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ازدواج به سبک ایرانی
 کارت عروسي دختر شريفي نيا خبرساز شد

بسمه تعالي شأنه

سرور  و  جشن  مجلس  اعظم)ص(  پيامبر  سنت  به  عمل  با 
مليكاخاتون  خانوم  عروس  اثر  ميمنت  وصلت  مناسبت  به 
»نقاش باشي و آكتوريس« صبيه  آقا محمدرضا خان شريفي نيا 
و سركار عليه آزيتا خانوم حاجيان »از مشاهير تيارت و سينما 
طرب«  و  صنايع  »مدير  اميررضا  ميرزا  ماه داماد  و  توقراف« 
محترم  و  مومن  كسبه  از  طالچيان  محمودرضاخان  ولدخلف 
بازار تهران و سركار عليه ايران خانوم سروربخش در منزل 

شخصي منعقد است.

مدعوين محترم از خواتين مكرمه و رجال معظم در يوم الجمعه 
اطعمه و  انواع  آن  بفرمايند كه در  اجالل  نزول  دارالضيافه  به 
اشربه حالل و حلويات به نحو احسن مهيا مي باشد و مراسم 
به قواعد اسالمي برقرار و مجلس از آالت لهو و لعب از جمله 
جاز و قيتار و ساكسيفون و ترومپت و ديگر آالت غنا مبرا و 
منزه بوده و متبرك به صلوات. لكن انواع كف و كل و بشكن و 

اصوات بلبلي بالاشكال است.

 سرعت انتشار
شایعه

معرفی بهاگوان شری 
راجنیش )اشو(

سیندرالی ایراني

مسلمان شدن ماهایا 
پطروسیان، بازیگر 
موفق سینمای ایران

بدینوسیله به اطالع عموم خوانندگان گرامی میرساند، 
به علت نقل مکان چاپخانه، متاسفانه این شماره و احتماال 
شماره بعدی با چند روز تاخیر، چاپ و توزیع می گردد. 
با این وجود، این شماره همانند همۀ شماره ها، هر جمعه 

بصورت تمام رنگی بر روی وب سایت هفته نامه، قابل 
دسترسی می باشد. 

بسيار  نقش  در  بازی  با  بار  اولين  برای 
پری  فيلم  در  دانشگاه(  )استاد  کوتاهی 
شد.  ديده   )1373 مهرجويی،  )داريوش 
 1372 تا   1370 در سالهای  و  آن  از  قبل  اما 
مجموعه  در  وليد  نقش  در  بازی  مشغول 
ميرباقری(  )داود  )ع(  علی  امام  تلويزيونی 
بود که با پخش اين مجموعه در سال 1375 

مطرح و شناخته شد.

 رقصهای
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هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
 سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانی صحیح گام بر می دارد
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هفته نامه پرشین از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

کرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن میباشد

 هفته نامه پرشین درقبول يا 
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20

665 North Circular Road
London NW2 7AX

Tel:  020 8453 7350 
Fax: 020 8453 7351

نميخواهيم در مورد اين مراسم توضيح بدهيم بلكه :
چند روزی است از مرگ مهستی ميگذرد و يک شايعه اينترنتی در اين روزها ) با تصوير ! ( رواج يافته و آن هم تصويری بود كه گفته ميشود مهستی در حال غسل 

تعميد است تا به دين مسيحيت بپيوندد !!!!
كجای دنيا بر جنازه يک مسيحی نماز ميت ميخوانند ؟ !!!

الزم بذكر است كه مهستی به روش اسالمی به خاك سپرده شد ..............
كسيكه در بزمهای ايرانی اش حتما تصنيفهايی در مورد حضرت علی ميخواند

كسيكه در هنگام بلند كردن تابوتش در لوس آنجلس همه الاله اال ا... سر ميدهند
كسيكه در مقابل چشمانش دوستانش به او ميگويند كه تنها خاطره ای كه از او دارند اين است كه هميشه ميگويد ياعلی

خيلی كم لطفی است كه از نظر اسالم او را مرتد دانسته و فكر كنيم كه مسيحی در گذشته است
در ضمن دوستانی كه عكسها را ديده اند توجه داشته باشند كه حوضچه غسل تعميد در كليسا در داخل ساختمان قرار دارد و چون جای مقدسی است بايد تميز 
باشد ... عكسی كه در اينترنت پخش شده عكسی از درون يک حياط معمولی است كه در پشت سر آفتابه و تشت رختشوئی هم به چشم ميخورد ) اميدوارم بدون 

سانسور اين عكس را ديده باشيد ( 
چه خوب است بخاطر اين كم لطفی هم اكنون به ياد او ترانه ای را  به ياد مهستی گوش نمائی!

و اما در مورد معروفيت يه پيرمرد آواره

يک مرد آواره 78 ساله در Bournemouth در اينترنت معروف شده و غوغا كرده. اين آقا كه ميتونه ساعت را دقيقا با اختالف 2 دقيقه بدون نگاه كردن به ساعت بگه. 
يک دانشجو 24 ساله كه از كار اين پيرمرد در حيرت بوده در سايت اينترنتی face book  به نام اين ولگرد سايتی راه اندازی ميكنه و جالب اينجاست كه بعد از گذشت 
فقط چند هفته 4500نفر از انگلستان  استراليا  آمريكا و آفريقای جنوبی عضو سايت شدند. صاحب  سايت هگز باور نميكرد كه يک دفعه طرفداران زيادی  پيدا نمايد و 
برای اين آقا حتی مهمانی در تاريخ 29 جوالی در منطقه  Poole راه اندازی شده كه در اون روز اين مرد ولگرد بايد با لباس شيک و تميز قهرمان يا پهلوان اين مهمانی 

باشه. جالب اينجاست كه خود پيرمرد هيچی در مورد معروفيت خودش نميدونه.
----------------------

شايد شنيده باشيد كه من بعد از كار تلويزيون به كار خريد و فروش خانه و وام خانه مشغول شدم و به زودی در منطقه Apex Corner  مشاور امالكی به نام  آوا 
را به همراه شريكم افتتاح خواهيم كرد 

خالصه داشتم در اينترنت به دنبال خانه ارزون ميگشتم كه اين خانه را پيدا كردم... 

اين عكس غاری است در  Worcestershire  كه توسط Halls Estate Agents برای فروش گذاشته شده است. اين خانه در اواخر قرن  1940 استفاده ميشده. اين 
خانه نه برق داره و نه آب و قيمت آن 25,000£  است.

------------------------
خبر ديگه در مورد نخست وزير اسبق انگلستان – تونی بلر وخانمشون هست. خانم Cherie Blair در مصاحبه ای كه با ايشان كردند گفت كه آقای بلردر سال 1979 

در هنگامی كه او در حال شستن توالت بوده از او تقاضای ازدواج كرده... اينم از مدل خواستگاری سياستمدارها!!!

این هفته چه خبر

Aghaye modire masol behtar nist jahat balatar bordane keyfeyate kareton az hamin hala kari bokonid kamtar soraghe ax 0 harfhaye 
dokhtarhaye khoshgel brid agha lotfan be mardom ehteram bezarid ta moteghabelan daryaftkonid dar sathe mardom v hatta bachehaye 
ma in harfha nist baraye jalbe nazare mardom chizhaye ba arzesh neshoneshon bedahid na 2safheye tamam harfhaye koche kheyabani 
inharo ke hame ja mishe shanid ehteyaji be haftenameh shoma nist .

*********************************************************************

salam resian
Matalebe jalebi dashti mesle vaseyat nameh markz va sagarmi va tanz sefate mordeh parasti 
ro khondam avalesh kheyli khob bod vali badesh por az eshtebah bod va matlabe khnome 
tarane gofteh bod livan mishkane mitarsim vali del mishkanim nemitarsim amma khodesh 
ba bi ehterami dar morede dokhtarhaye iran dele maroham shekond va nemifahammam 
manie akse on ro dar har shomare ba in adaha tanx  va movafagh bashid

*********************************************************************

Man az khanandegane haftehname jadide shoma hastam avval dashtid khob shoro mikardid vali alan kharab kardid va shoma ham ke 
dar pesh shomareh gofteh bodid daneshe in kar ro darid az pase in kar bar nayomadid shomareh dovvom vaghean bad bod az matlabe 
parvaneh ke khlafe vagheyat bod v baes shod shoma ham mesle bagheye sathi negari khodeton ro neshon bedid dar morede masaele v 
faghat ba janjalhayee ke sakhte daste amsale shomast kar konid ta arajefe indokhtar khanomi ke zaheran shoma delbasteash hastid ba an 
axhaye doreyali ke ba paris hilton khodesho eshtebah gerefteh v dar nahayate veghahatbe khodesh igazeh mideh be dokhtarhaye ba sharafe 
irani ke dar dakhele keshvar hastand anche ra ke layeghe khodesh ast bege dokhtarhaye iran ax ba short dar majalle nadaran ke in khanome 
azize va loloye shoma dare agar mikhahid movafaghbashid dorost fekr konid v arajef tahvile mardom nadid

ایمیل های ارسالی از خوانندگان عزیز

با تشكر فراوان از اظهار نظرهای شما عزيزان خواننده، اميدواريم كه با بكارگيری از راهنمايی شما بزرگواران هر شماره بهتر از شماره های گذشته بوده و رضايت 
خاطر شما هموطنان عزيز را جلب نماييم.

هر هفته تعدادی از ايميل های ارسالی شما را در هفته نامه خواهيم گذاشت تا همه هموطنان از نظرات و پيشنهادات سايرين مطلع باشند.

با تشكر فراوان
سردبير
عباس نجفی

 

به گزارشهای رسيده تعدادی از جوانان ايرانی متاسفانه در دادگاه به  اتهام حمل مواد مخدر و آدم ربايی در يكی از دادگاههای لندن محاكمه می شوند. 
اميدواريم كه هر چه زودتر اين جوانان به كانون خانوادۀ خود بازكردند منتظر گزارشهای بيشتر در اين مورد باشيد

***********************************************************
در هفته های اخير يک جوان ايرانی در يكی از مناطق لندن خودكشی نموده است كه به دليل تحقيقات اوليه پليس از ذكر نام فرد  مذكور خودداری می 

نمائيم
************************************************************

متاسفانه شنيده ها حاكی از افزايش جرايم در بين جوانان ايرانی بخصوص مواد مخدر و ارتباط با باندهای بزرگ اشرار می باشد لذا به خانواده های هموطن 
توصيه می شود آگاهی های الزم را به جوانان خود ارائه نمايند.

*******************************************
خبرنگار هفته نامه پرشين  گزارش زيبايی از زورخانه لندن تهيه نموده كه به دليل  كمبود زمان  در شماره بعدی  به چاپ خواهد رسيد.

******************************************
آقای خرسندی و پرويز صياد از اين به بعد به مدت سه سال باهم برنامه های خود را اجرا خواهند نمود آرزومنديم همانند گذشته  با استقبال خوب هموطنان 

عزيز روبرو شوند.  
******************************************

شنيده ها حاكی از رضايت برادران شاهرودی از مراسم سالگرد هزار و يكشب خود داشتند و توانستند برنامه خوبی را اجرا نمايند
*************************************************************

ظاهراً آقای حسن شجاعی خوانندۀ قديمی در ُكما بسر برده و بعد از مدتی دچار فراموشی شده است اميدواريم كه هر چه زودتر به جامعه هنری بپيوندد
*************************************************************

 در مطالب هفته قبل برای استفاده واژه آمريكايی  COP  در مطلب “چرا به پليس های لندن بابی می گويند” يكی از هم وطنان طی تماس تلفنی ياد آوری 
نمود كه استفاده واژه   COP( constable on Patrol(  را  برای پليس های آمريكايی به كار می برند 

و اساسا اين واژه نيز از كشور انگلستان وارد  زبان كشور آمريكا شده است.
************************************************************

طی تماسهای مكرر تعدادی از خوانندگان تقاضای  استفاده از مطالب ورزشی در هفته نامه را داشتند كه از شماره بعد صفحه اختصاصی ورزش به اين 
هفته نامه افزوده خواهد شد.

*************************************************************
گزارش های مبنی بر اين كه يک نفر از دستگير شدگان، پزشكی ايرانی، شاغل در بيمارستان »نورث استرافورد شاير« می باشد، صحيح نيست. »محمد عشاء« 

مظنون 2۶ ساله تحت بازداشت كه نام وی در برخی اخبار آمده، يک پزشک اهل اردن می باشد 
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اشتراک هفته نامه 
 عالقمندان به اشتراک و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تکميل 

نموده و برای ما ارسال نمايند
نام: .....................................................
نام خانوادگی: ...................................

آدرس: .............................................................................
کدپستی: ............................................  تلفن : ...............................................

مدت اشتراک:  سه ماه £24           ششماه £42                 يکسال 60£

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

Barclays Bank
A/N: 53058360   S/C: 20-92 60

با پوزش فراوان از شما خوانندگان گرامی و سرکار خانم دستجردی نويسندۀ مقالۀ  » صفت 
ُمرده پرستی« در شمارۀ گذشته، به دليل اشتباهات  متعدد اماليی و گرامری اين مقاله با 

تصحيح کامل، مجدداً در اين شماره به محضر شما بزرگواران ارائه می گردد. 

