
ها ماه خوب و تولد باشه ولی خب برای من فرق داره و هميشه بدی 
داره... اين دفعه هم خيلی خبرها بد و مشکالت همراه داشته که از جمله 

خبر آقای رودلف که واقعا داغونم کرده....
نميدونم من االن همه  را اينطوری می بينم يا همه اينطوری بودن و من 
اين برام تازگی داره... نميدونم چطوری بگم که مودبانه تر باشه ولی 
بعضی دخترهای ايرانی لندن را عکسهاشون را تو اينترنت می بينم که 
ادای دخترهای هم جنس باز را در می آرن... بيچاره ها سنشان هم کم 
هست ... بيشتر 17-18 سالشونه و نمی دونم دليل اين رفتارشان چيه 
.. يکی می گفت کمبود پسر هست... يکی ديگه می گفت پسرها هستند که 
اشتياق بيشترنشان می دهند و خوششان مياد وقتی دخترها و دخترها 
دخترها  ما  دونم  می  که  م  کنند....  رامی  کارها  اين  پسرها  جذب  برای 
هر چی ميکشيم از دست اين پسرهاست... کال تو اين دنيا ما  از بچگی 
کلفت، دلقک، آشپز و خالصه همه کار برای آقا پسرها می کنيم... و تا 
اگه قهر  بکنيم...  بايداز خودگذشتگی  تونيم هميشه ما  اونجا هم که می 
ولی  بريزيم....  را  آشتی  بنای  يا  کنيم..  آشتی  بايد  هم  کنيم... خودمون 
 Myspaceو Facebook و Orkut اين رفتاری که من عکسهاش را تو
ميبينم واقعا زننده و خارج از مرزش است... هر چی باشه دختر ايرانی 
هستيم و حجب و هيايی از قديم و نديم در دختر ايرانی بوده که ما هم 
بديم...پس  انتقال  آينده  به نسلهای  بايد داشته باشيم و نگهش داريم و 
خواهشا خودتون باشيد و دست از اين لز بازی برداريد... ممکنه پسرها 
خوششون بياد ولی بدونين پسريکه شما را اونجوری ببينه هيچ وقت تا 
آينده با شما نخواهد بود و راحت تر بگم... فقط شما را برای تفريحش 

می خواد و قصد ازدواج نداره.... 
بنويسم..  گزارش  فرانسه  مورد  در  که  بودم  داده  قول  پيش  هفته   2
ببخشيد و خواستم که  را  کنم...من  نکردم کاملش  متاسفانه هنوز وقت 

گفته باشم هنوز يادمه که بد قول نشم....
يه چند وقت پيش با يک آقای بر خورد کردم که در مورد زندگی اش 
جديدش  زن  با  زندگی  از  خيلی  گفت  می  کرد..  می  تعريف  من  برای 
راضی بود و سرش تو کار خودش بود که با پچ پچ هايی که خانمش 
با خانوادش ميکردهپای تلفن به شک می افته... و تصميم ميگيره روی 
خانمشون جاسوسی کنه..گفت يک دستگاه از Comet خريدند برای 20£ 
و به تلفن خانه وصل کردن که بتونن تلفن را کنترل کنند... و بعد از چند 
وقت متوجه شدند که خانمشان از پولهای ايشان و حتی لباسهاش می 
بود... عجيب  خيلی  برام  من  فرستاده...  می  خانوادش  برای  و  دزديده 
که اوال چطوری يک مردی کنترل مخارج خانه را نميکرده و واگذار به 
خانمش کرده بوده.. من را همه به خوبی می شناسن که پول گران برای 
چيزی نميدم.. ولی بازم.... انسانی نيستم که بشه به من مسئوليت مالی 

داده بشه.. چون خانمها همه خريد کردن را دوست دارن ومخصوصا 
خود من مدام درحال خريد هستم.... حاال آشغال هم باشه ولی پول داشته 
هستند...   Shopingholic خانمها  خودمون  قول  به  بخرم....  بايد  باشم 
البته صد تا دليل ديگه هم هست که به آقايون نبايد اين مسئوليت را داد 
ولی از قديم و ندين آقايون را نون آور خانه می دونستند و مسئوليت 
را به آقايون می دادند.... پس حتما دليلی داشته...  از يک طرف ديگه من 
نميدونم اين آقا چطوری به خودشان اجازه داده که جاسوسی خانمش 
شما  کس  همه  و   ، يار  دوست،  بايد  زندگی  در  شما  همسر  بکنه....  را 
باشد... بايد شما اونگونه بشناسيدش که از هر رفتاری به قول معروف 
تا آخرش را بفهميد... تا زمانی که شما شک داشتهباشيد به کسی تمام 
کارهای اون غلط هست ولی وقتی با او دوست باشيد می بينيد خودش 
با شما همه چيز را در ميان می گذارن.. اگه خانمی از شوهرش بترسه 
باعث ميشه ديگه اون شوهرش نزديکترين دوستش نباشه و همين باعث 
دوری اشون ميشه و وقتی دوری به وجود بياد شک ها به وجود مياد... 
نمی خوام در مورد زندگی اين دو نفر داوری کنم.. و دارم کال فکرهام 
را ميگم... ولی اون خانم هم مقصر بوده.. خانمها هستن که بايد سعی 
کنن اعتماد آقايون را به خودشون جلب کنن و اگه احساس دوری می 
کنن خانمها هستن که بايد برنامه ای بريزن تا در کنار هم به هم نزديکتر 
بشن... و اگر اين خانم خواسته به خانوادش کمک کنه بايد با شوهرش 
در ميان بگذاره.. هر چی باشه خانواده او خانواده شوهرش هم بودن و 

صد در صد شوهر ايشان با حرفهای منتقی می تونست قانع بشه....
کال بين 2 نفر..... اگه دوست پسر و دختر معمولی باشيد خب نبايد همه 
نياز دارين بعضی رازها را فقط  با هم شريک باشيد و  اتان را  زندگی 
تر  و جدی  باشه  باالتر  درجه  يک  اگه  ولی  داريد....  نگه  برای خودتان 
هستيد و داريد با هم زندگی می کنيد... رازها بايد کمتر بشه و همينطورم 
از هم  نبايد  اون موقع هيچ چيزی  در  ازدواج هست....  که  باالتر  درجه 
ديگهپنهان داشته باشيد و هر چی داريد بايد مال هر دو باشه.. چه مشکل 
، چه خوشحالی..... به خاطر همين بهش ميگن زندگی مشترک.... به قول 
معروف 1+1=1 و ممکنه قبلش شما يک نفر بوديد.. ولی بعد از ازدواج 
شما با هم ديگر يک نفر هستيد و اون خانواده هست که موفق ميشه....  

چرا بعضی آدمها اينقدر فضولند؟! 
چرا بعضی ها مدام تالش ميکنند در زندگی ديگران سرک بکشند؟!

چرا آنها به خودشان اجازه دخالت در خصوصی ترين روابط و مسائل 
زندگی ديگران را ميدهند؟

وعجيب تر آنکه توقع پاسخ هم دارند!!!
BIGBROTHER AUDITION

لندن  در   BIGBROTHER تلويزيونی  بازی   Audition ديگر  ماه  در 
برپا ميشه... من دارم ميرم.. هر کی دوست داره به جمع ايرانيهايی که 
ايميل من تلفنش را  اين برنامه شرکت ميکنند بپيونده لطفا به  دارن در 
هستم....  شما  منتظر   taraneh@persianweekly.co.uk بفرسته: 
خانه  اين  وارد  امسال  ايرانی  يک  چرا  هست...  لندن  شمال  هم  مکانش 
نشه... تا به همه انگليسيها بفهمونه ايران خاک و خل نيست.. و يک کشور 

متمدن و پيشرفته هست ... نه اون چيزهايی که در تلويزيون می بينيد.
خبرهای هاليوود:

ريحانا از بريتني می گويد
 ريحانا دوست ندارد جاي بريتني اسپرز باشد.

اخيرا  رنجور  ستاره  “اين  گويد:  مي   umbrella آهنگ  خواننده  ريحانا 
نگهداري از بچه هايش را از دست داده است و مراقبت از آنها به خاطر 
رفتار نامعقول بريتني به همسر قبلي اش کوين فدرلين داده شد. او تحت 

فشارهاي زيادي است و فکر مي کند مردم  بايد او را تنها بگذارند.”
به گزارش irasun.com او)ريحانا( گفت: “من فکر نمي کنم مهماني رفتن 
اشکالي داشته باشد،مهماني دادن يا رفتن باعث تندرستي مي شود. شما 
نمي توانيد يک زندگي خسته کننده اي داشته باشيد. شما بايد هر چند 

وقت به مهماني برويد.” 
“مردم در مورد بريتني فکرهاي ديگري مي کنند. فشار خيلي زيادي روي 
اوست. اين مسئله به راحتي نمي تواند حل شود. اگرچه بريتني نگران 

شهرتش می باشد.”
اما ريحانا نگران نيست براي اينکه او رابطه هاي زيادي دارد.

ريحانا در حال حاضر با بازيگري به نام جوش هارتنت دوست است و 
قبول دارد که جوش را بيش از حد دوست دارد.او گفت: “اگر بگويم ما 
او هستم.او خيلي  ام. من عاشق  با هم دوست هستيم، دروغ گفته  فقط 
دوست داشتني است. او واقعا براي من شيرين است. وقتي ما با يکديگر 

آشنا شديم احساس خوبي بود ،اگرچه االن هم خيلي دلپذير است.”
-  -   -

رادکليف و چهار مليون و دويست هزار دالر هزينه پنت هاوس 
دانيل رادکليف 000/200/4 دالر برای يک پنت هاوس در نيويورک هزينه 

کرده است.
آپارتمان جديد و لوکس اين ستاره مجموعه فيلم های هری پاتر، در طبقه 
پنجاهم يک مجتمع در منهاتان که 13 بلوک دارد قرار دارد و منحصر به 

منطقه سوهو است.
اجرای  از  قبل  تا  است  فکر  اين  در  رادکليف   irasun.com گزارش  به 
را  نقشی  آن  در  که   Equus اکيوس  نام  به  اسکافر  پيتر  تئاتر  گسترده 
ايفا کرده و قرار است در سپتامبر 2008 آغاز شود اين خانه را به مبلغ 

ماهانه 000/20 دالر اجاره دهد.
اين ساختمان را جين نيوول طراحی کرده است که دارای 2 اتاق خواب 
است و از کف تا سقف از شيشه پوشيده شده و دارای چند حمام می 

باشد.
طبق صحبت های کريس پومروی، مدير برنامه دانيل، اين ساختمان در 

نوع خود و در اين منطقه بی نظير است.
ميليون   46 درآمدی  آينده  در  شود  می  بينی  پيش  که  رادکليف 
طبقه   استخر  به  شود  آپارتمان  اين  ساکن  وقتی  داشت  خواهد  دالری 
پنجاهم،سونا خشک و بخارهم دسترسی خواهد داشت و تمام خدمات 

يک هتل برای او فراهم است.
پول  گذشته  جوالی  در  تولدش  سالگرد  هيجدهمين  در  که  اين  از  بعد 
زيادی به عنوان کادو گرفت عنوان کرد که هيچ نقشه خاصی برای خرج 
کردن اين پول هنگفت ندارد و چيزهايی که معموال می خرد بسيار ارزان 

قيمت هستند مثل کتاب يا سی دی.

 خدمات تصوير
برداری و مجالس

 عکاسی مدل - فيلمبرداری
مراسم شما با بهترين کيفيت

078 6509 4370
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جدول و سرگرمی
فال هفته

متولدين فروردين: مي توانيد انتظار يک فرصت را در زمينه 
هاي کاري داشته باشيد. اما اگر بايد قراردادي را امضا کنيد يک هفته در 

موردش فکر کنيد در اين صورت همه چيز به خوبي پيش مي رود.

مقاومت  ستارگان  خواسته  مقابل  در  ارديبهشت:  متولدين 
نکنيد.سعی کنيد سرنوشت و تغيير را بپذيريد. زيرا اگر نپذيريد انگشت 
در  آتی شما  بزند. موفقيت  بر شما زخم  تواند خودش  سرنوشت می 

دست ديگران است و اين بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

بايد سرعت داشته باشيد.  متولدين خرداد: احساس مي کنيد 
سعي کنيد بيش از حد توانايي خود به ديگران قول ندهيد. شايد کمي 

ديگر اين پيشرفت ها به موقعيت هاي غير ممکن تبديل شوند.

 متولدين تير: اگر شما و همسرتان تصميم گرفته ايد رابطه تان 
را محکم تر کنيد ديگران هم در اين شادی با شما شريک می شوند.البته 

ترجيح می دهيد در اين شرايط رمانتيک با هم تنها باشيد.

امروز ترکيب بندي ستاره ها شما را بسيار  متولدين مرداد: 
خانه  به  مربوط  کارهاي  مشغول  اگر  خصوصًا  کرد.  خواهند  محتاط 
هستيد. مايليد که کارهاي روزمره و سخت را از سرراهتان برداريد پس 
وقت تلف نکرده و ديگر راجع به آنها فکر نمي کنيد. به طريقي امروز 
شخص مورد عالقه تان را بيشتر ا ز هميشه از نظر روحي و معنوي 
حمايت مي کنيد و هر کاري که الزم باشد مي کنيد تا او احساس بهتري 

از خود داشته باشد.

متولدين شهريور: همسرتان کمی عجيب است وبايد علت آنرا 
حدس بزنيد.شايد برنامه ها در لحظه آخر تغيير کند.سعی کنيد انعطاف 

پذير باشيد واگر نه خودتان را ناراحت می کنيد.

متولدين مهر: شما تا آنجايی که می توانيد بايد امروز صبور 
و با حوصله باشيد زيرا در آخرين دقايق برنامه ها طوری تغيير می 

کند که شوکه می شويد.برخی از جزئيات روزمره زندگی تان مبدل به 
هرج و مرج می شود و به نظر می رسد که شما نمی توانيد هيچ کاری 
برای پيش رفتن آنها بکنيد.سعی خود را بکنيد تا با جزئيات پيش برويد.
به همه چيز بخنديد و احساس کنيد که در نهايت همه چيز به نفع شما 

پيش خواهد رفت.

متولدين آبان: اگر به ميهمانی می رويد لحظات خوبی را در 
پيش رو داريد.از جذابيت يک نفر لذت می بريد اما به نظر می رسد اين 
فرد جذاب خود شما هستيد.اگر خريد می رويد مراقب باشيد بيش از 

حد الزم ولخرجی نکنيد.

و  برويد  راه  شجاعت  با  که  روزيست  امروز  آذر:  متولدين   
خيلي  شما  براي  است.  پذير  امکان  چيز  همه  که  باشيد  داشته  اعتقاد 
سخت خواهد بود که احساساتتان را در خود بگنجيد چون درباره همه 
کسي  کردن  سورپريز  فرصت  اگر  داريد.  مثبتي  احساس  خيلي  چيز 
برايتان پيش آيد واقعًا خوشحالتان خواهيد کرد و کمي نور خورشيد را 

به اطراف بگسترانيد براي حس سالمت خودتان نيز بسيار مفيد است.

 متولدين دی: احتياج داريد که منزل بمانيد و زياد در اجتماع 
ايد.  زياد در بيرون از خانه بوده  ظاهر نشويد. در هر صورت، اخيراً 
الزم است که انرژي تان را براي جشن ها و مهماني ها نگهداريد و يک 

روز آرام شما را تازه نفس مي کند.

متولدين بهمن: زندگی عشقيتان بسيار خوب به نظر می رسد 
چون شما بسيار با مجبت و گرم هستيد.همچنين کمتر حرف می زنيد و 
بيشتر محبتتان را در عمل نشان می دهيد.از بودن با کسانی که به آنها 
عالقه داريد شايد می شويد بنابراين حتمًا سعی کنيد تنها نباشيد زيرا 

اين احساسهای فوق العاده را از دست خواهيد داد.

 متولدين اسفند: شما می توانيد خيلی خيالی باشيد و امروز 
يک جادوگر به نظر می رسيد.و زمانی پيش می آيد که پول شما بيشتر 
رسوايی  روی  زدن  چانه  در  استعداد  که  رسد  می  نظر  به  شود.  می 

معامالت داريد. يک روز سرتاسر رضايت بخش. 

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

فال تاروت
07940710034

سفید بازی را شروع می کند و در 3 حرکت مات می نماید
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 info@persianweekly.co.uk  صفحه شما

عالقمند به آشنایی با دختر خانمی ایرانی جهت 
آشنایی و دوستی می باشم. 