  صفت مرده پرستی

   صفت مرده پرستی را هم ديگر نمی توانيم با خود يدک بکشيم چراکه اين لطف محدودی را هم که به يک 
ديگرداشتيم درجايی ازسفر زمان به جا گذاشته ايم . نمی دانيم چه شد که اينبارداستان شکلی ديگر گرفته 
روال معمول خود را که رسمی ديرين دارد طی نکرده و باز نمی دانم که چه شد که اينبار خانه ای با پايه های 
سخت و استوار با وزش نسيمی کوچک فرو می ريزد وآن خانه از بدحادثه نامش ايران است ، ايران ايران 
عزيزما ، ايرانی که پيشينيان ما آن رابرروی چشم ها يشان به دستان ما فرزندان ناسپاس سپردند .  قصه 
هميشگی نا سپاسی هايمان در اوج خود در بدرقه زيبا صداوزيباروی موسيقی ايران تجلی يافت . درجمعه ای 
که گذشت با آنکه درغم دردل هايمان نشسته بود با بزرگ بانويی خدا حافظی کرديم که آرزويش سربلندی 
ميهنش و رضايت وسعادت هموطنانش بود . اما متاسفانه در اين داستان حتی سنت آشتی های مصلحتی را 
که عموما در چنين مراسم هايی خودنمايی می کردند و برای اندک زمانی دل خوشی بخش بودند ، شکستيم 
. ای کاش جدای از هر مرده باد زنده باد . به دورازهرآيين و مذهب . به ورای جوهرانسانيت عزيز مسافرما 
ن می پرداختيم ،  ای کاش الاقل آن روزدرژرفای نگاه مه هستی غروب کرده محومی شديم وتيرگی حاصل 
از نبود صدای ملکوتی او را می ديديم وتاسفی برخودرواميداشتم از بابت اين محروميت غيرقابل جبران. 
او  اندازه که  . کاش به همان  .که مارابرآن  حقی نيست  نه در ترديد مسلک وآيين ذاکرعلی وعاشق مسيح 
يارشاطرمی بود . مابارخاطر بود ن رادر بدرقه خود ازاودريغ می کرديم. کاش اگرچاشتی برای شيرين کردن 
دهانمان و آبی جهت ترکردن لبانمان نديديم . به ياد خاطرو خاطره های شيرين بااو ، وجودمان راازتلخی 
دور وبا غم جدايی اش درمی آميختم و با شنيد ن صدايش عطش مان را بر طرف می سا ختيم .    اين هم می 
توانست روزی وروزه ای باشد درفراق اوکه دم ازعاشقی اش می زديم . چه بسا سفره شيرين و آب خنکش 
نيز در ضيافت رفتنش مهيا بود اما .اما امان از آن روز که خود جدا از معرکه نمايش و خود نمايی ببينيم . امان 
از آن روز که افسار رشک خود را نتوانيم بدست بگيريم وامان از آن روز که پرده های وجودمان با نسيمی به 
نرمی . نسيم صبا کنار می رود . آن موقع است که طاقت ديدن خويش را خود هم نداريم و از آئينه گريزانيم 
وفارغ ازاينکه روز طوفانی در پيش . می گويند ما می پذيريم نظرها و آرای شما را . اما هميشه صدای آنکه 
اما تا بوده همه از هم   . اتفاقی خاموش می گردد. می گويند از مردميم  خالف رای شان می گويد  برحسب 
گريزان . مگرنه آنست که خودشان ازمردمانند  پس چرا از هم گريزان ........ شايد هم نيستند وما نمی دانيم 
. هرجا که رنگ دنيا در نظرشان پرجالترباشد هستند ودرجيب ها يشان سنگين تر. مردم را عزيزمی دارند 
امابيداد ازآن روزی که طبح مردم بروفق مراد شان نباشد وبی   ، ونامشان راازپس هرکالمشان می آورند 

سواد برای خانه ها شان مردم بروفق مرادشان نباشد وبی سود برای خانه ها شان .

                          چگونه می توان از مردم سخن بگويند . وقتی انها رانديدمی گيرند وحتی بخل وکينه هايشان 
زمانی  کوته  برای  يا  و  نگذاشتند  کنار   . بود  بانو  درفراق  مردم  دل شکسته  همانا  که  دليل  بزرگرين  به  را 
زبان به کام نگرفتند ه تا آن روز بگذرد و سپس شمشيرها يشان را از روببندندو خصومت های شخصی و 
قديمی شان را با هم تصفيه کند. ديگرمه عزيزما کنسرتی نداشت . که سودی برای اين جماعت داشته باشد 
و ديگرسودی برای جيب های اين مگسان گرد شيرينی وجود نداشت . پس به چه دليلی می بايست حرمت 
نگه ميداشتند وباهرکمی وکاستی . اگربود !؟ جمع خود را حفظ می کردند . مگر نه آنست که خودرانماينده 
گان مردم درغربت ورسانه هايشان راازآن آنان ميدانند پس چرايگانه دخترش راتنها گذاشتند درميدان عمل 
.به ظاهرگفتارنيکی دارنداما به باطن کردارناپسند. دم از فرنگ و فرهنگ بد فرنگی و اشرافی زدند و گفتن 
)): ما را چه به اين چيز ها . ما سنت های خود مان را داريم. حلوايی و چايی و آبی و شيرينی . خاک و گلی 
بر سر جهت به درد آوردن  دل حاضرين چرا پيکره های آنچنانی ، ای کاش همان لحظه آن دوست به شريک 
زندگی خود که در کنارش بود نگاهی می کرد .  چرا که سيمای او،. سيمای زنان عزادار مجا لس حلوا و چای 
و شربت وگريه نبود . سيمای او بيشتربه سيمای ميهمان دعوت شده به مراسم پايکوبی می بود . بابزکی 
کامل برچهره وگيسوانی پريشان . که افشان شده بودند از پس خود نمايی . کاش عزيزی که می گفت و می 
ناليد )):ديگر اين لموها ازآن ما نيست وچراازپی فرنگيان  می رويم وخويش را درپايين دست قرار می دهی 
، . اينها فرهنگ ما نيستند :(( ودم ازطعامی برای شيرين کردن کامش ، نگاهی به رنگ موها ی بلوند خود در 
آيينه می انداخت وبه ياد می آورد، دختران ايران زمين با گيسوان مشگی به رنگ شب وقهوه ای پريشان 
دردنيا بنامند نه با اين الوان ، که بر گرفته ازهمان فرنگی می باشد که می گفت چرا ازپی آنها می رويم . نه 
آنکه اينها بد باشد . نه ! غرض آن است که اندکی به خودبنگريم وآنچه که می گوييم و کمتردل بشکنيم و 
فررويم در قلب هايمان ونيم نگاهی به گوشه های تاريک وخاک گرفته و کارتنک زده آن بيندازيم ودرنهايت 
خودرابشناسيم . ای کاش به ياد می آوردند ، ميراث بزرک ما ايرانيان که موظف به حفظ آن می باشيم آب و 
خاک وزبانمان می باشد نه حفظ سنت تناول غذا وحلوا وچای درخاکسپاری ها که باز همای کاش فلسفه آن 
رامی دانستند وسپس برآن رای می زدند .دستی که بر حفظ آب وخاک ندارند ونگهی دلسوزبراحوال مردم 
پس توقع است بر حفظ زبانمان نه فراموشی آن  .  بجاست که بگويم ، اين فرنگی مابان که سنگ سنت و 
فرهنگ ايران هميشه جاويد را به سينه می زنند وگاه پيراهنشان را برتن پاره می کنند . بسيار نکو می بود 
اگر اين ارثيه بزرگ رابدون خدشه به فرزندان خود واگذارمی کردند نه آنکه خودشان هم زبان مادری شان را 
به خاک بسپارند آنهم بدون چای وشربت! به سبب آنکه شخصيت خود را ارضا کنند در ميان هر جمله شان 
از ديگری ، بر گردان کالمی را به پارسی می پرسند. تا بگويند ما محو فرهنگ وتمدن نداشته اين خاکيم نه ان 
خاک .آنان آنچه را که بر باد داده بودند را به کناری گذاشتند و به جستجوی پيراهنی گشتند از برای برپايی 
بلوا انهم در خداحافظی با عزيزی که نگاهش ، شرقی ترين نگاهها و فراتر از آن ايرانی بود بی هيچ شرمی. 
و اما در آخر هميشه به ياد و اويزه گوشهايمان داشته باشيم که ما فرزندان بزرگترين امپراطوری اين خاک 
هستيم . جالل و شوکت همراه با عدالت و احترام از آن ما بوده و با خود غريب ندانيم آنچه را که از ماست 
بلکه حفظش کنيم يک صدا ، يک دل با دستان گره کرده ، نفس های هماهنگ و نگاههايی پر فروغ ، همه و همه 

به سوی سر بلندی افق پرشين جاويدان.  سولماز دستجردی       

 استاد آواز ایران داغدار شد 
            

مادر محمدرضا شجريان، در 17 تيرماه بر اثر عارضه قلبي در مشهد 
درگذشت.   

مادر محمدرضا شجريان فرزند اول »افسر شاوردياني« ، است كه در 
سال 1300هجري شمسي در مشهد به دنيا آمده بود. وي داراي شش 
فرزند به نام هاي محمدرضا ،عليرضا، نسرين، احمدعلي، محمدجواد و 

امير بوده است.
با كمال تاسف و تاثر، بدينوسيله هفته نامه پرشين، درگذشت مادر گرامی استاد شجريان را به او و 

خانواده داغدارش تسليت عرض می كند.

با تشکر از تمامی دوستانی 
که ما را در توزیع این 

هفته نامه یاری می کنند، 
بدینوسیله لیست مراکز 

توزیع هفته نامۀ پرشین را 
برای شما خوانندگان عزیز 

اعالم می کنیم. 

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان

سوپر آ لما
سوپر آران
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ايرانی
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تهران
سوپر تخت جمشيد

سوپر جردن
سوپر خزر
سوپر رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن

سوپر سارا 

سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر فرديس 

فرهنگسرا
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر كسری

سوپر مازندران 
سوپر مسعود

سوپر هرمز
رستوران ايلينگ كباب

رستوران آريانا
رستوران بهشت

رستوران شهرزاد
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
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سال اول -  شماره سوم 

 reports@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

داستان از گابريل مارسيا ماركز
ترجمه از احمد گلشيری

رؤیاهایم را 
می فروشم

يک روز صبح ، ساعت نه ، كه روی تراس هتل ريويرای 
هاوانا ، زير آفتاب درخشان داشتيم صبحانه می خورديم 
، موجی عظيم چندين اتومبيل را، كه آن پايين در امتداد 
پياده رو توقف  يا توی  ، در حركت بودند  ديوار ساحلی 
كنار  تا  با خود  را  آنها  از  يكی  و  كرد  بلند  بودند،  كرده 
همه  و  داشت  را  ديناميت  انفجار  حالت  موج  آورد.  هتل 
آدمهای آن بيست طبقه ساختمان را وحشتزده كرد و در 
شيشه ای بزرگ ورودی را به صورت گرد درآورد. انبوه 
جهانگردان سرسرای هتل با مبل ها ، به هوا پرتاب شدند 
و عده ای از طوفان تگرگ شيشه زخم برداشتند. موج به 
دوطرفه  خيابان  روی  از  چون  بود،  بزرگ  بسيار   يقين 
ميان ديوار ساحلی و هتل گذشت و، با آن قدرت ، شيشه 
را از هم پاشيد. داوطلبان بشاش كوبايی،  به كمک افراد 
شش  از  دركمتر  را  آشغال ها  و  آت   ، آتش نشانی  اداره 
و  را گشودند  دريا  به  دروازه رو  و  ساعت جمع كردند 
دروازه ديگری كار گذاشتند و همه چيز را به صورت اول 
ديوارجفت  با  كه  اتومبيلی  نگران  درآوردند. صبح كسی 
از  يكی  می كردند  خيال  مردم  چون  نبود،  بود  شده 
اتومبيلهايی است كه توی پياده رو توقف كرده بودند. اما 
وقتی كه جرثقيل آن را ازجايش بلندكرد، جسد زنی ديده 
شد كه  كمربند ايمنی او را پشت فرمان ، نگه داشته بود 
، ضربه آن قدرشديد بود كه زن حتی يک استخوان سالم 
برايش نمانده بود. چهره اش داغان شده بود، چكمه هايش 
طال  حلقه  يک  بود.  شده  پاره  تكه  لباسش  و  بود  دريده 
به شكل مار با چشمانی از زمرد درانگشت دستش ديده 
می شد. پليس به اثبات رساند كه زن خدمتكار سفيرجديد 
پرتغال و زنش بوده . او دوهفته پيش همراه آنها به هاوانا 
آمده بود و آن روز صبح ، سوار براتومبيلی نو، راهی 
بازار بوده . وقتی اين موضوع را توی روزنامه خواندم 
نام زن چيزی را به خاطرم نياورد ، اما حلقه مارمانند و 
چشمان زمردش كنجكاوی مرا برانگيخت ،چون دستگيرم 

نشد كه حلقه دركدام يک از انگشتانش بوده .
بااهميت بود چون می ترسيدم  برای من بسيار  اين خبر 
هيچگاه  را  اسمش  كه  باشد  فراموش نشدنی  زن  همان 
اشاره  انگشت  در  حلقه  همين  شبيه  حلقه ای  و  درنيافتم 
حاال  از  روزها  آن  در  حتی  كه  داشت  راستش  دست 
غيرعادی تر بود. اين زن را سی و چهار سال پيش در وين 
، توی ميخانه ای كه محل رفت و آمد دانشجويان امريكای 
التينی بود، ديده بودم كه سوسيس و سيب زمينی آب پز 
و آبجو بشكه می خورد. من آن روز صبح از رم رسيده 
بودم و هنوزكه هنوز است واكنش سريع خود را در برابر 
سينه باشكوه اوكه حالت سينه خوانندگان اپرا را داشت ، 
دم های وارفته پوست روباهی كه روی يقه كتش آويخته 
. زبان  ياد دارم  بود، و آن حلقه مصری مارمانند را به 
اسپانيايی را كه تعريفی نداشت با لحنی طنين دار و بدون 
مكث صحبت می كرد و من خيال می كردم كه او تنها زن 
اتريشی در پشت آن ميز طوالنی چوبی است . اما اشتباه 
دردوران  و  بود،  شده  متولد  كلمبيا  توی  او   ، می كردم 
در  تا  بود  آمده  اتريش  به  دو جنگ  فاصله  در  و  بچگی 
رشته موسيقی و آوازدرس بخواند. سی سالی داشت اما 
نمی زد و  به دل  بود چون چهره اش چنگی  نمانده  خوب 
پيش از موقع شكسته شده بود. اما انسان جذابی بود و 

حيرت همه را برمی انگيخت .
موقعيت  كه  بود  كهنی  سلطنتی  شهر  هنوز  وين 
جغرافيايی اش در ميان دو دنيای آشتی ناپذير، پس ازجنگ 
جهانی دوم ، آن را به صورت بهشت معامالت بازار سياه 
دنج تر  جايی  من  بود.  درآورده  بين المللی  جاسوسی  و 
برای هم ميهن فراری ام ، كه هنوز توی ميخانه سرنبش 
به  صرفا  او   . نداشتم  سراغ  می خورد،  غذا  دانشجويان 
خاطر پای بندی به ريشه هايش آن جا می آمد چون آن قدر 
پول داشت كه غذای همه دوستان پشت ميزش را حساب 
كند. هيچ گاه اسم حقيقی اش را نمی گفت و ما هميشه او را 
با نامی آلمانی، كه راحت نمی شد تلفظ كرد، مي شناختيم ، 
نامی كه ما آمريكای التينی ها در وين برايش ساخته بوديم 
، يعنی فرو فريدا. من تازه به او معرفی شده بودم كه با 
گستاخی بی شائبه ای از او پرسيدم، چطور ما به دنيايی 
و  متفاوت  بادخيزكينديو  تپه های  با  همه  اين  كه  گذاشته 

دور است و او اين جمله بهت انگيزرا پاسخ داد:
“من رؤياهامو می فروشم .”