07864110956 مهدی
 javani 28 saleh be donbale khanomi bine 20 ta

 30 saleh mebasham
 lotfan moshakhasate khod ra be in e_mail ersal

.konid
niwonksiron@yahoo.co.uk

آقایی 39 ساله به دنبال خانمی جهت آشنایی و 
دوستی. 07932725828

آگهی های دوست یابی و پیام های 
مهربانی در این صفحه رایگان است

info@persianweekly.co.uk
لطفا پیام های خود را ایمیل نمائید

پيام های مهربانی

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
کانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ايرانی
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تهران
سوپر تخت جمشيد

سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 

سوپر ايرانی کويينزوی
فرهنگسرای لندن

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آريانا
رستوران بهشت

 رستوران شهرزاد
رستوران سراب

رستوران پارسيان

رستوران زعفران
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا
Super Dejla

 Turkish Super 
,Market

Way to say
|Turkish Super Market,TFC

Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

به دو نفر خياط ماهر و به يك نفر 
اتوشويی ماهر در کارگاه توليدی

Dry Cleaning   Eliteنيازمنديم.
01273735995
07748113885

يك باب فروشگاه شيك و بزرگ 
)حدودا100 متر مربع(

 Coffee Shop Deli
مديترانه ای – چايخانه ايرانی با تمام امکانات و 
وسائل در منطقه لندن برای فروش نقد يا اقساط 

با پتانسيل افزون کارهای جديد به درآمد فعلی 

07721887077
Deli – coffee shop with Persian tea- room for sale

 At Putney – London 
 Potonside to add new lines to existing business

Must be rewarded
گمشده

 عکس فوق متعلق 
به آقای مزدک 

خوبياری 27 ساله 
و حدودا قد بلند 
می باشد نامبرده 
مدتی است بدون 

اطالع قبلی از منزل 
خارج و تاکنون باز 
تگشته است لذا از 

هموطنان عزيز خواهشمند است چنانچه ايشان را 
ديده و يا اطالعی از وی دارند با شماره های زير 

تماس گرفته و خانواده شان را خشنود نمايند.
بدين منظور خانواده ايشان برای يابنده مژدگانی 

در نظر گرفته اند

 07949806066
02089656030 

 آگهی
 های

 شما به
 کيفيت و
 استمرار
 اين هفته

 نامه
 ياری می

رساند
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 info@persianweekly.co.uk   با یار Afghanistan & Tajikistanآشنا
فيروزه نشانهء از مقاومت در برابر غم و درد روزگار

با احساس شنونده  ذات خود  موسيقی در 
و نوازنده رابطه دارد. تاثير گذاری و تاثير 
پذيری از نوای دل انگيز موسيقی به اراده ء 
انسان چند ان ربطی ندارد بلکه اين احساس 
است که شنونده را وا ميدارد تا با دقت به 
نوای موسيقی حتا اگر کليمات و جمالت ان 
برای  دهد.  فرا  گوش  است  اشنا  نا  برايش 
احساس  همين  نيز  سرودن  و  نواختن 
می شود  مبدل  و شوق  عالقه  به  که  است 
همين  ء  بدرقه  به  نوازنده  و  خوان  اواز  و 
احساس است که را هش را به سوی دنيائی 
پهناور موسيقی باز می نمايد.در کشور ما 
افغانستان اگر دقيق تر به مسلهء احساسات 
می  در  بنگريم  موسيقی  با  مردم  رابطه  و 
يابيم که احساس سرودن، نواختن و شنيدن 
سر  اين  انسانهای  وپود  تار  در  موسيقی 
و  داشته  جود  و  مرد  چه  و  زن  چه  زمين 
وجو د دارد که در واقعيت امر اين احساس 
يک مشخصهء فطری به حساب می ايد.در 
خوری،  سرور)شرينی  و  خوشی  محافلی 
شش  شب  براتی،  پزی،  سمنک  عروسی، 
وغيره( که در هر گوشه و کنار وطن ما بر 

پا می شود زنان در جمع خود با نواختن دايره و کف زدن ها چنان دوبيتی ها و چار بيتی ها را در قالب 
اهنگ های دلپذير محلی زمزمه می کنند که گوئی اين اواز خوانان سالهای متمادی دورس اکادميک سلفيژ 
يا اواز خوانی را فرا گرفته اند در حاليکه اين هما ن زنان و يا دوشيزگان جوانی اند که از سواد بی بهره 
اند و محدودهء جغرافيا شان همان کلبه، قريه و تندور خانه)اشپز خانه( و مصروفيت روزمره ء شانرا کار 

های شاقه زندگی ابتدائی تشکيل ميدهد.
اما با ان همه مصروفيت و همه مسووليت های اجباری زمان و مکان را که بدوش می کشند ذهنيت شان 
عقب افتاده و روحيه ء شان پشمرده نيست انها ميدانند چگونه با زمزمه و اواز خواندن حتا نواختن االت 
موسيقی با دنيائی بی ريا و پهناورموسيقی با فضای دلتنگی ها ی ناشی از تعصب حاکم مقابله نمود و 
برای شاد بودن خود وشاد ساختن ديگران لحظه ء از سرورو شادی را بر پا کرد.يکی از اين بانوان خانم 
فيروزه است که 35 سال قبل از امروز در واليت باميان ديده به جهان گشوده و سال ها قبل احساسش او 

را وا داشت تا به موسيقی عالقمند گردد.
اين عالقمندی بعد از اينکه تقدير و روزگاراو را در عمر 21 سالگی به خانهء بخت اش می رساند فيروزه 
با رسيدن در خانه ء بخت اش با ديدن دنبوره ء خسرش بلندی بخت اش را باال تر از تصور می يا بد و 
در غيابت خسرش با اين دنبوره انگشتانش را اشنا می سازد و به همين شکل در خلوت با دنبوره يکسال 
تمام با رازها و نياز های تارهای ان اشنائی کامل پيدا می کند.زمان می گذرد و فيروزه صاحب فرزند ان 
می شود، مانند ساير زنان محيط اش با همه انچه منحيث مسووليت با اضافهء مادر بودن قرار دارد، ادای 
مسووليت می کند اما در کنار اين همه رشتهء شوق و عالقهء نواختن و سرودن را قلبش روز تا روز محکم 
تر گره می زند. از بخت بد هشت سال قبل شوهرش را ازدست ميدهد اما او از اين درد و ظلم روزگار سر 
بر زانو نمی گذارد بلکه او برايش از کاسهء المونيمی و يک دسته ء چو بی با نصب دو تار نيلون دنبوره 
می سازد و برای غمهای بی درمانش از سوز وساز دل انگيزء دنبوره، در همنوائی با صدای دلنشين خود 
مرهمی می ساز د و به اين گونه دل رنجور ش را تسال و تسکين می کند. فيروزه مادر سه دختر و يک پسر 
است و مسووليت و سر پرستی فاميلش را نيز به عهده دارد.انگشتان سحر انگيز و صدای دلنشين اونتنها 
در فضای فاميلش تاثيری خوبی بجا گذاشته بلکه حضور هنرمندانهء او برای زنانی که برای شنيدن فيروزه 
گر د هم می ايند توانسته لحظات شاد و پر از سرور به حساب ايد. کسانيکه با نواختن دنبوره اشنائی دارند 
از شنيدن و نواختن دنبورهء که فيروزه می نوازد به حيرت رفته اند زيرا او بدون رهنما و استاد اين نواختن 

اين اله موسيقی را فر ا گرفته و خيلی ماهرانه می نوازد و اواز می خواند.

از زمزمه های سر پلوان تا مقام استادی                 فضل الرحيم رحيم
موسيقی محلی در ذات خود بخشی از فرهنگ عاميانه و يا فلکور کشور ما را تشکيل ميدهد که با همان ظرافت 
های فلکوريک اش جای برای ماندگاری در جامعه ما داشته و دارد و از جانبی موسيقی محلی کشور ما به 
شکل خاص بازتاب دهندهء زندگی اجتماعی،فرهنگی،احساس، عشق اخالق و اعتقادات مردمان جامعه ما بوده 
که سلسله موسيقی فلکور در افغانستان از زمانه های دور بدينسو قدامت دارد که در يک کلمه ميتوان گفت: 

موسيقی و آواز خوانی در کشور ما قدامت تاريخی ديرينه دارد. 
يکی از از اين صاحبان آواز گرم و روحنواز بيلتون است که در سر پلوان و کشتزار و ک.چه باغها گاه گاهی 
آواز می خواند که سحر جاودئی آوازش به دلها اهل ذوق چنگ زد و او را که هشت سال داشت به تشويق با 
نی جان هنر آواز خوانی به سوی خود کشاند. ولی در همين سن هشت سالگی بود که غم مرگ پدر به سراغ 
اش آمد و دست پر محبت پدر را از سراش کوتاه کرد. بيلتون با همه اندوه که از نبود پدر در خود احساس 
ميکرد ولی هيچ گاهی خود را يتيم بار دوش ديگران نساخت اندک اندک اميدوار و استوار گام های اش را در 
راه هنر آواز خوانی به پيش گذاشت تا اينکه نزد استاد دوری لوگری به صفت شاگرد زانو زد و از آن استاد 
کار آگاه و از تجارب و اندوخته های هنری اش بهره برد. هنوز با استاد دوری يکجا بود که آهنگ )د عاشقانو 
په زرگی لگوی داغون ته ورک شی بيلتونه( را خواند اين آهنگ آنقدر مورد توجه شنوندگان قرار گرفت و به 
اصطالح گل کرد که حتی کلمه بيلتون آن آهنگ به نام هنری وی تبديل گرديد از همين جا بود که مومن خان 
به بيلتون شهرت يافت ـبيلتون در سال 1311 خورشيدی در خورد کابل ديده به جهان گشوده ولی بيشتر 
عمرش را در چرخ واليت لوگر سپری کرده. در اوايل عالوه از آواز خوانی رباب هم می نواخت و بعد ها به 

آموختن تنبور پرداخت که تا حال عين آواز خوانی همزمان تنبور می نوازد. ـ
بيلتون در کنار سالم لوگری ،استاد دوری و ديگران ادامه دهندهء سبک خاص موسيقی لهوگری که در واقيعت 
يک سبک مستی آفرين موسيقی است نه تنها در داخل کشور به محافل شادی هموطنانش فرحت و خوشی را 
به ارمغان می آورد بلکه در سفر های که به خارج از کشور داشته به معرفی موسيقی محلی فلکوری کشور 
ما با درخشش بی همتای پرداخته است به پاس اينکه يک عمر در راه هنر آواز خوانی مصدر خدمت گرديده 
است پار سال رسمًا لقب استادی برايش اعطا گرديد. بيلتون حاال شصت و پنج سال دارد هنوز هم با همان 
توانمندی و قوت آواز می خواند که سالها قبل ميخواند. آنچه خيلی ها جالب است آن اينکه اگر بيلتون از نظر 
سن و سال ديگر جوتن نيست اما آوازش هنوز هم همان تازگی و طراوت سالهای قبل را دارد و چندان تغيری 
با بيشتر شدن سن سال وی در آوازش مشهود نيست ، همانطوريکه سبک و شيوه آواز خوانی بيلتون يک 

سبک و شيوهء خاص می باشد حنجرهء وی استثنای و خاص است  

فرزانه ای
 از خجند

شايد در بين شاعران نسل نو و جوان تاجيک ، فرزانه 
خواجه نيا ) 1964-  ( مشهورترين  چهره ی ادبی باشد. 
هميشه اين يک اصل نيست که مشهورترين ها بهترين 
خوب  آثار  شهادت  به  فرزانه  مورد  در  اما   ، باشند  ها 
و نوآوری هايش اين اصل واقعيت دارد و فرزانه يکی 
تاجيکستان  معاصر  ادبی  های  چهره  ترين  فروغ  پر  از 
است. من در کتاب خورشيد های گمشده ی خود که در 
واقع  بخشی از پايان نامه ی فوق ليسانس من بود نيز 
در مورد تالش ها و نوگرايی های اين شاعره ی موفق 
نام  از  برگرفته  کتاب  نام  ام و حتی  گفته  تاجيک سخن 
يکی از اشعار فرزانه بوده است. فرزانه  عالوه بر آنکه 
در تاجيکستان چهره ی مشهوری ست و حتی علی رغم 
دست  به  هم  را  تاجيکستان  معتبرکشور  جوايز  جوانی 
آورده است ، شاعری متواضع نيز هست . او در خانواده 
ای اديب پرورش يافته است و همسرش نيز از شاعران 
خوب و نو گرای تاجيکستان می باشد. يادم نمی رود در 
جايی از  محمد الماغوط شاعر شهير و بزرگ سوری در 
ای در مورد مرحومه سنيه صالح شاعره ی  مصاحبه 
الماغوط می گويد  الماغوط می پرسند.  شهير و همسر 
سنيه شاعر بزرگی ست اما افسوس که در سايه ی نام 
من قرار گرفت. و اين بزرگترين توهين است که نگوييد 
سنيه و بگوييد همسر الماغوط. من غزل های بسيار زيبا 
و دلنشينی از طالب کريمی ) آذرخش ( شنيده ام. يکی 
از زيباترين آنها غزلی ست با رديف ) زنده باشد( با اين 

مصرع : در دامن دوشنبه ، ورزاب زنده باشد.
و يا غزلهايی با آغازی چنين زيبا: 

زيبا غزل من تو نباشی ، غزلم نيست...
هر  از  بيش  او  زبان  که  گفت  بايد  فرزانه  مورد  در  اما 
غزليات  و   موالنا  های  شوريدگی  تاثير  تحت  شاعری 
ابيات روشن تر  اين  اين نکته را در  شمس است. شايد 

بتوان ديد:
 از قالبم برآيم و خواهم که جان شوم
وارسته تر ز قافله ی لوليان شوم ... 
تا همچو نی ز مغز جگر ناله در کشم

بايد ز پوست بگذرم و استخوان شوم
و گاه زبان و نگاه آنقدر زالل و عميق می شود که شاعر 

به اين بيت ها دست می يابد:
 روزی مرا به روی کفت گير وسوره خوان

تا از صدف برآيم و لؤلؤی جان شوم
يا اين ابيات:

به نهانم آشنا شو که فسانه زار بينی
لحظات هستی ام را همه انتظار بينی
به بهارگاه من آ که گياه مهر خود را

همه سبز سبز بينی ، همه پر بهار بينی...
و گاه با رنگ و بوی سبک هندی گره می خورد و می 

شود اين بيت:
بپذير نامه ام را که به نام فرخ توست

ورق گلی گشايی و خط غبار بينی...
 در اين بيت ها هم شور و حال غزل های موالنا  حرف 

اول را می زند:
من که درخت شبم ، ميوه ی ماهم بده
ور شفق آغشته ام بوی صباحم بده...

هيچ شناسی که من داغ سويداستم
در دلک الله ای پشت و پناهم بده...

 و گاه زبان او آميخته ای از عراقی و هندی می شود و 
گاه شکوه سبک خراسانی را نيز به ياد می آورد و با اين 
همه از ياد نمی برد که غزل و زبانش امروزی نيز باشد 
و از تعابير و ترکيب های نو و ساخته ی ذهن شاعرانه 
ی او سرشار باشد. اين دو بيت در ادامه ی همين غزل 

دليل اين ادعاست:
اين حرم شش دره ، پر بود از منظره

چشم که دادی مرا ، ذوق نگاهم بده
در قفس سينه ام ، روزنه ای باز کن

تنگ شد آخر دلم ، رخصت آهم بده...
نيز در اين غزل ، ذهن و زبان فرزانه درگير نفس گرم 
عالمه  از  آغازين  بيت  دوم  مصراع  گرچه   . موالناست 
حلقه  مريدان  از  نيز  اقبال  خود  که  ست  الهوری  اقبال 

ی موالناست.
ای سبزه ی فروردين ، شبنم به گريبان زن
باال شو و باال شو ، خورشيد به دامان زن

تا باد نجنباند ، برگی نفتد از شاخ 

تا شير برون آيد ، آتش به نيستان زن
در ادامه ی اين غزل نيز شور و معنا حرف اول را می 
زند و خود شاعر اعتراف می کند که شاعر اگر تنها در 
پی ظواهر و تصويرگرايی و الفاظ و زيبايی های کالمی 
باشد و از معنا و شوريدگی و باطن زالل بهره ای نبرده 

باشد ، نمی تواند کاری نو و تازه کند:
تصويرگرا! کافی ست ، ايوان چه بيارايی

گر نقش نوی داری در گنبد گردان زن
طياره سوارانی بر کعبه سفر کردند

ای عاشق حقانی  ، پا را به بيابان زن
عکس فلک محزون در آينه ی درياست
تو نقش عزيزت را در آينه ی جان زن

های  نوازش  که  کند  می  اعتراف  کامال  بيت  اين  در  و   
شمس ذهن شاعر را اينگونه توانمند و شورآفرين کرده 

است:  شش سو همه باران است ، ای شمس نوازشگر
مضراب طاليی را در پرده ی باران زن

يا اين غزل که باز در وزن دوری و حال و هوای حضرت 
موالنا شکل گرفته است:

هم سوز نو ات بايد ، هم ساز نو ات بايد
هم روز نو ات بايد ، هم راز نو ات بايد

ای شعله ی افسرده، پرواز نوات بايد
وی عشق فرو مرده ، آغاز نوات بايد

اين دم که نصيب توست ، بر کام عدم مفکن
ای همدم غافل ها ، دمساز نو ات بايد

ای عکس صدای کس ، خود اصل صدا می باش
تقليدگر ديرين ، آواز نو ات بايد...