در واقع همين تنها حرفه او بود. او فرزند سوم از يازده 
فرزند مغازه دار مرفهی دركالداس سابق بود وهمين كه 
زبان بازكرد، اين عادت زيبا را درخانواده اش تعميم دادكه 
همه ، پيش از صبحانه خواب هايشان راتعريف كنند، يعنی 
شكلی  ناب ترين  به  درانسان  الهامبخشی  كيفيت  وقتی كه 
درحال پاگرفتن است . درهفت سالگی خواب ديد كه يكی 
روی  از  مادرش صرفا   . برده  را سيالب  برادرهاش  از 
كند  شنا  آبكند  توی  پسرش  كردكه  قدغن  خرافه پرستی 
با اين كه او عاشق اين كار بود. اما فرو فريدا از قبل به 

شيوه خود پيش بينی اش را اعالم كرده بود.

غرق  برادرم  كه  نيست  اين  خواب  اين  بود:”معنی  گفته 
می شه بلكه منظور اينه كه نبايد لب به شيرينی بزنه .”

دنبال  به  روسياهی  ظاهرا  ساله  پنج  پسر  برای  تعبيراو 
بدون  را  يكشبه  روزهای  نمی توانست  او  چون   : داشت 
غيبگويی  استعداد  به  مادركه  برساند.  شب  به  قاقالی لی 
دخترش اطمينان داشت اخطار را جدی گرفت . اما دراولين 
لحظه ای كه از پسرغافل ماند او با يک تكه شيرينی كارامل 
راهیبرای  و  بود خفه شد  پنهانی مشغول خوردنش  كه 

نجاتی نبود.
فرو فريدا گمان نمی كردكه از راه استعدادش بتواند زندگی 
را  عرصه  وين  طاقت فرسای  زمستانهای  كه  اين  تا  كند 
اولين خانه ای كه  او در  بود كه  تنگ كرد. آن وقت  براو 
ووقتی كه  برآمد  كار  دنبال  به  كند  زندگی  پيداكرد  عالقه 
از او پرسيدند چه كاری ازدستش برمی آيد فقط اين نكته 
تنهاكاری  به   ”. میبينم  خواب  :”من  آوردكه  زبان  به  را 
بود  خانه  خانم  برای  مختصر  توضيحی  داشت  نياز  كه 
را  او  جزئی  مخارج  تنها  كه  دستمزدی  با  وقت  آن  و 
برمی آورد استخدام شد، اما يک اطاق قشنگ و سه وعده 

خانواده  كه  صبحانه  خصوص  به   ، دراختيارداشت  غذا 
می نشستند تا از آينده نزديک تک تک اعضا خبر پيدا كنند 
: پدركارشناس امور مالی بود، مادر زن بشاشی بود و 
به موسيقي مجلسی عشق می ورزيد، و دو بچه يازده و 
تمايل  به خرافات  و  بودند  مذهبی  همه  ها  آن   . نه ساله 
داشتند و با عالقه به گفته های فرو فريدا دل می دادند كه 
تنها وظيفه اش كشف سرنوشت روزانه خانواده از طريق 

رؤياهای آنها بود.
طول  در  خصوص  به  و  طوالنی  مدتی  برای  فريدا  فرو 
ازكابوس  شرارت بارتر  واقعيت  كه   ، جنگ  سال های 
انجام می داد. تنها او بود كه در  بود،كارش را به خوبی 

سر صبحانه تصميم می گرفت كه هركس در هر روز
كه  اين  تا  بزند  چگونه  و  بزند  كاری  چه  به  دست 
درآمد.  خانه  مطلق  قدرت  صورت  به  پيشگوييهايش 
جزئی ترين  بود.  چرا  و  بی چون  خانواده  بر  سلطه اش 
ارباب خانه در همان  از دهان برمی آمد.  او  اجازه  به  آه 
وقت هايی كه من در وين بودم درگذشت و اين بزرگواری 
را نشان داد كه قسمتی از دارايی اش را برای آن زن به جا 
گذاشت به اين شرط كه فرو فريدا به ديدن خواب هايش 

برای خانواده ادامه بدهد تا به انتها برسند.
من برای مدتی بيش از يک ماه در وين ماندگار شدم و در 
شرايط طاقت فرسای دانشجويان ديگر سهيم بودم و به 
انتظار پولی لحظه شماری می كردم كه هيچ وقت به دستم 
توأم  دلبازی  و  دست  با  كه  فروفريدا  ديدارهای  نرسيد. 
بود با آن غذاهای بخور و نمير برای ما جشن به حساب 

به وجد آورده بود، توی  می آمد. يک شب كه آبجو مرا 
گوش من با قاطعيت زمزمه كرد:

بايد   . ديدم  تو  خواب  ديشب  كه  بگم  بهت  اومدم  “فقط 
فوری از اين جا بری و تا پنج سال اين طرف ها پيدات نشه 
.” وجای درنگ باقی نگذاشت .گفته اش با چنان قاطعيتی 
همراه بودكه من همان شب سوار آخرين قطار رم شدم 
از آن وقت به  تأثيرگذاشت كه  . گفته اش آن قدر بر من 
بعد خود را آدمی دانسته ام كه از فاجعه ای كه قرار بوده 
برده و هنوزكه هنوز است  به در  دامنگيرش شود جان 

پايم به وين نرسيده .
پيش از آن واقعه ناگوار هاوانا، فروفريدا را يک بارطوری 
اين  بود.  رازآميز  برايم  كه  ديدم  تصادفی  و  نامنتظرانه 
اتفاق در روزی پيش آمد كه پابلو نرودا در طول يک سفر 

دور و دراز، برای يک اقامت موقتی، برای 
گذاشت.  اسپانيا  به  پا  داخلی،  جنگ  هنگام  از  بار  اولين 
نرودا يک روز صبح را به قصد شكاركتاب های ناب دست 
از  قديمی  كتاب  جلد  يک  پورتر  توی  و  ماگذراند  با  دوم 
ريخت افتاده را ،كه شيرازه اش از هم پاشيده بود، خريد 

و در ازايش قيمتی پرداخت كه دو برابر حقوق ماهانه اش 
در سفارتخانه رانگون می شد . در البه الی جمعيت مثل 
با  می ديد  راكه  چيزی  هر  و  می كرد  معلولی حركت  فيل 
كنجكاوی بچگانه به دنبال طرزكارش بود، چون دنيا در 
نظرش اسباب بازی كوكی گنده ای می آمدكه زندگی از آن 

ساخته می شد.
از پاپ های  او به يكی  اندازه  به  من كسی را نديده ام كه 
رنسانس شبيه باشد، چون آدمی شكمباره و ظريف بود 
و حتی، به رغم ميلش در صدر ميز می نشست . همسرش 
بيشتر  كه  می آويخت  گردنش  دور  پيشبندی   ، ماتيلده   ،
، اما اين تنها  به درد آرايشگاه می خورد تا سر ميز غذا 
راهی بود كه سرا پايش غرق سس نمی شد. آن روز در 
رستوران كاروالرياس يكی از روزهای معمول زندگی او 
هم  از  جراح  يک  مهارت  با  را  درسته  بود. سه خرچنگ 
جدا كرد و خورد و در عين حال بشقاب های ديگران را با 
چشم بلعيد و از هركدام با لذتی چشيد انگار خواسته باشد 
پوسته  صدفهای  گاليسيا،  معمول  خوراكی  صدف های 
دريايی  خيارهای  و  اليكانته  ميگوهای  كانتابريا،  سياه 
كوستا براو را ، كه خواستاران زيادی دارد، بخورد. و در 
اين ميان مثل فرانسويها ازچيز ديگری به جز غذاهای لذيذ 
آشپزخانه صحبت نمی كرد، به خصوص خرچنگ ماقبل 

تاريخی شيلی كه توی قلبش جا داشت . 
ناگهان از خوردن دست كشيد ، شاخک های خرچنگ وارش 

را تنظيم كرد و با لحنی بسيار آرام به من گفت :
“يه نفر پشت سر منه كه چشم از من بر نمی داره .”

می گويد.  درست  ديدم  و  كردم  نگاه  شانه اش  روی  از 
سه ميز آن طرف تر زنی جسور باكاله قديمی و اشارپی 
شده  خيره  او  به  و  می خورد  غذا  شتاب  بدون  ارغوانی 
بود. بيدرنگ او را به بجا آوردم . پير و چاق شده بود اما 
همان فرو فريدا بود با حلقه مارمانند در انگشت اشاره 
. فرو فريدا با نرودا و همسرش سوار يک كشتی بودكه 
نديده  اما توی كشتی همديگر را  افتاده بود.  ناپل راه  از 

بودند. او را دعوت كرديم تا سر
 ميز ما قهوه بنوشد و من تشويقش كردم تا از رؤياهايش 
بگويد و شاعر را شگفتزده كند. نرودا اعتنايی نكرد، چون 
پيشگويانه  رؤياهای  به   ، كه  كرد  اعالم  ابتدا  همان  از 

اعتقادی ندارد.
گفت :”فقط شعره كه غيبگوست .”

در  اجباری  زدن  قدم  درطول  و  ناهار  صرف  از  پس 
كشيديم  عقب  را  فريدا خود  فرو  و  من   ، رامبالس  طول 
كسی  گوش  بی آنكه  كنيم  تعريف  را  خاطرات مان  تا 
بشنود. فرو فريدا گفت كه اموالش را در اتريش فروخته 
توی  و  كرده  پيدا  دنجی  جای  پرتغال  دراپورتوی  و 
است  تپه  روی  بر  قالبی  كاخی  داد  توضيح  كه  خانه ای 
انداز سراسراقيانوس  از آن جا چشم  زندگی می كند كه 
هرچند صريحا   . پيدااست  امريكای جنوبی  تاكشورهای 
با  كه  بود  روشن  موضوع  اين  ازگفته هايش  اما  نگفت  
خواب های پياپی،دار و ندار مشتريان پر و پا قرصش را 
در وين باال كشيده . اما اين موضوع تعجب مرا برنينگيخت 
، چون نظرم هميشه اين بوده كه رؤياهای او چيزی بيش 
از ترفندی برای گذران زندگی نيست و اين موضوع را با 

او در ميان گذاشتم .
غش غش زير خنده زد وگفت : “مث هميشه پررويی.”و 
نرودا  انتظار  به  افراد  بقيه  ،چون  نگفت  ديگری  چيز 
عاميانه  زبان  به  را  هايش  صحبت  او  تا  بودند  ايستاده 
شيليايی با طوطيهای رامبال د لوس باخاروس تمام كند. 
وقتی گفت و گويمان را از سرگرفتيم فروفريدا موضوع را 

عوض كرد.
گفت : “راستی، می تونی برگردی وين .”

تنها در اين وقت بود كه به صرافت افتادم سيزده سال از 
اولين مالقات ماگذشته .

وجه  هيچ  به  باشه  نادرست  رؤياهات  اگه  :”حتی  گفتم 
برنمی گردم ، اينوگفته باشم .”

تا نرودا را  او را به حال خودگذاشتيم  درساعت سه ما 
برای رفتن به محل خواب نيمروز مقدس او همراهی كند، 
از تدارك مفصل آماده كرده بود و  كه در خانه ما پس 
از جهتی آدم را به ياد مراسم چای ژاپنيها می انداخت . 
بعضی پنجره ها می بايست باز باشند و بعضی ديگر بسته 
باشند تا ميزان كامل گرما حاصل شود ونوع خاص نور 
برقرار  كامل  و سكوت  بتابد  می بايست  از جهتی خاص 
باشد. نرودا بيدرنگ به خواب رفت و مثل بچه ها ده دقيقه 
بعد بيدار شد كه اصال انتظارش را نداشتيم . سر وكله اش 
در اتاق پذيرايی پيدا شد ، سرحال و با نقشی كه بالش 

برگونه اش جاگذاشته بود.
گفت : “من خواب اون زنی رو ديدم كه خواب می بينه .”

ماتيلده از او خواست كه خوابش را برايش تعريف كند. 
گفت :”خواب ديدم كه اون زن داره خواب منو می بينه .” 

من گفتم : “اين موضوع از داستانهای بورخسه .”
با ناراحتی نگاهی به من انداخت .
“مگه اون اين موضوعو نوشته ؟”

گفتم : “اگه هم ننوشته باشه يه روزی می نويسه . اين يكی 
از مخمصه های اونه .”

همين كه نرودا درساعت شش غروب آن روز سواركشتی 
تنها  ميز  يک  تنهايی پشت  به  كرد،  ما خداحافظی  با  شد 
نشست و با جوهر سبز شروع به نوشتن شعرهای روانی 

كرد كه معموال موقع اهدای كتاب
اولين  با  می كشيد.  پرنده   و  ماهی  و  گل  آن  با  هاش 
فريدا  فرو  دنبال  به  شوند”،  پياده  اخطار”بدرقه كننده ها 
گشتم و سرانجام همانطوركه خداحافظی نكرده داشتيم 
او هم   . پيدايش كرديم  ، در عرشه جهانگردها  می رفتيم 

چرتی زده بود.
گفت : “من خواب شاعرو ديدم .”

شگفتزده ازاو خواستم كه خوابش را برايم تعريف كند.
و   ”. می بينه  منو  داره خواب  ديدم شاعر  “خواب   : گفت 

نگاه بهتزده
من اوقات او را تلخ كرد. “چه انتظاری داشتی؟گاهی ميون 
با  ارتباطی  هيح  كه  ،آدم خوابی می بينه  اون همه خواب 

زندگی واقعی نداره.”
ديگر او را نديدم يا حتی به فكرش هم نيفتادم تا وقتی كه 
خبر آن زن انگشتر مارمانند به دست را توی آن فاجعه 
 . داده  دست  از  را  جاش  كه  اشنيدم  هاوانا  ريويرای 
با  تصادفی  سياسی،  مهمانی  يک  در   ، كه  بعد  ماه  چند 
را  نتوانستم جلو وسوسه خود  برخوردم  پرتغال  سفير 
زياد  عالقه  با  سفير   . كردم  سؤال هايی  او  از  و  بگيرم 
،گفت  داد  سخن  داد  او  درباره  فوق العاده ای  تحسين  و 
اگه  بود.  خارق العاده  زن  اين  چقدر  نمی دونين  “شما   :
می دونسين يه داستان درباره ش می نوشتين .” وبا همين 
لحن و جزئيات بهت انگيز به گفته هايش ادامه داد،بی آنكه 

سرنخی به دست من بدهد تا به نتيجه ای برسم .
كار  چه  “آخر   : پرسيدم  عينی  بسيار  لحنی  با  سرانجام 

می كرد؟”
آن وقت او مأيوسانه گفت : “هيچی، خواب می ديد.”
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 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

در روزگاری كه در و تخته اصال با هم جور نيستند و دنيا به خصوص 
نداشتم  قصد  اصال  دارد،  ديگر  لعابی  و  رنگ  ما  پرپر  هنر  مملكت  در 
امروزه  دوباره به عمل شنيع ناخنک زنی دست بزنم! هر چند كه همه 
به خصوص در مملكت بی در و پيكر ما به همه چيز و همه كس ناخنک 
می زنند! ناخنک زنی جزء تغيير ناپذير فرهنگ ايرانی جماعت است كه 
با او زاده شده ولی با او نمی ميرد، بلكه از جسمی به جسم ديگر حلول 

پيدا می كند!