 برخی از غزل های فرزانه نيز بيش از آنکه رنگ و بوی 
تلفيق اين سبک ها و زبان ها را داشته باشد مثال عراقی 
صرف يا هندی صرف است که در واقع اينها غزل هايی 
ست که شاعر هنوز دنبال کسب تجربه ی زبانی بوده 
تا حد زيادی  اگرچه  او در غزل های عراقی اش  است. 
توفيق دارد و در هندی ها اين توفيق کمتر با او همراه 

بوده است .
، اما تکامل زبانی او در غزل در غزل هايی ست که در 
آغاز اين مقال از آن ياد کردم. غزل هايی با شيفتگی و 
شور موالنايی. وگرنه اين ابيانت از يک غزل هندی او را 
ببينيد که اگر چه نمکی دارد اما هرگز به گرد آن غزل 

های پيشين نمی رسد.

خسی از بانگ انجم خيز ما بی جا نشد آخر
ز جان داروی ما دل مرده ای احيا نشد آخر

ز هم دوری گزيديم و غريب و تاقه خشکيديم
هزاران جوی تنها گرد ما دريا نشد آخر ...

قول  به  و  به سبک هندی  تاجيکان  زبان شعری  اگرچه 
استاد خليل اهلل خليلی سبک ميرزا ست ، اما فرزانه ازاين 
اصل استثناست و توفيق زبانی او در تلفيق اين سبک با 

سبک عراقی و خراسانی حاصل شده است. 
غزل  و  در شعر  اگر  يی  بزرگی  و  کالم عظمت  يک  در 
های اين شاعر به چشم می خورد مرهون و مديون نگاه 
شاعرانه و ژرف نگر اوست و سير در آفاق درون  و 
به   . است  برگزيده  را  تامل  و  تفکر  که  آفتابی  ضميری 
گمانم در فرداهای نزديک از اين شاعر غزل هايی تامل 
اين  بزرگتر خواهيم شنيد.  هايی  با دغدغه  و  برانگيزتر 
 ) نياکان  پيام   ( دفتر  نبريم که در  ياد  از  اما  همه گفتيم 
منتشر  انتشارات سروش  و توسط  ايران  در  که  شاعر 
پوردر  امين  قيصر  شاعرم  برادر  و  دوست  نقش  شد 
انتخاب و گزينش و حذف پاره ای از اشعار نقشی بزرگ 
بوده است وگويا اين امر خود به درخواست فرزانه بوده 
است . غزل های اين شاعر کاستی هايی اندک نيز دارد 
که در مقابل آن همه عظمت و زيبايی و توان ناچيز می 
اين  اين شاعر  از  با چند غزل  و  بگذريم  بگذار  و  نمايد 

مقال کوتاه را نيز به سرانجامی نيکو رسانيم. 

 فصل شکفتن
دريغ فصل شکفتن ، دريغ فصل قيام

که پر شکوفه شدم چون شکوفه ی بادام
قطاره ها فلج و راه آسمان بسته

نمی رسد به دلم از دل کسی پيغام

 آيينه 
از قالبم برآيم و خواهم که جان شوم

وارسته تر ز قافله ی لوليان شوم
خورشيد ، خامش است بدان سرخی زبان

من حرف او بگويم و او را زبان شوم
آييينه ام که بين تو و تو نشسته ام

طوفان منم ای محبوب ، طوفان تمنايم
واپس نرو و پيش آی ، کشتی ت به طوفان زن
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گسترش شعر و 
ادب فارسی در 

جمهوری آذربایجان
نويسنده: علی اصغر شعردوست

تأثيری  فارسی  زبان  گسترش  و  رواج  در  سامانيان  رسيدن  قدرت  به 
به  ايران  ها زبان دولتی  تا قرن  از اسالم، زبان عربی  بعد  نهاد.  عظيم 
شمار می رفت. ليکن در عهد سامانی، به سعی اين خاندان ايرانی، زبان 
فارسی نيز در کنار عربی به عنوان زبان دولتی و رسمی پذيرفته شد. 
به تدريج حوزه نفوذزبانفارسی وسعت يافت، تا جايی که در آثار ادبی 
و علمی هم جای زبان عربی را گرفت. نخستين آثار منثور فارسی که 
به سده چهارم  است،  در دست  ايران  به  اسالم  از ورود  بعد  دوره  از 
هجری مربوط می شود. مقدمه شاهنامه” ابومنصور معمری” در صدر 
آثار منثور فارسی قرار دارد. اين اثر بعدها اساس کار حکيم توس در 

نظم شاهنامه قرار گرفت.
اگر چه تذکره نويسان با ذکر ابياتی منسوب بهابوحفص سغدی، حنظله 
بادغيسی، فيروز مشرقی و ابوسليک گرگانی از اينان به عنوان طاليه داران 
شعر پارسی ياد می کنند، ليکن اطالعات چندانی درباره صحت و سقم 
اين روايت در دست نيست. آنچه روشن است رشد و شکوفايی شعر 
دری نيز همچون نثر از قرن چهارم با ظهور شاعرانی چونرودکی، شهيد 

بلخی، ابوشکور، دقيقی، کسايی و ... آغاز می شود.
سعيد نفيسی در تاريخ نظم و نثر فارسی می نويسد: در آذربايجانمحمدبن 
بعيث بن جليس که در سال 235 رحلت کرده اول شعر فارسی گفته است.
)1( در ادامه می افزايد که از اشعار وی تاکنون چيزی به دست نيامده 
است. می دانيم که اغلب نمايندگان برجسته شعر پارسی در قرن چهارم 
ايرانرخ نموده اند. بخارا در آن دوره،  از مشرق  نيمه اول قرن پنجم  و 
قطب اصلی ادب پارسی بود. کمتر دوره ای از ادوار ادبی است که اين 
همه شاعر استاد و بزرگ، آن هم از يک ناحيه محدود، در آن زندگی 
کرده باشند... علت اساسی اين توسعه و رواج روزافزون شعر، تشويق 

بی سابقه شاهان از شاعران و نويسندگان بود.)2(
تکريم  را  شاعران  نيز  زيار  آل  و  صفاريان  سامانی،  امرای  بر  عالوه 
نام برده  می نمودند. در ميان شاعران دربار آل زيار ازکفايی گنجه ای 
از  نمونه هايی  و  وی  زندگی  درباره  متأسفانهاطالعاتی  اما  شده)3(، 

آثارش در دست نيست.
مختلف  نواحی  بر  ايرانی  سلسله های  برخی  حاکميت  سوم  قرن  در 
آذربايجان باعث شد، تسلط اعراب بر آن منطقه به تدريج رو به ضعف 
نهد. از اوايل قرن پنجم زبان و ادب فارسی در شمال غربی کشور )به 
در  ايرانی  حاکمان  و  اميران  يافت.  گسترش  و  نفوذ  آذربايجان(  ويژه 
تسلط  با  نکردند.  فروگذار  تالشی  هيچ  از  پارسی  ادب  و  زبان  ترويج 
دربار  رجال  اکثر  چندان شد.  دو  ها  تالش  اين  آذربايجان  بر  سالجقه 
پارسی  ادب  ترويج  رو  اين  از  بودند،  دانشمندان خراسان  از  سلجوقی 
دری در مرکز توجه سلجوقيان قرار داشت. به تدريج شاعران در دربار 
وقطران  مؤلفگرشاسب نامه  توسی  آمدند.اسدی  گرد  آذربايجان  امرای 

تبريزی از آن جمله اند.
به  آذربايجان  پارسی گوی  برجسته  چهره  نخستين  می توان  را  قطران 

حساب آورد. در تذکرة لباب االلباب می خوانيم:
“قطران که همه شعرا قطره بودند و او بحر، و جمله فضال ُدّر بودند و او 
خُور) خورشيد(. اشعار او در کمال صنعت و استادی و لطايف او محض 
اکرام و رادی. از اهل تبريز است و بر اقران سبقت کرد و قصايد او همه 

لطيف و اغلب رعايت جانب تجنيس کرده است...”)4(
الفرس” بدو  عالوه بر ديوان اشعار، کتابی موسوم به” تفاسير فی الغه  
می توان  را  توسی  اسدی  فرس”  لغت  نيز”  و  کتاب  اين  است.  منسوب 
آذربايجان  مردم  آشنايی  منظور  به  که  شمرد  آثاری  ديرينه ترين 
از  است.  شده  تأليف  بود(  خراسان  آن  خاستگاه  )که  دری  فارسی  با 
تبريزی  قطران  درباره  خود،  سفرنامه  در  خسرو  کهناصر  اشاراتی 
آورده، بايستگی و ضرورت تأليف چنين کتاب هايی نيک روشن است.