برای همين قصد نداشتم به اين عمل شنيع دوباره دست يازی كنم، اما 
از  و  فرمودند  امر  جانب  اين  به  نديم  جوانان  و  قديم  دوستان  از  يكی 
آنجاييكه بنده توان” نه “ گفتن ندارم، حتی در بدترين شرايط، امتثال امر 
كردم و گردن نهادم. اين گردن نهادن با آن گردن نهادنی كه شما فكر 

می كنيد فرق دارد!

دوستانی كه مرا ميشناسند يا نمی شناسند، می دانند ناخنک زنی پيشۀ 
ال يزالی اين جانب است و از اين راه نان و بوقلمون ميخورم، البته اگر 
بگذارند، كه نمی گذارند! از آنجايی بندۀ ناخنک- زن، به قلب همه چيز 
ناخنک می زنم و نه حاشيه آن، تصميم گرفتم ناخنک افتتاحيه را به قلب 
موضوع روز يعنی قاچاق فيلم بزنم، هر چند قاچاق فيلم معركه ای بود 

كه آقايان براه انداختند تا پشت آن مخفی شوند.

بهتراِن  ما  از  طايفۀ  اين  بيرونی  و  اندرونی  اهل  و  عوامل  پيش  چندی 
سينمای رو به موت ايران، بيل و كلنگ بدست گرفته و َعلَم و ُكَتل هوا 
كدام  نكردند  ولی مشخص  بگيريد!  را  فيلم  قاچاق  جلِو  كه  بودند  كرده 
فيلم؟ آيا به واقع اين شلم شوربايی كه به حلق اين خلق ميريزند، فيلم 

است؟ 

فيلم رنگين و  اين همه  با وجود  بنده نمی رسد  ناقص  يا  به عقل كامل 
سنگين كه در سراسر عالم به خصوص كعبۀ آمال تمام حوزه های فيلم، 
يعنی” هاليوود “ ساخته ميشود، كسی به فكر قاچاق فيلم ايرانی بپردازد، 

آن هم از نوع بد و خيلی بدش!

كارشان  تنها  كه  كننده  تهيه  اصطالح  به  جماعت  اين  دست  از  خدايا 
شمردن  سواد  چون   ( است  پولشمار  دستگاه  با  هم  آن  پول  شمردن 
ندارند!( به تو پناه ميبريم. چون فقط تو ميتوانی ما را از شر اين اشرار 
حفظ كنی! اين جماعت را فقط من ناخنک زن ميشناسم و بس! باور كنيد، 
اگر كسی ديگر غير از من اين جماعت را می شناخت، جرأت نميكردند 
برای سر كيسه كردن دولت و ملت از اين دست خيمه شب بازی ها به 
راه بيندازند! اين جماعت چون با فوت و فن فيلم ساختن آشنا نيستند و 
بيشتر كاسب مملكت هستند )آن هم نه از آن نوع كه حبيب خداست( ، به 
جای فيلم ساختن خودشان فيلم بازی می كنند و خلق خدای بی خبر از 

دوز و كلک را فيلم می كنند!

شاسی  يک  فشار  با  است،  مشكشان  در  تمساح  اشک  كه  جماعت  اين 
ميكنند!  تلكه  را  مردم  گدايان سامره  مانند  و  ميشود  اشكشان سرازير 
از آنجايی كه در مملكت گل و بلبل ايران از مطبوعات چيان قديم خبری 
نيست و جوجه مطبوعات چيان عصر حاضر هم دهانشان مثل نهنگ ... 
خور هميشه باز است، لقمه ای نيمه چرب در اين دهان گنده می گذارند تا 
برای آنان مثل نهنگان سيرك نمايش اجرا كرده و موضوع قاچاق فيلم را 
در بوُق كرنا كنند و گوش فلک را ببرند، غافل از اينكه گوش فلک مدتهای 

مديديست كه َكر است و زبانش الل!

پس از اينكه گرد و خاكی به پا شد و ديد همه نسبتًا كور، اين جماعت به 
اصطالح تهيه كننده، در پس اين گرد و خاك به تكثير و قاچاق فيلم های 

خود مشغول ميشوند! جل الخالق! عجب مارمولک هايی هستند!

آنان كه ميدانند، يعنی مطمئنند كه فيلم هايشان فروش ندارند و جماعت 
پول اضافی خرج اين آش شل قلمكار نمی كنند، به حربۀ قاچاق رو آورده 
اند. اين بر ميگردد به اصل آنانكه محتكر و قاچاقچی كاال بودند. راستش 
را بخواهيد در خونشان است و نمی توان گناهی به گردن آنان انداخت! 
آنان به ندای درونشان كه سر منشأ شيطانی دارد گوش ميكنند، چه بچه 

های حرف شنو ای!

اگر چند نفر از اين تهيه كنندگان را از ته يا از سر آويزان كنند، بخصوص 
سركردۀ نظر كرۀ آنان را كه اين الم شنگه را راه انداخته، مشكل قاچاق 
به همين راحتی حل ميشود! اگر به عهدۀ من بگذاريد كه حتمًا حلش می 

كنم! 

ناخونک 

ناخونک  کارت عروسي دختر شريفي نيا
 خبرساز شد

 

 ازدواج به سبک
  ایراني

 قضيه وقتي جالب تر شد كه فهميديم اين عروس مليكاخاتون شريفي نيا صبيه
 آقا محمدرضا خان شريفي نيا و سركار عليه آزيتا خانوم حاجيان»از مشاهير
سبک هاي شاهد  كشورمان  در  روزها  اين  است.  توقراف«  سينما  و   تيارت 

 .مختلف عروسي هستيم

با  آلوچه، خرما، دل و جگر، چاي و  از عروسي هايي كه به شيوه هاي سنتي 
 پسته به پذيرايي از ميهمانان مي پردازند تا مهمانداراني كه كراوات مي زنند يا
 پرواز عروس و داماد بر فراز استخر قوهاي زيبا! اما اين بار عروسي متفاوت

 .نيست بلكه عروس و داماد و كارت عروسي شان متفاوت است

 عكس روي جلد مجله تصوير سال مربوط است به كارت عروسي اين عروس
 و داماد با پوشش متفاوت »يكي بود، يكي نبود« روزي در يكي از خانه هاي
 شهر تهران خانواده محمدرضاخان شريفي نيا كنار هم نشسته بودند و كامال

 .اتفاقي به اين نتيجه رسيدند كه اين كار متفاوت را انجام دهند

 هركس نظري داد و حرفي زد تا حاصل كار، كارتي جالب شد كه در روز جمعه
 14 ارديبهشت 138۶ هجري شمسي ساعت هفت تا 10 شب، جمعي از آشنايان

.اين خانواده را به مجلس شادي آنها بكشاند

 و افقي A4 جونم براتون بگه« اين كارت در ابعادي كمي كوچک تر از كاغذ«
و گفتاري  شيوه هاي  و  قديمي  عروسي  كارت هاي  از  را  آن  متن  شد.   چاپ 
رضاخان امير  جناب  آقاداماد  و  خانم  عروس  پدر  گرفتند.  قديمي   نوشتاري 

 .طالچيان زحمت بسياري كشيدند تا نتيجه نهايي حاصل شد

 دو خط مختلف را براي روي كارت امتحان كردند؛ يكي به خط آقاي شريفي نيا
 و ديگري با فونت رايانه اي )نمي دانيم در ايران باستان به فونت چه مي گفته اند؟!(
 بر اين اساس نيمي از كارت ها را با خط شريفي نيا به ميهمان ها دادند و نيمي را
 هم به شيوه ديگر. تمامي كارهاي چاپي كارت را عوامل دست اندركار در خانه

.و بدون دخالت تجهيزات مدرن امروزي انجام دادند

 قالب مقوا را گرفتند، عكس عروس خانم و آقاداماد را پدر عروس خانم گرفت و
 خودش هم چاپ كرد، متن نوشته شده را به تعداد كارت ها فتوكپي گرفتند و
 مقواي شابلون بيضي خريدند، عكس را روي آن چسباندند و در پاكت را هم
 برخالف رسم اين روزها با روبان نبستند، بلكه مهر و موم كردند. طبيعي است
 كه اين همه كار زمان زيادي مي برد و ميزبانان عروسي تا سه روز مانده به

 .مراسم درگير اين كار بودند

آقا داماد و مادر عروس خانم روز مراسم زخم و بال عروس خانم،   دست و 
 چسبي بود. مرارت بسيار كشيدند و تمام لوازم اين كارت را مغازه به مغازه
 گشتند و پيدا كردند و باالخره آن شد كه مي خواستند و اما بشنويد از لباس
سريالي دارد  دري  ضياءالدين  كه  هستيد  جريان  در  حتما  داماد.  و   عروس 

 .مي سازد به نام »كاله پهلوي« كه طراح لباس آن سارا خالدي است

 ايشان لباسي را كه براي نقش شقايق فراهاني در اين سريال طراحي كرده دو
 روز به عروس خانم ما قرض دادند و هر تكه از لباس داماد را هم از لباس هاي

 .يكي از بازيگران اين سريال آوردند تا اين عكس گرفته شود

 تنها اتفاقي كه قرار بود بيفتد و نيفتاد اين بود كه داماد بايد سبيل هم مي داشت
و كنند  نقاشي  سبيلي  ايشان  براي  عكس  در  كه  شد  اين  بر  قرار  نشد!   كه 
تياتر و  سينما  بازيگر  ايضا   – خانم  عروس  خواهر  شريفي نيا   مهراوه خانم 
 – سبيلي براي ايشان نقاشي كرد كه اشتباها نسخه رايانه اي سبيل دار به عنوان

 .عكس نهايي انتخاب نشد و در نتيجه داماد قصه  ما بي سبيل ماند

 آرايش عروس خانم يا به گفته امروزي ها گريم آن را خود مليكا خانم
 روي صورتش انجام داد كه اين كار تا دو نيمه شب طول كشيد. حتما
 برايتان سوال پيش آمده كه مگر جشن عروسي ساعت دو نيمه شب

 بوده است؟

 خير. اين  آرايش و لباس خاص و سنتي تنها براي عكس روي كارت
روز براي  زوج  اين  بوده.  شده  تعبيه  ما  داماد  و  عروس   عروسي 
 عروسي شان لباس هاي روتين  تري پوشينه اما باز هم خاص! آقاداماد

.فراك پوشيدند و عروس خانم لباس عروسي عربي

اون ور. زن ها  و  اين ور  مردها  بود؛  روباز  باغ  يک  در  عروسي   جشن 

 بخش مردها كامال فضاي سنتي همراه با تنبک، ويلن، چاي و تخت و البته ميز
 و صندلي هم براي كساني كه دوست داشتند موجود بود. باالخره ايده اي كه
 هركسي تكه اي از آن را گفت شكل گرفت و جالب هم شكل گرفت، چون فكر

 .كردند كه متفاوت باشند

كه بود  اين  از  نگراني اش  فقط  و  بود  موافق  ايده  اين  با  بسيار  هم  داماد   آقا 
 كارت ها دير به دست ميهمان ها برسد و آنها بي كارت بمانند اما اين اتفاق نيفتاد
 و ميهمان ها جملگي اظهار كردند كه كارت به اين پسنديدگي اشكالي ندارد كه

.دير به دست ما رسيد

عروسي جشن  قديم ها  آن  هم  آنها  كه  عروس  مادر  و  پدر  از  بشنويد   حاال 
نوشته آن  كه روي  فرستادند  آشناهايشان  خانه  در  به  را  كارتي  و   نداشتند 
 بودند كه ما عروسي نگرفته ايم ولي پولش را صرف امور خيريه براي كودكان
 بي بضاعت كه قدرت خريد حتي يكم جلد كتاب يا شام را ندارند، مي كنيم و در

 .واقع براي اين بچه ها عروسي گرفته ايم

سرتان دوستان،  بله  تنگدست.  كودكان  چهره  از  بود  پر  هم  كارت  آن   روي 
اينطوري بود كه قصه ما به سر رسيد كالغ هم به خونش  را درد آوردم و 

.رسيد

 مليكا شريفي نيا در پايان صحبتش در مورد مهراوه خواهرش مي  گويد: نمي دانم
 نظر او راجع به اين نوع عروسي گرفتن چيست؟ بايد خودش بگويد. شايد اصال
 دوست نداشته باشد عروسي بگيرد. بايد از خودش بپرسيد، چون هر كسي

 .بايد در موقعيت قرار بگيرد

 در مورد بازتاب هاي مثبت و منفي احتمالي اين كار عجيب هم مي گويد: بازتاب
 منفي كه تا به حال نديده ام يا شايد به گوشم نرسيده، ولي مثبتش اين بوده كه
 همه ميهمان ها كارت مان را به عنوان يادگاري نگه داشته اند. البته نه الي كتاب
نكند. درد  هستند. دستشان  يادمان  به  كه  بگويند  تا  كتابخانه شان  روي   بلكه 
 كساني هم كه در مراسم ما نبوده اند يا تازه با هم دوست شده ايم مي گويند

مي شود يكي هم براي ما درست كنيد؟

 مليكا شريفي نيا در پايان مي گويد كه فكر نمي كند شق القمر كرده اند. فقط خوب
 فكر كرديم و نتيجه اش اين شد. خوب است كه به دل بقيه نشست و در پايان
 اينكه از تمام عكاسان پيشكسوت كه منتظر بودند عكس شان روي جلد مجله

!تصوير سال چاپ شود عذر مي خواهم، ولي تقصير من نبود
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 در دهه 70 ميالدي، وزير امور خارجه وقت آمريكا، هنري كيسينجر، از نخست وزير وقت چين چوئن الي درباره 
پيامدهاي عمده انقالب فرانسه پرسيد. گفته مي شود چو چنين پاسخ داد: »خيلي زود است كه جواب دهم.«

نكته اي كه در پاسخ چو نهفته بود، مشكل اساسي در تعيين مهم ترين رويدادهاي تاريخي است.
هيچ يک از ما نمي توانيم پيش بيني كنيم جهان در آينده به چه سمتي پيش مي رود و رويدادهايي كه امروز شگفت انگيز 
و تاريخي به نظر مي رسند، ممكن است در جاده زمان رنگ ببازند و كم اهميت شوند. به عنوان مثال اسكوتر اختراع 
شده توسط دين كامن را در نظر بگيريد. تا همين چند سال پيش، اين وسيله به عنوان پديده اي شگفت انگيز در صنعت 
حمل و نقل جهان قلمداد مي شد و وسيله اي بود كه طراحي همه شهرهاي جهان را مي توانست دستخوش تغيير كند. اما 

امروز از رونق اوليه اش بسيار كاسته شده و براي همه عادي شده است.
ولي برخي دستاوردها آنچنان شايان توجه و آن قدر اثربخش هستند كه در مدت  كوتاه تنها چند دهه پس از ظهور 

آنها مي توانيم شاهد تغييراتي كه در جهان ما به وجود مي آورند، باشيم.
فوربس در همين رابطه نمونه هايي از اين انقالب هاي جهاني را گردهم آورده است و به معرفي 15نفر از افرادي كه 

از سال 1950 تاكنون جهان ما را دستخوش تحوالتي شگرف كرده اند، پرداخته است.
آنچه بايد به آن دقت كنيم، اين است كه هر كسي نمي تواند جهان را در جهت مثبت تغيير دهد.

خيلي خوب مي شد اگر اسامه بن الدن ها كمتر وگورباچف ها بيشتر مي شدند. تفاوت اين دو دسته افراد در اين است 
كه گروه اول با دست يابي به قدرت به فكر نسل كشي مي افتد و گروه دوم با رسيدن به قدرت، آن را در جهت منافع 

نوع بشر هدايت مي كند. اين فهرست فوربس فهرستي اختصاصي از افراد گروه دوم است.
در مجموع وقتي بحث دستيافت ها و موفقيت هاي بشري به ميان مي آيد و اينكه اين دستيافت ها چگونه زندگي امروز 

ما را متحول ساخته است، شاهد آن هستيم كه سياستمداران كمتر از دانشمندان تاثيرگذار هستند.
سازندگان تكنولوژي، يعني ايده هايي كه شكل فيزيكي به خود مي گيرند، در صدر اين فهرست قرار دارند. به عنوان 

مثال اختراعات پائول الوتربر و پيترمنسفيلد را در نظر بگيريد.
يعني سيستم تصويربرداري صوتي- مغناطيسي يا ام آرآي كه تقريبا همه رشته هاي جراحي را دستخوش تحول كرد 

و به پزشكان اين امكان را داد كه بدون بريدن بدن بيمار بتوانند داخل بدن وي را مشاهده كنند.
نيريت ويس، استاديار بخش جراحي اعصاب دانشكده مونت سيناي نيويورك مي گويد: »ام آر آي جراحي اعصاب را به 
كلي دستخوش تحول كرد. اگر جمجمه را بشكافيد و به مغز نگاه كنيد يک توده منسجم است. شما نمي توانيد با نگاه 
كردن به آن موفق به ديدن گروه هاي سلولي گوناگون آن شويد. اما ام آر آي به ما اين امكان را مي دهد كه ساختارهاي 

موجود در مغز را مشاهده كنيم و نقشه اي در اختيار داشته باشيم كه به كجا برويم و كجا نرويم.«
گاهي تاثيرگذارترين اقدامات لزوما به پيشرفت هاي باور نكردني در علم كه سال ها مورد تعريف و تمجيد قرار گيرند 
منجر نمي شوند. شايد مجهز ساختن يدك كش يا كاميون توسط يک جعبه بزرگ متحرك و استاندارد بيش از يک 

اختراع باور نكردني تاثيرگذار باشد. و اقتصاد كنوني جهان بدون آن باورنكردني مي نمايد.

كه  كشيد  طول  دهه  يک  اما  كرد.  اختراع   195۶ سال  در  را  كشتي ها  كانتينر  مک لين،  ملكوم  آمريكايي،  كارآفرين 
تاثيرگذاري اين اختراع در عرضه تسليحات نظامي در جنگ ويتنام آشكار شود. كشتي راني كانتينري هنوز هم در 
حال رشد است و نرخ رشد ساالنه آن 11درصد است. اگر مک لين كه اين تجارت را در كاروليناي شمالي در سال 
1934 با استفاده از تنها يک كاميون 120دالري آغاز كرده بود اكنون زنده بود از اين رشد بسيار متعجب مي شد. اين 
داستان تاثيرگذاري بر جهان، داستان تخيل، صبر، سخت كوشي و باور است. اين 15 نفر كه توانستند جهاني را تغيير 

دهند ثابت كردند كه باور مي تواند به حقيقت بپيوندد. 

تيم برنرز-لي
مخترع شبکه جهاني اينترنت

تيم برنرز-لي براي اولين بار شبكه جهاني اينترنت را در 
سال 1998 طراحي كرد و اولين مرورگروب،  ويرايشگر 
انداخت.اين  اينترنتي را به راه  پايگاه خدمات رساني  و 
تكنولوژي ها كه بعدها تا حدود زيادي دستخوش تغيير 
شدند، توانستند شيوه خلق اطالعات و استفاده از آنها 
را متحول سازند و انقالبي اطالعاتي را در جهان ما رقم 

زنند.  

فرانسيس کريک، جيمز واتسن، رزاليند فرانکلين
کاشف ساختار دي ان اي

جيمز  او  آمريكايي  همكار  و  انگليسي  كريک  فرانسيس 
بزرگترين  از  يكي  به  موفق   1935 سال  در  واتسن 
كشف هاي تاريخ علم بشر شدند. آنها توانستند ساختار 
مولكولي دي ان اي را به درستي رمز گشايي كنند. البته 
آنها نمي توانستند بدون دانشمند انگليسي ديگري به نام 
رزاليند فرانكلين كه تصاوير اشعه ايكس او به آنها كمک 
كرد ساختمان نردباني شكل و درهم پيچيده دي ان اي 

پانزده نفری که دنیای ما 

را تغییر داده اند!!!

منبع : نشریه فوربس 
ترجمه : شادي آذري
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را كشف كنند.واتسن بدون آگاهي رزاليند و به صورت اتفاقي توسط اشعه ايكس او توانست اين 
ساختار را مشاهده كند. فرانكلين كه براي دريافت تصاوير اشعه ايكس خود را در معرض سطح خطرناكي از اشعه 
ايكس قرار داد، در سال 1958و در سن 37سالگي بر اثر سرطان در گذشت. همكار او مريس ويلكينز هم كه در جايزه 

نوبل پزشكي سال 19۶2 با واتسن و كريک شريک بود به همين سرنوشت دچار شد.   

ميلتون فريدمن
بنيانگذار بازارهاي آزاد

ماليات  از  اقتصاددان  فريدمن،   ميلتون  حمايت 
بازارهاي  و  دولت  تصدي گري  محدوديت  كم،  
به  و  شد  آغاز   ۶0 دهه  در  تئوري  يک  طرح  از  آزاد 
دوران  در  آمريكا  اقتصادي  سياست هاي  محوريت 
طرح  خاطر  به  رسيد.فريدمن  ريگان  رياست جمهوري 
در  متعادل  و  ثابت  رشد  كه  دارد  شهرت  بحث  اين 
عرضه پول منجر به رشد اقتصادي ثابت خواهد شد و 
تورم ثمره آن است كه پول بيش از حد زياد، كاالهاي 
بيش از حد كمي را به دست دهد. او برنده جايزه نوبل 

اقتصاد در سال 197۶ شد.   

ميخاييل گورباچف
پايان بخش کمونيسم

 ،1985 سال  در  گورباچف  ميخاييل  آنكه  از  پس 
دبيركل حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي سابق 
و  باز(  )فضاي  »گالسنوست«  موضوعاتي چون  شد، 
اقدام  اين  را مطرح ساخت.  )اصالحات(  »پرسترويكا« 
سرد.  جنگ  و  كمونيسم  پايان  براي  بود  آغازي  او 
دبيركل  عنوان  به  اصالحات  در  او  تالش  اولين  اما 
مصرف  بود  كرده  تالش  او  شد.  مواجه  شكست  با 

مشروبات را متوقف سازد.   

جک کيلباي و رابرت نويس
مخترع ريز تراشه

مدار  يک  جداگانه  طور  به  يک  هر  نويس  و  كيلباي 
اختراع  اين  كردند.  اختراع   1959 سال  در  را  تركيبي 
پيش از آن يكي از بزرگ ترين موانع بشر در دستيابي 
ريزتراشه   بود.  قوي تر  و  سريع تر  كامپيوترهاي  به 
آنها انقالبي را در كوچک سازي تكنولوژيكي به وجود 
معرفي  دتر  زو  را  خود  اختراع  گيلباي  اگرچه  آورد. 
كرد و جايزه نوبل را دريافت كرد، اما اين تراشه هاي 
سيليكوني نويس بود كه بيشتر مورد پسند واقع شد. 

نويس شركت اينتل را در سال 19۶8 تاسيس كرد و اين شركت امروز بزرگ ترين توليد كننده نيمه هادي ها در جهان 
است. در همان سال كيلباي موفق به ساخت اولين ماشين حساب شخصي در جهان شد.   

پائول الوتربر و پيتر مانسفيلد
يا  مغناطيسي  صوتي-  تصويربرداري  مبدع 

آم آر آي

نوبل  جايزه  دريافت  به  موفق  مانسفيلد  و  الوتربر 
را  جايزه  اين  آنها  شدند.   2003 سال  در  پزشكي 
صوتي  تصويربرداري  دستگاه  اختراع  خاطر  به 
مغناطيسي بردند. اين دستگاه كه همه آن را با نام   –
آم آر آي مي شناسند، به جراحان اين امكان را مي دهد 
كه داخل ارگان هاي نرم بدن را بدون شكافتن آنها يا 
در معرض اشعه ايكس قرار دادن بيمار مشاهده كنند.  

 

جورج لوکاس
سازنده فيلم جنگ ستارگان

تصوير  و  نور  شركت  فيلمساز  لوكاس  جورج 
تخيل  تا  كرد  تاسيس   1975 سال  در  را  اينداستريال 
وارد  ما  واقعي  زندگي  به  را  ستارگان  جنگ  از  خود 
سازد. شركت او موفق شد جلوه هاي تصويري را در 
پيشرفته  تكنيک هاي  كند.  متحول  فيلمسازي  صنعت 
او  رايانه اي  تصويرسازي  و  كنترلي  دوربين هاي 
انقالبي را در دهه 80 ميالدي رقم زد و شايد مهمتر 
از همه اينكه عزم جورج لوكاس در ايجاد تحولي در 

فيلمسازي به اقتصاد صنعت فيلمسازي معنايي تازه 

بخشيد.   

ملکوم مک لين
مبدع کانتينر کشتي ها

بزرگ  ايده  يک  كشتي سازي  صنعت  كارآفرين  اين 
بخش  كل  مي توانستند  بزرگ  جرثقيل هاي  اگر  داشت: 
يدك كاميون را به يک كشتي منتقل كنند به جاي آنكه 
از روش وقت گير و پرهزينه تخليه و بارگيري تدريجي 
كشتي استفاده شود بهره وري كار بسيار بيشتر خواهد 
سطح  به  را  كشتي ها  كانتينر  توانست  او  شد.خالقيت 

استاندارد برساند و اقتصاد جهاني را متحول سازد.  
 

گريگوري پينکس، چانگ و جان راک
توليدکننده اولين قرص کنترل جمعيت

در سال 1953 پينكس و همكارش مين چوئه چانگ ثابت 
كردند كه هورمون ها مي توانند از آبستن شدن حيوانات 
جان  دكتر  توسط  هم  مشابه اي  كنند.مطالعه  جلوگيري 
راك در دانشگاه هاروارد در حال انجام بود و او نيز به 
پينكس پيوست تا آزمايشات الزم را در مورد انسان در 
سال 195۶ انجام دهند. در سال 19۶0 سازمان غذا و 
داروي اياالت متحده آمريكا اولين قرص ضدبارداري را 

كه انوويد نام داشت تاييد كرد.  

 

 reports@persianweekly.co.uk  

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

لطفا مطالب و ترجمهئ های خود را بصورت تايپ شده برای دفتر 
روزنامه ارسال کنید
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زبان  و  داشت  فراوان  َرمه،  و  مال  دهقاني  كه  گفت : شنيده ام  وزير 
جانوران دانستي. روزي به طويله رفت. گاو را ديد كه نزديک آخور 
خر ايستاده و چشم به َعليق پاكش نهاده به خوابگاه ُخشكش َرشک 
مي برد و مي گويد كه گوارا باد بر تو اين نعمت و راحت كه من روز 
به آسياب گرداندن  َتَعب، گاهي به شيار و گاهي  و شب در رنج و 
مي گزارم و ترا كاري نيست جز اين كه خواجه ساعتي ترا سوار شود 

و باز به سوي آخور باز گرداند.

ترا شب به عيش و طرب مي رود   
                                                 نداني كه بر ما چه شب مي رود

درازگوش به پاسخ گفت: فردا چون شيار افزار به گردنت َنَهند بُِخسب 
و هر چه زنندت بر مخيز و آنچه پيشت آورند مخور. چون روزي دو 
بدين سان كني از مشقت و رنج خالص يابي. اينها در گفتگو بودند و 
خواجه گوش همي داد. چون بامداد شد خادم طويله آمده گاو را ديد 
كه قوتي نخورده و ُقّوتي ندارد. سستي گاو را به خواجه باز نمود. 
افزار به گردن او بنه.  خواجه گفت: درازگوش را كار فرما و شيار 
خادم چنان كرد. به هنگام شام كه درازگوش بازگشت، گاو پيش آمده 
به نيكيهاي او سپاس گفت. خر پاسخي نداد و از گفتۀ خود پشيمان 
بود. روز ديگر باز خر را به شيار بستند. وقت شام خر با تن فرسوده 
و گردن سوده بازگشت. گاو به شكرگزاري پيش آمد. درازگوش با 
به  از خواجه شنيدم كه  توام؟  ُمشفِِق  ناِصِح  داني كه من  گاو گفت: 
خادم گفت: فردا گاو را به صحرا ببر. اگر سستي نمايد، به قصابش 
بشنيد  را  اين  گاو  والسالم. چون  گفتمت  پندي  دلسوزي  به  من  ده. 
رضامندي كرد. گفت: فردا ناچار به شيار روم. اينها در سخن بودند 

و خواجه گوش همي داد. 
گاو  امروز  گفت:  خادم  به  آمده  طويله  به  خاتون  با  خواجه  بامداد 
را كار فرما. چون گاو خواجه را بديد دم راست كرده بانگي زد و 
َبرَجسَتن گرفت. خواجه در خنده شد و چندان بخنديد كه بر پشت 
افتاد. خاتون سبب خنده باز پرسيد. خواجه گفت كه: ِسّري در اين 
است كه فاش كردن نتوانم. خاتون گفت: ترا خنده بر من است! چون 
خواجه خاتون را بسيار دوست مي داشت گفت: اي مونس جان از بهر 
خاطر تو من ِسرِّ خود را فاش كنم ولي پس از آن زنده نخواهم بود. 
آنگاه خواجه فرزندان و پيوندان خود حاضر آورده وصّيت بُِگزارد 
و از بهر وضو به باغ اندر شد كه سگي و خروسي و مرغان خانگي 
در آن باغ بودند. خواجه شنيد كه سگ با خروس مي گويد: واي برتو، 
خداوند ما به سوي مرگ روان است و تو شاداني؟ خروس پاسخ داد 
كه: خداوند ما كم ِخَرد است از آنكه من پنجاه زن دارم و با هر كدام 
گاهي به نرمي و گاهي به درشتي مدارا مي كنم. خداوند ما يک زن 
بيش ندارد و نمي داند با او چگونه رفتار كند. چرا شاخي چند از اين 
درخت َبر نمي گيرد و خاتون را چندان نمي زند كه يا بميرد يا توبه 
كند كه رازهاي خواجه را باز نپرسد. در حال خواجه شاخي چند از 
درخت بگرفت و خاتون را چندان بَِزد كه بيخود گشت. چون به خود 
اِستِغفار كرد و پاي خواجه را همي بوسيد تا  آمد معذرت خواسته 

َبر ِوي ببخشود. 
اكنون اي شهرزاد همي ترسم كه بر تو از َملِک آن رود كه از دهقان 
بدين زن رفت. شهرزاد گفت: »دست از َطلَب ندارم تا كام من برآيد«.