دکتر ذبيح اهلل صفا در اين باره می نويسد:
وحاج  می دهند  نسبت  شاعر  قطران  به  که  لغت  در  رساله ای  از  “غير 
خليفه آن را”تفاسير فی اللغه  الفرس” ناميده است، کتاب معتبری در لغت 
ازابومنصور علی بن احمد اسدی  نام لغت فرس  به  فارسی دری داريم 
)1072 ميالدی( نوشته اند.  465 هجری  او را در سال  توسی که وفات 
ايران و  اين کتاب را اسدی برای آن نوشت تا شاعران معاصر او در 
آذربايجان بتوانند مشکالت خود را در لغات پارسی دری به وسيله آن 

مرتفع سازند.)5(
مؤلف  نخجوانی  سنجر  بن  هندوشاه  محمدبن  الدين  بعدهاشمس 
کتاب”دستورالکاتب فی تعيين المراتب” بر اساس لغت فرس اسدی توسی، 
کتاب”صحاح الفرس” را ترتيب داد. نخجوانی همچنين با افزايه هايی به 

تکميل کتاب پرداخته است.
ادب پارسی است، همان گونه که در  ادوار درخشان  از  نيز  قرن ششم 
پنجم هجری، خراسان خاستگاه شاعران  اول قرن  نيمه  قرن چهارم و 

برجسته ای بود در سده ششم امواج ادب پارسی تا کوههای سر به فلک 
کشيده آذربايجان رسيد، به گونه ای که بزرگ ترين شاعران پارسی گوی 

آذربايجان در اين قرن ظهور کردند.
می دانستند،  از سلسله ساسانيان  را  که خود  آذربايجان  شروانشاهان 
برجسته ای  شاعران  می کردند.  حکومت  شماخی  و  دربند  شروان،  بر 
قوامی  و  شروانی  فلکی  گنجه ای،  ابوالعالی  بيلقانی،  چونمجيرالدين 
گنجه ای هر يک به گونه ای از تشويق و حمايت شروانشاهان برخوردار 
بودند. حاکميت اين خاندان ايرانی تا تشکيل سلسله صفوی ادامه داشت. 
در برخی نواحی آذربايجان حکومت های محلی کوچکی مانند شداديان، 

رواديان و احمدَيليان تسلط داشت.
نويسندگان  و  شاعران  مشوق  نيز  ها  حکومت  اين  تاريخ،  شهادت  به 
ششم  قرن  افتاد  معروض  بوده اند.چنان که  آذربايجان  پارسی گوی 
درخشان ترين دوره ادب پارسی در آذربايجان است. از ميان شاعران 
بزرگ ترين  عداد  در  گنجه ای  نظامی  و  شروانی  خاقانی  دوره  اين 
چهارم  قرون  در  پارسی  دارند.شعر  جای  پارسی  شعر  نمايندگان 
پشت  را  کمال  و  مراحل رشد  از  مرحله  نخستين  در خراسان  پنجم  و 
سر می گذارد و در قرن ششم دومين مرحله را در آذربايجان سپری 
تکامل و شکوفايی  بعدی  دو مرحله  بستر  بايد  را  هند  و  ايران  می کند. 

شعر پارسی ملحوظ داشت.
شاعران آذربايجان مبدع سبک و طراز تازه بودند که برخی منتقدان آن 
اينکه فارسی دری لهجه  به  با توجه  نام نهاده اند.  را سبک آذربايجانی 
متداول همه نقاط ايران نبود، و در نواحی مختلف )از جمله آذربايجان( 
به لهجه های محلی تکلم می شد، واژه ها و اصطالحات بسياری از زبان 
آذری در فارسی دری راه يافت و آن را زير تأثير قرار داد. از سوی 
آخرين  بود.  نزديک تر  و واليات عرب نشين  مناطق  به  آذربايجان  ديگر 
بود.  بر جای  آذربايجان  در  ايران همچنان  بر  اعراب  تسلط  نشانه های 
برای همين در شعر شاعران آذربايجان نسبت به مناطق شرقی کشور 
لغات تازی بسياری راه يافت و از نظر سبک شناختی اين خود موجد 
طرزی ديگر شد که قرون بعدی ادب پارسی را زير نفوذ خود گرفت. 
بدين سان زبان پارسی ديگرگونه هيأتی يافت و در گنجينه واژگان عربی 

خود، سبکی مغلق و متکلف در نظم و نثر پارسی ايجاد کرد.
از آنچه در ديگر نواحی  محققی داليل تمايز سبک شاعران آذربايجان 

ايران و يا پيش از آنان بوده است را، چنين برمی شمارد:
“اول به آن سبب که تا موقع ظهور آنان شعر فارسی مراحلی از تحول را 
پيموده و به سبک های نوی منجر شده بود، و اين شاعران می توانستند 
بر اثر کسانی از قبيل انوری و نظاير ايشان گام نهند. دوم از آن جهت 
که زمان ظهور اين شاعران مقارن بود با عهد ظهور شاعرانی در عراق 
که سبک آنان با سبک شاعران خراسان متفاوت بود و از حيث لفظ و 
در  اين شاعران  با  ارتباط  طبعًا  و  می کرد  ديگر سير  طريقی  در  معنی 
دور ساختن شاعران آذربايجان از گويندگان خراسان اثر آشکار داشت. 
سوم از آن باب که اين گويندگان از محيطی کاماًل تازه که با محيط ادبی 
خراسان فاصله و اختالف داشت پديد آمدند. اين محيط يعنی آذربايجان 
به چند علت از محيط ادبی خراسان و ماوراءالنهر متمايز بود. نخست 
از آن روی که در اين محيط لهجه آذری که با لهجه دری مغايرت هايی 
داشت، متداول بود. دوم آنکه آذربايجان بر اثر ارتباط با برخی از محيط 
های غير ايرانی اطراف خود که غالبًا فرهنگی متمايز از فرهنگ ايرانی 
داشته اند، از ساير محيط های اجتماعی ايران از نظر معنا ممتاز بود و 
آميختگی بيشتری حاصل کرده بود و پيداست که وجود لغت ها و ترکيب 
های عربی در لهجه آذری لحن سخن شاعران آذربايجان را با شاعران 
مشرق متفاوت می ساخت. خاصه که ظهور شاعران آذربايجان مقارن 
بود با نفوذ و سيطره ادب عربی در ميان اديبان و شاعران ايران و مجاز 

بودن آنان در استعمال بی حد و حساب کلمات و ترکيبات عربی.”)6(
عنوان  به  گنجه ای  آذربايجان،ابوالعالی  ششم  قرن  شاعران  ميان  در 
شاعر  برترين  عنوان  به  نخست  که  او  دارد.  جای  پيشکسوت  استادی 
دربار شروانشاهان شناخته می شد، استاد خاقانی بود. خاقانی با معرفی 
از  نيز  شروانی  يافت.فلکی  راه  شروانشاهان  دربار  به  وی،  حمايت  و 

شاگردان ابوالعال بوده است.
افضل الدين بديل بن علی بن عثمان خاقانی شروانی يکی از بزرگ ترين 
شعرای ايران است. وی را می توان زبده ترين چامه سرای تاريخ ادبيات 
پارسی شمرد. او نخست در شعرحقايقی تخلص می کرد، اما بعد از راه 

يافتن به دربارخاقان اکبر، فخرالدين منوچهر بن فريدون شروانشاهبه 
خاقانی متخلص و مشهور شد. خاقانی در شعر پارسی از چنان مرتبتی 
بار  نخستين  گويا  ناميده اند.  عجم”  را”حسان  وی  که  است  برخوردار 

عمويش وی را به اين لقب خوانده است. خود گويد:
چون ديد که در سخن تمامم

 حسان عجم نهاد نامم
  خاقانی در ابداع ترکيبات و معانی تازه يد بيضا نموده است. تسلط وی 
بر زبان پارسی از وسعت گنجينه لغات و ترکيباتش به نيکی پيداست. 
خاقانی لطيف ترين معانی و مضامين را به زبانی استوار و فخيم به نظم 

کشيده است. وی در ديوانش به توان شاعری خويش اشاره می کند:
منصفان استاد دانندم که در معنی و لفظ

 شيوه تازه نه رسم باستان آورده ام
  تأثير خاقانی بر نسل های بعدی، به ويژه در قصيده سرايان به حدی 
است که تا عصر ما نيز ادامه دارد. نتيجه تتبع قصايد خاقانی، جز تقليد 
و تکرار نبوده است و هيچ يک از پيروان وی نتوانسته اند به مرتبت او 
تقليدهايی را بی نتيجه  نيز چنين  نايل شوند. استاد بزرگ شروان خود 

می دانست:
خاقانيا خسان که طريق تو می روند

 زاغند و زاغ را صفت بلبل آرزوست.
  بس طفل کآرزوی ترازوی زر کند

 نارنج از آن َکند که ترازو ُکند ز پوست
  گيرم که مارچوبه ُکند تن به شبه مار

کو زهر بهر دشمن و کومهر بهر دوست)7(
از  ينکه  بی بديل. خاصه  اُستنی)ستونی(است  را  پارسی    خاقانی شعر 
بنيانگذاران شعر و ادب فارسی در آذربايجان است. اين شاعر افسونگر 

در قطعه ا ی می گويد:
آسمان داند که گاه نظم و نثر

ز کس نديد   بر زمين چون من مبرَّ
  در بيانم آب و در فکر آتش است

ز کس نديد   آبی از آتش مطرَّ
  ز آتش موسی برآرم آب خضر

  ز آدمی ين سحر و معجز کس نديد
  در دو ديوانم به تازی و دری

  يک هجی فحش هرگزکسنديد)8(  
بنا به نوشته تذکره نويسان، بعضی از شاعران آذربايجان تحصيالت 
ادبی خود را نزد خاقانی گذرانده اند. مجيرالدين بيلقانی از آن دسته است. 
وی اکثر قصايدش را به اقتفای خاقانی سروده است و تأثير خاقانی در 
اما مجير هرگز نمی تواند در  انکارناپذير دارد.  سروده های وی نمودی 
خلق معانی دقيق و بديع )حتی در تقليد( به پای استادش برسد، او به 
مفردات و ترکيبات پارسی چيرگی چندانی ندارد و اشعارش نسبت به 
خاقانی زبانی ساده تر دارد. سادگی زبان شعرهای مجير را نمی توان با 
از  فلکی  آنکه  فلکی شروانی همسان شمرد. چه  سادگی و روانی زبان 
طبعی نکته سنج و خيالی لطيف و ظريف، مايه ور بود و گرايش وی به 
شعری شيوا و روان، نه از روی ضعف و ناتوانی، بلکه نتيجه انس و 
الفت خاص او با شعر غنايی و تغزلی بود. ديگر شاعر بزرگ اين دوره 
فارسی  ارکان شعر  از  را  وی  منتقدان  که  است،  گنجوی  نظامی  حکيم 
دانسته اند. وی عالوه بر ديوان اشعار، “خمسه” گرانبهاترين آثار ادبی 
تاريخ  نقطه عطفی در  جهان را آفريده است. خمسه نظامی را می توان 

داستانسرايی فارسی شمرد.
پی نوشت ها:

1- نفيسی، س. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی تهران: کتابفروشی 
فروغی، 1344، ص 19

2- صفا، ذ.تاريخ ادبيان ايران. تهران: ققنوس، 1368، ج 1،ص 94
3- نفيسی،س. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی. )مذکور(

 .1361 فخررازی.  تهران:  براون(.  ادوارد  سعی  )به  االلباب  لباب   . م  عوفی،   -4
ص 314.

5- صفا. ذ. تاريخ ادبيان ايران. تهران: ققنوس، 1368، ج 1، ص 151
6- صفا. ذ. تاريخ ادبيات ايران )مذکور(، ج 1 ص 207

کتابهای  تهران:  سجادی(.  دکتر  کوشش  )به  شروانی  خاقانی  اشعار  گزيده   -7
جيبی، 1370، ص 380

8- گزيده اشعار خاقانی شروانی )مذکور(. ص 384
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Molana Medal for 
Nazeri
Noted Iranian vocalist Shahram 
Nazeri was awarded Molana Medal 
on the sidelines of his recent con-
cert in honor of the great Iranian 
poet Molana Jalaleddin Rumi at 
the Soltan Valad Hall in Konya, 
Turkey, the site of the poet’s mau-
soleum.
Several Iranian and Turkish cultur-
al officials, including the managing 
director of Iran’s Music House, Hamidreza Nourbakhsh, attended 
the event.
According to MNA, Esin Celebi, vice president of the International 
Molana Foundation and a descendant of the great poet, presented 
the honor to Nazeri and also appointed him as the honorary head of 
the foundation.
Expressing her satisfaction with the ceremony, she said, “We have 
gathered here to mark the eighth birth centenary of Molana, whose 
thoughts center on unity and avoidance of discord.“
She added that the International Molana Foundation in Konya seeks 
to promote the thoughts of the great poet in the world and Nazeri 
deserves to be its head.
Meanwhile, Nourbakhsh said that the concert was held as part of 
programs of Iran’s Music House to commemorate Molana.
He added that the entity also honored two leading artists Nazeri and 
Keikhosrow Pournazeri for their contribution to Iranian Sufi Music.
Nazeri, accompanied by his group ’Molavi’, performed a number of 
pieces from Molana’s Masnavi in the Dastgah style (Iranian music 
system) of Nava.
Molavi ensemble includes Sina Jahanabadi on ’Kamancheh’, a tra-
ditional Iranian string musical instrument, Soheil Aminzadeh on 
Barbat (lute), Hossein Rezaeinia on ’Daf ’ (a tambourine-like instru-
ment) and Mohsen Nafar as the group’s conductor.

Group Plans 
Concert  With 
Chris de Burgh
 
Iranian authorities have ap-
proved concerts by an Ira-
nian pop group with singer 
Chris de Burgh in Tehran, 
the group’s manager said on 
Saturday.

The concerts, set for the middle of next year, would be the first time 
since the 1979 revolution that an Iranian pop band had played along-
side a Western singer inside the Islamic Republic, Arian’s manager 
Mohsen Rajabpour said.
Rajabpour, director of Taraneh Sharghi music company, said Arian 
and de Burgh had recorded a song called “A Melody for Peace“ which 
he said was intended “to reflect the peace-seeking spirit of the Ira-
nian people to the world“, reported Reuters. 
“We are trying to organize the concerts, scheduled for June and 
July,“ he told Reuters, confirming a report carried by Iran’s Fars New 
Agency.
The plan is to hold the concert at a 12,000-seat stadium complex in 
Tehran. De Burgh is expected to visit Iran early next year as a tourist 
for discussions on the project.
De Burgh, born of British parents and brought up in Ireland, is popu-
lar in Iran and his Web site message board (www.cdeb.com) has sev-
eral entries from Iranian fans.
“Iran is definitely one of those countries I would love to visit. Not 
only for historical reasons but also for the fact that I believe that mu-
sic is an international language and deserves to be heard all over the 
world,“ de Burgh replied to one Iranian in a message posted in 2002.
“The head of the music centre of the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance has officially announced that there is no problem with 
holding a joint performance,“ Rajabpour said when asked whether 
his plan had been approved.

’10+4’ Shines in India
Latest film by Mania Akbari won the awards for the best film 
and best directing at the 12th Kerala International Film Festival 
in India.
According to MNA, the prize for the best work as well as the 
best director award worth 200,000 rupees were presented to 
’10+4’ at the closing ceremony of the event which was held on 
December 14.
The film also shared the top award of the event, worth of one 
million rupees, with the Argentine film ’XXY’ directed by Lu-
cia Puenzo.
’10+4’ is the second feature film after ’20 Fingers’, which uses 
documentary-drama format to portray the director’s struggle 
with cancer.
Akbari earlier won the award for the best film from the perspec-
tive of young jury for her film ’10+4’ at Nantes Three-Conti-
nent International Film Festival in France in November.
The award for the best film worth of 300,000 rupees also went 
to Puenzo, an Argentine novelist and script writer.
’XXY’ is the dramatic story of a 15-year-old hermaphrodite. She lives with her parents, who have to cope with the challenges of her 
medical conditions. 
The panel of jury presided by Jafar Panahi, a noted Iranian filmmaker, granted its award to ’Happiness’ directed by Abdullah Ouz from 
Turkey. The film ’Sleepwalking Land’ directed by Terra Sonambula bagged the Federation of International Film Critics’ (FIPRESCI) 
prize. The NETPAC award for the best Asian film was given to ’Getting Home’ directed by Lou Ye Gui Gen and ’Ore Kadal’ (The Sea 
Within) by Shyamaprasad bagged the FIPRESCI prize in the Malayalam section.
Ore Kadal also bagged the prize for best Malayalam film. The competition section had more than 150 entries, of which 14 were short-
listed for screening at the festival.