وزير چون ُمبالَِغت او را بدين 
پايه ديد، برخاسته به بارگاه 

َملِک َرفت و پايۀ َسرير بوسيده از داستان دختر خويش آگاهش كرد. 
اما شهرزاد خواهر كِهَتِر خود، دنيازاد را به نزد خود خوانده با او 
گفت كه: چون مرا پيش ملک بردند من از و درخواست كنم كه تو را 
بخواهد. چون حاضر آيي از من َتَمّناي حديث كن تا من حديثي گويم 

شايد كه بدان سبب از هالك برهم.
پس چون شب برآمد دختر وزير را بياراستند و به قصر 
َملَِكش بردند. َملِک شادان به حجله آمد و خواست كه 
نقاب از روي دختر َبركَِشد. شهرزاد گريستن آغاز كرد 
و گفت: اي َملِک، خواهر كِهتري دارم كه همواره مرا يار 
و َغمُگسار بوده، اكنون همي خواهم كه او را بخواهي كه با او وداع 
به  تخت  از  شهرزاد  با  و  بخواست  را  دنيازاد  ملک،   كنم.  بازپسين 
از  زير آمده، در كنار خواهر بنشست. دنيازاد گفت: اي خواهر من 
بي خوابي به رنج اندرم، ُطرفه حديثي َبر گو تا رنج بي خوابي از من 
بَِبَرد. شهرزاد گفت: اگر ملک اجازت دهد بازگويم. ملک را نيز خواب 
اجازت  را  داشت؛ شهرزاد  تمام  َرغَبتي  بشنودن حكايات  و  نمي برد 

حديث گفتن داد.
شهرزاد در شب نخستين گفت: 

حكايت بازرگان و عفريت
اي َملِِک جوانَبخت، شنيده ام بازرگاني سرد و گرم جهان ديده و تلخ 
و شيرين روزگار چشيده، سفر به شهرهاي دور و درياهاي پرشور 
همي  و  شد  بيرون  خانه  از  آمد.  پيش  سفري  را  او  وقتي  مي كرد. 
رفت تا از گرمي هوا مانده گشته، به سايۀ درختي پناه برد كه لختي 
برآسايد. چون برآسود، قرصۀ ناني و چند دانه خرما از ُخرجيني كه 
بينداخت. در حال  با خود داشت به در آورده بِخورد و تخم خرما 
عفريتي با تيغ بركشيده نمودار شد و گفت: چون تخم خرما بينداختي 
بر سينۀ فرزند من آمد و همان لحظه بيجان شد، اكنون ترا به قصاص 
او بايدم كشت. بازرگان گفت: اي جوانمردِ عفريتان، من مالي بي َمر و 
چند پسر دارم اكنون كه قصد كشتن من داري مهلت دِه كه به خانه 
باز گردم و مال به فرزندان بخش كرده وصيت هاي خود بگذارم و 

پس از سالي نزد تو آيم. عفريت خواهش او را پذيرفت. 
ماجراي  كرده  بخش  فرزندان  به  مال  بازگشت.  خانه  به  بازرگان 
بيان  پيوندان  با فرزندان و  بود  با عفريت رفته  خويش را چنان كه 
پاي  در  و  بازگشت  بيابان  همان  به  آمد  پايان  به  سال  چون  كرد. 
درخت نشسته، بر حال خود همي گريست كه پيري پيدا شد و غزالي 
در زنجير داشت. به بازرگان سالم داده پرسيد كه: كيستي و تنها در 
َمقام عفريتان از بهر چيستي؟ بازرگان ماجرا باز گفت. پير را عجب 
آمد و بر او افسوس خورد و گفت: از اين خطر نخواهي َرسَتن. پس 
كه  ببينم  تا  برنخيزم  اينجا  از  گفت:  و  بنشست  بازرگان  پهلوي  در 

انجام كار تو چون خواهد شد.
با  بازرگان به خويشتن مشغول بود و همي گريست كه پيري ديگر 
مقام چرا  اين  كه: در  داده پرسيد  َدر رسيد و سالم  دو سگ سياه 
نشسته ايد و به مكان عفريتان از بهر چه دل بسته ايد؟ ايشان ماجرا 
باز گفتند. هنوز پير ديگر ننشسته بود كه پير اَسَتر سواري در رسيد. 
بيان  ايشان ماجرا  باز پرسيد.  مقام  بودن در آن  سالم كرده سبب 

نمودند. 
كشيده  تيغ  با  عفريت  همان  َگرد  ميان  از  و  برخاست  َگردي  ناگاه 
پديدار شد، دست بازرگان بگرفت تا او را بكشد. بازرگان بگريست و 
آن هر سه پير نيز بر حال او گريان شدند. پير ُنُخستين كه غزال در 
زنجير داشت، برخاست و بر دست عفريت بوسه داده گفت: اي امير 
عفريتان، مرا با اين غزال طرفه حكايتي است؛  آن را بازگويم اگر ترا 

خوش آيد از سه يک خون او در گذر. عفريت گفت بازگوي.
ادامه دارد ...
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در صحنه  چه  كه  پرشروشوری  و  جوان  بازيگر  می شناسند.  همه  را  پطروسيان  ماهايا 
تئاتر، چه سينما و چه تلويزيون هميشه متفاوت ظاهر می شود. عليرغم آنكه چند سالی از 
گرايش وی به دين مبين اسالم و مذهب تشيع می گذرد اما به دليل آن كه دوست نداشت 
عمل معنوی اش پيرايه های رسانه ای پيدا كند اين امر را در سكوت برگزار كرد ؛ اما مدتی 
پيش برخی از سايت های اينترنتی و نشريات خبر مسلمان شدن اين بازيگر را منتشر كردند. 
اين نشريات نوشته بودند كه اين بازيگر در پی ازدواج با يک جوان مسلمان به دين اسالم 
روی آورده است. او همچنين به برخی از خبرنگاران گفته بود كه از مدت ها پيش برای باقی 
ماندن در مسيحيت يا گرويدن به اسالم در ترديد بودم كه با توجه به ازدواج با يک مسلمان 

از اين ترديد خارج شده و مسلمان شدم. 
برای كسب اطالعات بيشتر گفتگويی با اين هنرمند مشهور انجام شده است كه آن را با هم 

می خوانيم : 

- خانم پطروسيان! خبر را تاييد می كنيد؟ 

بله چندی پيش به دين اسالم گرويدم و دليلش هم اين بود كه همسرم يک مسلمان بود و من 
ترجيح دادم كه مسلمان شوم. 

- واكنش خانواده شما نسبت به مسلمان شدن شما چه بود؟ 

اينكه  ضمن  داشتند  دوست  خيلی  را  همسرم  خانواده ام،  چون  نداشتند  خاصی  واكنش 
خانواده ام، افراد متعصبی نيستند و بيش از همه برايشان انسانيت مهم است. من سال ها با 

مسلمانان در ارتباط بودم و نظر خانواده ام در اين رابطه مثبت بود. 

- از جانب هم كيشان خود با چه عكس العملی مواجه شديد؟ 

االن تعداد ارامنه در ايران كم است و من هم با تعداد اندكی از ارامنه ارتباط نزديک دارم و 
همان كسانی را هم كه می شناسم تبريک گفتند و عكس العمل خاصی نشان ندادند. 

- جالب است چون ارمنی ها دارای تعصبات خاصی هستند. 

بله، ارمنی ها متعصب هستند البته تعدادشان اندك است و می خواهند كه جامعه خودشان را 
حفظ كنند ولی از نظر من فرق چندانی نمی كند چون من هم يک ارمنی بودم و االن مسلمان 

شده ام. 

- تغيير مذهب چه احساسی را در انسان به وجود می آورد؟ 

من از دين اسالم خيلی دور نبودم، و سالهاست كه با اين دين مانوسم در مدارس ايرانی و 
مسلمانان درس خواندم و دوستان مسلمان هم داشتم و با افراد مختلفی در ارتباط بودم و 
بيشتر با ايرانی های مسلمان سروكار داشتم تا ايرانی های ارمنی. ضمن اينكه شخصا مذاهب 
و اديان الهی را از هم دور و متفاوت نمی بينم چون در نهايت تمام مذاهب مهم و اصلی دنيا 

يک حرف زده اند و چندان فرقی با يكديگر ندارند. 

- نظر همسرتان در مورد ادامه كار هنری شما چيست؟ 
نظرشان كامال مثبت است چون از وقتی كه با هم آشنا شديم، من بازيگر بودم. همسرم 
هم در خارج از كشور بزرگ شده و عقايدش نسبت به هنر مثبت است و مثل بعضی ها كه 
معتقدند خانم ها بعد از ازدواج نبايد به كار خود ادامه دهند همسرم معتقد است كه بايد به 

كارم ادامه دهم. 

- پس كم كاری شما در اين مدت به دليل ازدواج بوده است؟ 
نه، اتفاقا من بعد از ازدواج حضورم در سينما بيشتر شده ولی فيلم هايم به نمايش درنيامده 

است. 

- زندگی مشترك چطور است؟ 
خوب است و خيلی متفاوت از زندگی مجردی و مسئوليت هم سنگين تر می شود ديد آدم به 

زندگی تغيير می كند و آرامش بيشتری هم پيدا می كند 

- زمانی كه مسلمان شديد نام شما به چه اسمی تغيير كرد؟ 
اسم من تغيير نكرد چون اسم من مسيحی نيست. ماهايا اسم شرقی است و ريشه هندی 

دارد و موقع مسلمان شدن هم از من نخواستند كه اسمم را تغيير دهم. 

 مسلمان
 شدن ماهایا
 پطروسیان،
 بازیگر موفق

 سینمای
ایران
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کافی شاپ های زنجیره ای 
استارباکس

 
استارباكس يكی از بزرگترين كافی شاپ های زنجيره ای در سراسر جهان 

نام  تحت  جهان  سراسر  در  ای  زنجيره  های  شاپ  كافی  بزرگترين  از  يكی 
شركت  اين  اصلی  دفتر  است.  مشغول  فعاليت  به   )Starbucks( استارباكس 
در شهر سياتل، آمريكا واقع شده و عمده مشتريان اين كافی شاپ ها را در 
آمريكا و كانادا، قشر جوان دانش آموز و تحصيل كرده و متخصصين جوان 

تشكيل می دهند. 

امروزه در اقصی نقاط جهان از جمله: مكزيک، چين، انگلستان، استراليا، فرانسه، 
آلمان، عربستان صعودی، تركيه، اسپانيا، اتريش، اندونزی، يونان، شيلی، پرو، 
ديگر  كشورهای  از  بسياری  و  عربی  متحده  امارات  لبنان،  مالزی،  نيوزلند، 

شاهد كافی شاپ هايی به اين نام هستيم. 
ديک”  “موبی  كاراكترهای  از  يكی  استارباكس،  از شخصيت  اين شركت  نام 
رمان معروف هرمان ملويل )Herman Melville( گرفته شده، لوگوی معرف 

شركت استارباكس يک پری دريايی دارای دو دم را نشان می دهد. 

استارباكس  فروشگاههای  در  اسپرسو،  و  كردنی  دم  قهوه  انواع  بر  عالوه 
چای، انواع نوشيدنی های داخل بطری، شيرينی، ساندويچ های آماده و نوعی 
ميلک شيک قهوه اختصاصی استارباكس با نام Frappuccino نيز سرو می 
شود. در فروشگاههای واقع در سياتل، شيكاگو و چند شهر ديگر به صورت 
آزمايشی صبحانه شامل تخم مرغ، همبرگر، پنير، شيرينی كره ای )muffin( و 
ساندويچ اسفناج و پنير نيز به مشتريان پيشنهاد می شود. ثابت بودن قيمت ها 

در فروشگاههای استارباكس يكی از قوانين اين شركت است. 

تاريخچه
اولين كافی شاپ با نام استارباكس در سال 1971 در شهر سياتل با همكاری 
يک معلم زبان انگليسی به نام جری بالدوين)Jerry Baldwin(، يک معلم تاريخ 
 Gordon( و نويسنده ای به نام گوردون بوكر )Zev Siegel( به نام زو سيگل
مكان  اندازی  راه  در  نفر  اين سه  نمود. مشوق  آغاز  را  كار خود   )Bowker
فوق كه در آن قهوه خام و تجهيزات مختلف مرتبط با آن به فروش می رسيد، 
شخصی به نام Alfred Peet بود. اين فروشگاه واقع در Pike Place كماكان 

به فعاليت مشغول است. 

 )Howard Schultz( در سال 1982 موسس اصلی اين شركت هاوارد شولتز
با پيشنهاد فروش قهوه و اسپرسو نوشيدنی، در كنار قهوه خام، به جمع شركا 
پيوست . در آن زمان عقيده عمومی بر اين امر استوار بود كه قهوه بايد تنها 
در منازل افراد تهيه شود، بنابراين پيشنهاد شولنز از جانب سه شريک ديگر 
باعث  نوشيدنی،  فروش  به عرصه  ورود  كه  بودند  معتقد  آنها  نشد،  پذيرفته 

انحراف مسير و مانع از رسيدن به هدف مورد نظر خواهد شد. 

پس از آن در سال 1985، شوالتز به تنهايی يک سری كافی شاپ زنجيره ای 
تحت نام Il Giornale را تاسيس نمود. در سال 1987 مالكان استارباكس حق 
امتياز فروشگاههای خود را به Il Giornale شولتز واگذار نمودند. شولتز به 
سرعت آن دو را با هم ادغام نمود و به گسترش كافی شاپ استارباكس در 

كشورهای مختلف همت گماشت. 
 