Czech Award for IIDCYA 
Members
  Three Iranian children won the Rose Plaque of the 35th International Children Fine 
Art Exhibition in Lidice, the Czech Republic.
Mobina Nabavi, Ali Qorbani and Taraneh Rasapour, members of the Institute for 
Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA), received the fes-
tivals’ Rose Plaque as well as honorary diplomas, IIDCYA’s Public Relation’s Office 
said in a news release faxed to Iran Daily.
About 50 countries participated in the 35th round of the festival which focused on 
the theme of ’Sport’.
Twelve other Iranian children were also awarded the festival’s diploma of honor.

Top Books Named
Winners of the eighth edition of the 2006 Year Book Award were an-
nounced by press critics in a ceremony on Thursday.
According to MNA, several cultural and press personalities, including 
Mahmoud Dolatabadi, Bahman Sholevar, Farzaneh Taheri and Moham-
mad Hassan Shahsavari attended the event.
The panel of jury of the award comprising of Younes Tarakemeh, Ahmad 
Gholami, Mehdi Yazdani-Khorram, named the winners in two sections 
namely: the best novel and the best collection of stories.
The novel ’Angels Smell of Orange’ written by Hassan Bani-Ameri was 
selected as the top work, while ’Wednesday Nights’ written by Azardokht 
Bahrami was awarded for the best collection of stories.
Speaking at the ceremony, Shahsavari said, “There has been a sharp decline 
in the publication of literary works in recent years.“
He added that out of 500 fictions published in 2003, some 300 were 
reviewed by the Book Award jury. However, less than 50 works were 
reviewed in this year’s event.
Tarakemeh also criticized the decline in the publication of novels and 
short stories in 2006 describing 2006 as ’a bad year for Iranian literature’.
Meanwhile, prominent novelist Ali Ashraf Darvishian as well as writer and 
translator Bahman Sholevar were honored on the sidelines of the event.
The event was held in cooperation with Cheshmeh and Qoqnous publish-
ing houses as well as Shahrvand Magazine and Cinema and Literature 
Quarterly.
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Best Satire Books  Awarded
Award ceremony of the first Satire Book of Year was held in Artistic Bureau on Sunday.
According to ISNA, in the prose section, ’Straight From the Shoulder’ by Kiumars Saberi-
Foumani, ’I Will Tune My Heart With Yours’ by Parviz Shapour and ’Diplomatic Letter’ by 
Yousefali Mir Shakkak were selected as the best.
’Honey Bees Have Diabetes’ by Akbar Eksir, ’Omelet With a Handle’ by Naser Feiz were 
chosen as the best in the poetry section while ’Taxi Writings’ by Naser Ghiasi, ’Guy Like 
This’ by Mohammad Rafi’ Ziaei and ’King of Kings in Pleasant Alley’ by Mohammad Ali 
Oulomi were selected the top works in the story section.
The panel of jury for the Satire Book of the Year Award included Manouchehr Ehterami, 
Masoud Kimiagar, Mohammad Reza Torki, Asadollah Amraei and Houshang Moradi-
Kermani.
Special prize of the first Satire Book of Year went to the late Omran Salahi in view of his extensive activities in the field.
Awards included plaques of honor as well as 10 gold coins while the special prize was a plaque of honor and 15 gold coins.

Jaleh Esfahani
Iranian poet and activistwhose rich and prolific 
output across sixty years of exile told of veils, 
walls and the unheard voices of women
Jaleh Esfahani spent most of her life in exile from her native Iran, but she became one of the most 
prolific and active voices in Iranian literature. For six decades, first in the Soviet Union and most 
recently in Britain, she won respect for her heartfelt but controlled verses on exile, happiness and 
hope. 
Jaleh Esfahani was born in Esfahan, Iran, in 1921. From early childhood, she had a natural talent for 
poetry. She published her first book of poetry at 23. In 1946, when the first congress of Iranian poets 
and writers was convened in Tehran, Esfahani was the only woman, and she recited a piece in front 
of an audience of 2,000. 
Her literary activities in Iran were cut short after she married a young army officer, Shams-al-din 
Badie, who was an opponent of the Pahlavi regime and suffered persecution for his political views. 
The couple fled to the Soviet Union in 1947. Initially they settled in Baku, where Esfahani learnt 
Azeri and graduated from Azerbaijan State University with a BA. Later, in Moscow, she learnt Rus-
sian and got her PhD in Persian literature from Lamanosov University. For many years she worked at 
the Maxim Gorky International Academy of Literature. In 1981, amid the turmoil of revolution, she 
returned to Iran, but two years later she came to London, where she remained until her death. 
During her stay in Russia, Esfahani was known as the sole female face of Persian literature. She often 
travelled to Tajikistan and Afghanistan and other Middle Asian countries to attend congresses and conferences and presented numerous talks and papers 
to promote, encourage and highlight the importance of literary co-operation among the Farsi-speaking peoples. 
Poetry was Esfahani’s first love. She published more than 20 volumes of poetry, most of which had been translated into Russian and various European 
and other Asian languages. She also translated the works of many Azari poets of the early 20th century into Farsi. Her autobiography The Shadow of 
Years was published in 2000. 
In 2006 the first English translation of a selection of Esfahani’s poetry was carried out by her friend, Rouhi Sahfii, and published by Shiraz Press under 
the title Migrating Birds. 
Esfahani was an artist unconstrained by boundaries or country, whose worked painted the rich variety of life. “I am/ Therefore, I think./ My thoughts are 
sometimes simple,/ sometimes deep./ I am the commander of / my own will./ I strive, I write and read/ the inscriptions of/ empowerment/ letter by 
letter, line by line.” 
Esfahani spoke out against the tyrants and oppressors who have ruled her country for so long, but for her, humanism was not confined to a particular 
country. She dedicated a substantial part of her work to liberty and free thinking. 
Veils, walls and the unheard voices of confined women all have a strong presence in her work, which speaks also of movement, turmoil and the cor-
responding drive to sail away from it. Esfahani was often called the poet of hope, and that emotion is in abundance in her work. Her verses are suffused 
by love and the joy of life is the centre stage. 
“To be joyous is an art,/ should other hearts beat with the/ drum of happiness/ inspired by us/ life would be a unique scene of art.” 
Jaleh Esfahani is survived by her two sons. 
Jaleh Esfahani, Iranian poet, was born in 1921. She died on November 29, 2007, aged 86

Yalda, Longest Night  Of the Year
many centuries Iranians stay awake on Yalda night, the year’s longest 
night, to mark the victory of light over darkness.
This particular night, which coincides with the Dec. 21 night, is a pre-
text for all family members to get together with their grandparents and 
cherish the ambience of togetherness. 
Yalda is an Assyrian term that means ’birth’ and refers to the birth of 
sun. Romans called it Natalis Anviktos, the birth of unbeatable. 
It is interesting to know that the word ’noel’ also originates from the 
same word. Europe’s Papa Noel, who visits people on December 25, 
concurs with the Iranian Yalda. 
In ancient beliefs, on Yalda night, the devil launches an attack to prevent 

the birth of sun but fails, as a result of which nights subsequently be-
come shorter and days prolong. 
Yalda night is the beginning of the first 45 days of winter starting on 
January 11 and ending on February 26. These 45 days are the coldest 
days of the year.
Celebrating Yalda night is one of the oldest traditions of Iran. Nuts and 
fruits, both fresh and dried, are served on Yalda night. Fruit is the sign of 
divine blessing. 
The Iranian Yalda is celebrated in diverse ways across the country, but 
grandparents relate stories and recite the verses of Molana Jalaleddin’s 
Hafez. Yalda night is a good pretext for strengthening family ties. 
The 6,000-year tradition revives the spirit of affection, kindness and 
togetherness in families. 
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