لوگوی معرف شركت استارباكس يک پری دريايی دارای دو دم را نشان می 
دهد 

اولين كافی شاپ های زنجيره ای استارباكس در همان سال، در شيكاگو و نيز 
شهر ونكوور )Vancouver( كانادا تاسيس شدند، در سال 199۶ اولين كافی 

اندازی شد.  از آمريكای شمالی در شهر توكيو راه  شاپ استارباكس خارج 
انگلستان نيز با استقبال  در سال 1998 فروشگاههای اين شركت در كشور 
فراوان روبرو شد. در ماه آوريل سال 2003، قهوه های استارباكس به عنوان 
به  جهان  در سراسر  شعباتش  تعداد  و  شد  انتخاب  سياتل  در  قهوه  بهترين 

۶400 عدد رسيد. 

استارباكس و محبوبيت جهانی
نام  اين  نيست،  و  نبوده  محدود  آمريكا  كشور  به  تنها  استارباكس  موفقيت 
محبوبيت و موفقيت جهانی دارد. امروزه در خيابان های مختلف بسياری از 

شهرهای بزرگ جهان، كافی شاپ های استارباكس به چشم می خورد. 

اختصاصی  منوی  استارباكس،  ای  زنجيره  های  شاپ  كافی  شهرت  عمده 
آنهاست كه در آن تنوع قهوه ها بسيار زياد است؛ در نتيجه به منظور آسانتر 
شدن انتخاب نوع و طعم قهوه برای مشتريان و همچنين امكان تست تركيبات 

مختلف، منوها به صورت هفتگی تغيير می كنند. 

عالوه بر قهوه، نوشيدنی های گرم ديگر همچون كاپوچينو و الته ها كه مايه 
و  ها  كرم  گرم،  و شكالت  است  شده  تشكيل  اسپرسو  از  آنها  همگی  اصلی 
شربت هايی با طعم های مختلف كه فاقد اسپرسو می باشند، نيز در شعبات 
گرم  های  نوشيدنی  زمستان  فصل  در  می شوند.  استارباكس سرو  مختلف 
محبوب ترين پيشنهاد كافی شاپ های زنجيره ای استارباكس است، برخالف 
گرمای تابستان كه تركيبات مختلفی از قهوه و طعم های ديگر به همراه شير، 

شكر و يخ خرد شده اصلی ترين انتخاب مشتريان را تشكيل می دهد
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و  نداريم  وجود  حالمان  لحظه  در  كه  ميكنيم  زندگی  دنيايی  در  ما  اكثر 
انتظارات آينده سپری ميكنيم و فقط  يا  زندگيمان را در خاطرات گذشته و 
در بعضی از مواقع قادر خواهيم بود برای لحظاتی كوتاه وارد زمان حال يا 

)بی زمانی( شويم. 
و  بگذارند  فراتر  پا  قادرند  مردم  از  كمی  عده  فقط  دنيا  اين  در 
وارد بعد بی زمانی يا زمان حال )ابديت( شوند و از اين عده تنها 
ميكنند،  قسمت  ديگران  با  را  تجربه خويش  انگشت شماری  عده 
بودا، مسيح، گورجيف، حالج، حافظ، موالنا، كريشنا، الئوتسو و 
.... كسانی بوده اند در جامعه زمان خودشان آنان را افرادی غير 
عادی و بعضا ديوانه خطاب ميكردند و پس از مرگ، لقب عارف و 
پيامبر و فيلسوف ... را بر آنها ميگذاشتند. و نكته قابل توجه اينكه 
بعد از مرگ قديسی ميشدند و روز به روز بر تعداد پيروانشان 

افزوده ميشد!
بهاگوان شری راجنيش )اشو(  يكی از معدود افرادی است 
كه راز زيستن در بی زمانی را كشف كرده است، او در سن بيست 
و يک سالگی مشرف به نور الهی گشت و به اشراق رسيد )روشن 

ضمير شد(.
در  واقع  كوچواد  روستای  در   1931 دسامبر  يازدهم  در  اشو 
كودكی  از  او  گشود،  جهان  به  ديده  هندوستان  پرادش  مادهيا 
از همان دوران بچگی  روحی عصيانگر و حقيقت طلب داشت و 
اش سعی داشت تا حقيقت را بيابد و هرگز هيچ دين و آئينی را 
نپذيرفت و اسرار داشت هر چيزی را شخصا تجربه كند! او در 
اواخر ده 19۶0 ميالدی فنون مراقبه پويا و منحصر به فرد خويش 
نوين  انسان عصر  كه  داشت  عقيده  وی  كرد.  عرضه  دنيا  به  را 
چنان در زير فشار سنت ها و نگرانی های زندگی مدرن گرفتار 
است كه قبل از آنكه بتواند وارد حريم مراقبه شود، بايد فرآيند 

پاكسازی عميقی را از سر بگذراند.
 1974 سال  در  رسيد،  غربيان  گوش  به  اشو  نام  كه  بود  هفتاد  دهه  اوايل 
بسيار  افراد  كه  نكشيد  طولی  و  شد  تاسيس  هندوستان  پونای  در  مركزی 

زيادی به اين محل آمدند. 
انسان  آگاه  تحول ضمير  از  درباره هر جنبه  راستی  به  تعاليم خود  در  او 
سخن راند. وی نه بر اساس درك عقلی، بلكه بر اساس تجربه هستی گرايانه 
انسان معاصر  برای جستجوی معنوی  را كه  آنچه  و خرد درونی خويش، 

اهميت داشت، بازگو كرد.
اشو به هيچ مرام و آئين و مكانی تعلق ندارد! همانطور كه خود در اين باره 
ميگويد: من سر آغاز يک آگاهی كاماًل تازه هستم، لطفا مرا به گذشته پيوند 

نزنيد، زيرا گذشته حتی ارزش ياد آوری هم ندارد.
سخنرانی های وی برای مريدان و حقيقت جويان از سراسر جهان به بيش 

به  ها  كتاب  اين  است.  شده  آوری  گرد  و   كتاب  جلد  پنجاه  و  از ششصد 
بيش از سی و سه زبان دنيا ترجمه شده است. اشو يک نويسنده به معنای 
رايج كلمات نيست، او شخصا هيچ كتابی را ننوشته است، كتابهای منتشر 

شده با نام اشو، در واقع مجوعه ای از سخنرانی های وی هستند. همچنين 
حدود هفت هزار سخنرانی بر روی نوار كاست و 1700 سخنرانی بر روی 
نوار ويدئو ضبط شده است. اشو پر فروش ترين نويسنده در هند به شمار 
ميايد! ساالنه بيش از يک ميليون نسخه از كتابها و نوار های وی به فروش 

ميرسد! 
هزار شخصيت  از  يكی  عنوان  به  اشو  از  انگلستان  تايمز  ساندی  روزنامه 
معروف قرن بيستم ياد كرده است، همچنين روزنامی ساندی ميدی هند نيز 
او را در زمره ده شخصيتی كه سرنوشت هند را تغيير داده اند قرار داده 

است )بودا، گاندی و ...(
فراوانش  پيروان  پافشاری  از  و  كرد  سفر  آمريكا  به   1981 سال  در  اشو 
برآن شد تا در آن كشور بيماند، مريدان وی با خريد زمين هايی دور افتاده 

كه سيل  نكشيد  و طولی  بنا ساختند  او  نام  به  را  اورگان شهری  ايالت  در 
انسانهايی كه در پی معنويت بودند به اين شهر سرازير گشت. اما دولتمردان 
آمريكا از افزايش محبوبيت اوشو كه همه آنها را زير سوال برده بود، بيمناك 
گرديده و برآن شدند تا از شر او رهايی يابند. آنها در سال 
آمريكا  به  مهاجرت  قانون  نقض  به  دروغ  به  را  اشو   198۶
متهم ساختند و وی را به دادگاه كشانده و مجبورش كردند 

آنجا را ترك كند.
او  بيش از سی و پنج سال به تعليم و گسترش دين واقعی 
و باز كردن چشمان مردمی كه هزاران سال است هيپنوتيزم 
شده اند پرداخت و هدفش رسيدن هر انسانی به مقام واالی 
آدميت بود. وی به نقاط بسياری از دنيا سفر كرد و در اين 
سالها بارها و بارها از سوی سياست مداران و دولتها مورد 
خشم و غضب قرار گرفت و بارها به زندان افتاد و شكنجه 
شد و عاقبت در 19 ژانويه 1990 توسط دولت وقت آمريكا 

به قتل رسيد و شهيد شد.
طوالنی  خواب  اين  از  را  بشريت  تا  ميكوشيد  همواره  اشو 
تماميه  و  دهد  نشان  مردم  به  را  واقعی  دين  و  كند  بيدار 
و  مداران  سياست  متاسفانه  كه  بود  ناب  حقيقتی  سخنانش 
قدرت طلبان قدرت تحمل چنين حقيقتی را نداشتند، زيرا اگر 
رو  به  رو  واقعی(  )يا خدای  واقعی موجود  با حقيقت  مردم 
ميشدند تمام آئين ها و سنن های چندين هزار ساله دروغين 
را به كناری ميگذاشتند و  اين مرگی بود برای افرادی سود 
چندين  زيرا  و....  كشيشان  و  مداران  سياست  جمله  از  جو 
اند و  به ترويج دين مصنوعی پرداخته  هزار سال است كه 
بشريت را گمراه و بازيچه دست خود كرده اند و روح واحد 
انسانيت را پاره پاره كردند و برای همين دنيا به چنين روزی 

افتاده است. 
جهان  اين  به  پا  حال  به  تا  كه  هست  موجوداتی  ترين  خطرناك  از  يكی  او 

گذاشته است و صحبتهايش از هر بمبی خطرناك تر است! 
او هرگز زاده نشد، هرگز نمرد! بلكه فقط بازديد كننده ای بود از زمين بين 

سالهای 1931 تا 1990! 
تحول  دانش  است!  كيمياگری  نوعی  بلكه  نيست،  فلسفی  نظريه  من  پيام 
روحانی است بنابر اين فقط آنان كه مايلند بر آنچه هستند بميرند و دوباره 
متولد گردند؛  فقط اين عده از مردم با شهامت و شجاع كه معدودند آماده 
با   . است  آميز  نيز مخاطره  پيام  اين  زيرا شنيدن   . پيام من هستند  شنيدن 
شنيدن شما نخستين گام را برای زايش دوباره برداشته ايد. پيام من چيزي 

كمتر از مرگ و زايش مجدد نيست!
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وقتی ذهن ميشناسد، آن را دانش ميخوانيم

وقتی دل ميشناسد آن را عشق ميناميم

و آنگاه كه وجود ميشناسد، با مكاشفه روبرو ميشويم

درون تو تنها گذرگاهيست كه ميتواند ياری رسان تو باشد

با سفر به درون ميتوانی به هستی چنگ بزنی

در آن لحظه با همه چيز احساس يگانگی ژرفی ميكنی

وديگر تنها نيستی

اين تنها تو هستی كه در همه سو بسط يافته ای و در همه چيز تجلی كرده ای

اين تو هستی كه در درخت شكوفا شده ای، اين تويی كه در ابرهای 
سفيد می خرامی

اين تويی در اقيانوس و اين تويی در رود

اين تويی در جانوران واين تويی در انسان

اوشو در گفته هاي ديگران:
 

“ اوشو مرشدي به اشراق رسيده است كه با تمامي امكانات مشغول كار 
است 

از مرحله ي دشوار توسعه ي معرفت عبور  انسان ها كمک كند كه  به  تا 
كنند.”

تنگين گياتسو، چهاردهمين دااليي الما
---------------------------

“ نوارهاي سخنراني و كتاب هاي او به من و ميليون ها انسان ديگر 
در راه تكامل فردي الهام بخشيده اند.

حضور او در اينجا همچون زنگي عظيم است كه صدا مي زند ..... 
بيدار شويد، بيدار شويد، بيدار شويد.”

جيمز كابورن ، هنرپيشه
--------------------------------

“از زمان مسيح تاكنون، اوشو خطرناك ترين انسان است....
آشكار است كه بسيار تاثيرگذار است، وگرنه چنين تهديدي نمي بود.

 او چيزهايي مي گويد كه هيچكس ديگر شهامت گفتن آن ها را ندارد.”
“ من آنقدر از كتاب هاي درخشنده اش را خوانده ام كه متقاعد شوم

 او بزرگترين آموزگار روحاني در قرن بيستم است.....
 او ما را بهتر از خودمان درك كرده بود.”

تام رابينز، نويسنده 
-------------------------------------

“ شما فقط اوشو را نمي خوانيد، خودتان را پيدا مي كنيد.
                                                                     

  بي ادب، فرزانه،    شوخ طبع، ديوانه و در نهايت، بسيار سليم.”
نشريه ي  كتاب خوان ، آمريكا

 -------------------------------------
“ اوشو كسي است كه مايتريا بودا به ان وارد گشته است . او ميكوشد كه 

در قرن بيست و يكم مدينه اي فاضله ايجاد كنيد .
شيطان  را  او  برخي  و   , هستند  مخالف  او  با  بسياري  مخرب  نيروهاي   

ميخوانند . ولي هرگز شيطاني را نديده ام  كه مسموم شده باشد.
 شيطان معموال مسموم كننده است , نه مسموم شده . ما بايد اين مرد , 

باگوان را محافظت كنيم . بودا وارد او شده است”
كاتوا يشيدا عارف معبد ايسه يكي از باستاني ترين معابد شينتو در ژاپن

When mind knows, we call it knowledge
When heart knows, we call it love
And when being knows, we call it meditation
There is only one door which can help you, and 
that is within you
Taking a jump into yourself, you have plunged into 
existence
In that moment you feel a tremendous oneness 
with all
And then you are no longer lonely, no longer 
alone

There is only you expended in all direction, in 
all possible manifestation

It is you flowering in the tree, it is you 
moving in the white cloud
It is you in all the oceans, in the river
It is you in the animals, in the people

www.ods.ir معرفی بهاگوان شری راجنیش )اشو(برگرفته از سايت

ترجمه شعر از: سولماز دستجردی
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سرعت انتشار 
شایعه!!!

از  با چه سرعتی در شهر منتشر می شود!گاهی  شگفتی آور است كه خبر و شايعه 
زمانی كه تنها چند نفر از يک خبر اطالع داشته اند حتی دو ساعت هم نمی گذرد كه ديگر 

تمام شهر از آن مطلع شده اند همه آن را شنيده اند. 
وارد  اگر  ولی  معما.  يک  مثل  رسد  می  نظر  به  عجيب  انتشار  اين  عادی  غير  سرعت 
محاسبه شويم روشن می شود كه هيچ معمايی در اين جا وجود ندارد همه چيز مربوط 
به ويژگی های عدد است و هيچ جنبه ی رمز آميزی در خود شايعه خبر وجود ندارد. 

ساعت 8صبح ، يكی از اهالی پايتخت به يک شهر 50 هزار نفری وارد می شود او حامل 
يک خبر جديد است در منزلی كه او وارد می شود فقط سه نفر از مردم شهر ساكن 
هستند و او اين خبر را برای آن ها بازگو می كند فرض می كنيم اين كار يک ربع ساعت 

طول بكشد. 
به اين ترتيب در ساعت هشت و ربع صبح 4 نفر از مردم شهر از خبر جديد آگاه شده 

اند يكی مسافر و سه نفر هم ساكنان منزل. 
هر يک از سه نفری كه خبر جديد را شنيده اند به نوبه ی خود برای سه نفر ديگر از 
هم شهری هايشان بازگو می كنند و اين هم يک ربع ساعت طول می كشد بنابراين نيم 

ساعت بعد از ورود خبر جديد به شهر تعداد 13=)3×3(4+ نفر از آن اطالع دارند. 
هر يک از اين 9 نفری كه تازه از خبر اطالع پيدا كرده اند در يک ربع ساعت بعد ، با سه 
نفر ديگر از هم شهری هايشان صحبت می كنند و به اين ترتيب در ساعت هشت و سه 

ربع صبح تعداد كسانی كه از اين خبر با اطالع اند چنين است 
 +13)3×9(=40

اگر انتشار خبر را به همين طريق دنبال كنيم يعنی فرد جديدی كه خبر را می شنود در 
عرض يک ربع ساعت به سه نفر ديگر اطالع دهد تعداد افرادی از شهر كه در ساعت های 

مختلف خبر را شنيده اند به ترتيب زير خواهد بود: 
نفر121=)27×3(40+ در ساعت 9 صبح 

نفر3۶4 =)81×3(121+در ساعت 9 و ربع 
نفر1093=)243×3(3۶4+در ساعت 9 و نيم 

همان طور كه می بينيم بعد از گذشت يک ساعت و نيم از آغاز پخش خبر تنها نزديک 
1100 نفر از اهالی آن را شنيده اند و اين در مقابل جمعيت 50 هزار نفری شهر رقم جالب 
توجهی نيست ممكن است اين طور به نظر برسد كه به اين زودی ها همه ی مردم شهر با 

خبر از جريان نخواهند شد ولی به همين ترتيب انتشار خبر را دنبال می كنيم: 

نفر3280=)729×3(1093+در ساعت 9 و چهل و پنج دقيقه 
نفر9841=)2187×3(3280+در ساعت 10صبح 

و بعد از يک ربع ساعت ديگر بيشتر از نصف مردم شهراز خبر جديد آگاه شده اند: 
 +9841)3×۶5۶1(=29524

و اين به معنای آن است كه در حدود ساعت ده و نيم ديگر همه ی مردم شهر بزرگ ، 
خبری را كه ساعت 8 صبح تنها يک نفر از آن با اطالع بود می دانند. 

حاال ببينيم محاسبه ی گذشته را چگونه انجام داديم . در حقيقت عددهای زير را با هم 
جمع كرديم: 

 +3+1)3×3(+)3×3×3(+)3×3×3×3(+.…
آيا نمی توان اين مجموع را مثل مجموع عدد های ….1+2+4+8+به روش ساده ای معين 
كرد؟به شرطی كه ويژگی اين عددها را به شكلی كه در زير مشخص كرده ايم در نظر 

بگيريم می توان روش محاسبه ی ساده را پيدا كرد: 
 1=1

 3=1×1+2
 9=)3+1(×1+2

 27=)9+3+1(×1+2
 81=)27+9+3+1(×1+2

به زبان ديگر هر عدد از اين رشته اعداد برابر است با دو برابر مجموع تمام عدد های 
قبلی به اضافه ی يک . 

از اين جا نتيجه می شود كه اگر بخواهيم مجموع همه ی عددهای اين رشته را تا هر عدد 
دلخواه به دست آوريم كافی است به اين عدد نصف خودش را اضافه كنيم )به شرطی 

كه قبال يک واحد از آن كم كرده باشيم( 
نصف  با   729 مجموع  با  است  1+3+9+27+81+243+729برابر  عددهای  مجموع  مثال 

728 يعنی 
 3۶4+729=1093

در مثالی كه آورديم هر كسی كه از خبر جديد آگاهی پيدا می كرد آن را تنها با سه نفر 
از هم شهری های خود در ميان می گذاشت ولی اگر ساكنين را پر حرف تر فرض كنيم 
به طوری كه هر يک از آن ها به جای سه نفر با 5 نفر يا حتی 10 نفر ديگر از خبر جديد 

صحبت می كرد البته شايعه با سرعت بسيار بيشتری پراكنده می شد. 
اگر فرض را بر اين بگيريم كه هر نفر با 5 نفر ديگر شايعه را در ميان بگذارد وضع پخش 

خبر بين اهالی شهر در ساعت های مختلف خواهد بود: 
نفر1=در ساعت 8 صبح 

نفر۶=1+5در ساعت 8:15 
نفر31=)5×5(۶+در ساعت 8:30 

نفر 15۶=)5×25(31+در ساعت 8:45 
نفر781=)5×125(15۶+در ساعت 9 

نفر390۶=)5×۶25(781+در ساعت 9:15 
نفر 1953=)5×315(390۶+در ساعت 9:30 

و قبل از اين كه ساعت به 9:45 برسد همه ی اهالی شهر از خبر جديد اطالع داشتند.البته 
اگر هر كسی خبر جديدی را كه می شنود با 10 نفر در ميان بگذارد شايعه با سرعت باز 

هم بيشتری پخش خواهد شد در اين حالت يک اتفاق جالبی هم برای اعداد می افتد 
نفر1=در ساعت 8 صبح 

نفر11=1+10در ساعت 8:15 
نفر111=11+100در ساعت 8:30 

نفر1111=111+1000در ساعت 8:45 
نفر11111=1111+10000در ساعت 9 صبح 

روشن است كه عدد بعدی اين رشته اعداد، 111111می باشد و اين به معنای آن است 
كه در آستانه ی شروع ساعت 10 صبح همه ی اهالی شهر از خبر جديد اطالع خواهند 

داشت و شايعه در طول نزديک يک ساعت همه جا را فرا می گيرد
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آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

نخستین های 
موسیقی در ایران

نخستين سرود رسمی ايران
مربوط به دوره ی قاجار ساخته ی »موسيو لومر فرانسوی«، موسيقی 

دان نظامی اعزامی به ايران
هنگام ورود مظفرالدين شاه  به  بار  يک  و  نوشته  پيانو  برای  اين سرود 
قاجار در پاريس در حضور وی اجرا شد و اجرای آن توسط اركستر ملل 

اولين اجرای رسمی و اركسترال آن بود
و  ترقی« سروده شد  »بيژن  توسط  آن  برای  ای  ترانه  دوره حاضر  در 

خواننده ای در تاالر وحدت آن را خواند 

نخستين مدرسه موسيقی در ايران
شعبه موزيک دارالفنون نخستين مدرسه موسيقی در ايران است كه در 
تأسيس  فرانسوی  لومر  مسيو  رياست  به  شمسی  هجری   1248 سال 

يافت.
نخستين كتاب موسيقی نظری

نخستين كتاب موسيقی نظری جديد كه از نوشته های مسيو لومر فرانسوی 
الدوله نقاشباشی به فارسی برگردانده  بود در همان زمان توسط مزين 
شد و در دسترس هنر آموزان قرار گرفت و در سال 1312 هجری شمسی 

تعليم موسيقی رسمًا در برنامه مدارس قرار گرفت.

نخستين پيانو در ايران
نخستين پيانويی كه به ايران آوردند، پيانويی كوچک بود كه به تناسب وسايل 
بدين  باشد.  امكان پذير  ايران  به  فرانسه  از  آن  انتقال  زمان  آن  نقل  و  حمل 
جهت اين پيانو فقط دارای پنج اكتاو بود كه صفحه جای انگشت آن از پيانو 
جدا می  شد و حمل آن را تسهيل می  كرد.مشير همايون شهردار، استاد پيانو 
در  پدرم  اتفاق  به  شخصًا  هجری   1314 سال  در  را  پيانو  اين   “ می  نويسد: 
منزل مرحوم “ عضدالدوله” پدر عين الدوله ديدم كه روی آن به زبان فرانسه 
عبارتی نوشته شده بود حاكی از آنكه پيانوی مذكور را ناپلئون به فتحعلی 

شاه اهدا نموده است.

کنسرت  نخستين  و  موزيک  انجمن  نخستين 
خيريه

و  قحطی ها  بزرگ ترين  از  يكی  به  ,ايران  قمری  هجری   1288 سال  در 
مرگامرگيهای تاريخ معاصر خود دچار گرديد. در آن بحبوحه ميرزا حسين 
عيسی  ميرزا  نخست  واقعه،  آن  عالج  به  رسيد.  صدارت  به  سپهساالر  خان 
وزير دارالخالفه را كه به همدستی نانوايان، سختی بيش از پيش قحط و غال 
را موجب بود، بركنار كرد. كار ديگرش برپايی مجلس اعانه بود در رمضان 
1288 هجری قمری. هم زمان با اين رويداد، “ ژان باتيست لومر” رئيس موزيک 
ايران،  چيان سلطنتی و معلم موزيک محفل سرگرمی و تفريح فرنگيان مقيم 
مبادرت ورزيد و در  انجمن موزيكان  انجمن موسيقی تحت عنوان  افتتاح  به 
برپايی  به  دارالخالفه  اعانت  مجلس  به  معاضدت  جهت  خود،  اقدام  نخستين 

نخستين كنسرت خيريه اقدام كرد.

نخستين ارکستر راديو
هنگامی كه ايستگاه فرستنده به كار افتاد كار موسيقی راديو را بعهده كمسيونی 
گذاشتند كه جز ً تشكيالت سازمان پرورش افكار بود و پس از تشكيل اداره 
تبليغات امور هنری موسيقی نيز به اداره; موسيقی كشور سپرده شد و شامل 
چند قسمت بدين شرح بود: موسيقی ايرانی توسط هيًات نوازندگان و موسيقی 
اروپايی به وسيله اركستری از استادان و هنرجويان هنرستان عالی موسيقی 
و غير از اين دو قسمت، بقيه ساعات پخش موسيقی با صفحه برگزار می  شد. 
اولين هيًات اركستر عبارت بودند از نامی ترين نوازندگان آن زمان به شرح زير 
ابوالحسن صبا )رئيس اركستر(، ابراهيم منصوری و مهدی خالدی )نوازنده 
ويلن(، مرتضی نی داود و موسی معروفی و عبدالحسين شهنازی )تار(، حبيب 
)پيانو(، حسين تهرانی  سماعی )سنتور(، مرتضی محجوبی و جواد معروفی 
)ضرب(. از آذر 1330 اركستری به نام اركستر نوين تشكيل شد كه رهبری 
آن را استاد علينقی وزيری بعهده داشت و اولين اركستری بود كه آهنگهای 
موسيقی ايرانی را با هارمونی اجرا می  كرد. خواننده آن هم عبدالعلی وزيری 

بود. اين اركستر آهنگهای بی آواز نيز اجرا می  كرد.

نخستين نوازنده ويولون در ايران
ويولون از ادوات و آالت موسيقی جديد است كه در زمان ناصرالدين شاه پس 
از تًاسيس شعبه موزيک دارالفنون، و آمدن مستشاران خارجی برای معلمی 
اين شعبه و آوردن سازهای جديد مانند فلوت و قره نی در ايران معمول گرديد 

دو سال  و  آمد  ايران  به  ناصری  اواخر عصر  در  كه  فرانسوی  دوال  مسيو 
از شعبه موزيک دارالفنون را بر عهده  نماند معلمی قسمتی  ايران  بيشتر در 
داشت و استاد و نوازنده ويولون بود و اين ساز را با قواعد مخصوص آن 
تعليم می  داد. و ظاهراً از قديمی ترين مربی و معلم ويولون بود. حسن مشحون 
در كتاب تاريخ موسيقی ايران حسين هنگ آفرين، را قديمی ترين ايرانی نوازنده 
سرگذشت  كتاب  در   “ خالقی  اهلل  روح   “ وليكن  است  كرده  معرفی  ويولون 
با  ايرانی می  نويسد كه  را نخستين  السلطان(  )اعلم   “ دانشور  “تقی  موسيقی، 

ويولون آشنا شده است.

نوشتن  به  اقدام  که  موسيقيدانی  نخستين 
دستگاه ماهور کرد

ساالر معزز از نخستين كسانی است كه نوت را برای ثبت الحان موسيقی ملی 
ايران برگزيد )قبل از وی لومر دست به اين كار زده بود(. اين هنرمند برای 
فاصله های ربع پرده ای )نيم بمل يا كرن امروز( عالمتی را كه همان ايام احتمااًل 
نزد مصری ها و عراقی ها متداول بود اختيار كرد و با اتخاذ اين روش برای 

نخستين بار اقدام به نوشتن دستگاه ماهور كرد.
نخستين مدرسه موسيقی به روش علمی در ايران

به  موسيقی  تعليمات  برای  كه  است  دولتی  مؤسسه  اولين  موزيک  مدرسه 
روش علمی در ايران داير شد، وليكن چون منظور از تأسيس آن بهبود وضع 
شعبًه  می  كرد.  پيشرفت  آن  تعليمات  نظر  اين  از  بيشتر  بود  نظامی  موسيقی 
موزيک دارالفنون در سال 1297 هجری شمسی از قشون منتزع شد و جزو 
يكی از واحدهای وزارت معارف درآمد و به نام مدرسًه موزيک ناميده شد. اين 
مدرسه تا سال 1307 هجری شمسی زير نظر ساالر معزز و معاونت فرزند 
ارشد ايشان نصراهلل خان مين باشيان ملقب به نصرالسلطان اداره می  شد و به 
همين نام باقی بود و از آن پس سازمان آن دگرگون شد و مدرسه موسيقی 

دولتی نام گرفت.

نخستين کسی که نت و آهنگ را مدون کرد
 “ دربار  در  قمری(  هجری  هفتم  )قرن  اروميه  متولد  ارموی،  الدين  صفی 
المستعصم “ و “ هالكو “ بوده و كتابی دارد به نام ادوار، وی اولين بار نت 
از حالت سماعی به صورت كتاب در آورد. صفی  و آهنگ را مدون كرد و 
الدين در اصالح و تكميل نوآوريها و ابداعات قدمها در موسيقی كوشيده و در 
فواصل گام نيز تحقيقاتی كرده است. او با بصيرتی كه در علم و عمل موسيقی 
استادانه  تصرفات  با  و  كرد  تعديل  عود  بندی  پرده  در  را  قدما  نظر  داشت 
نمود. صفی  تثبيت  را  مناسب  پرده های  و محل  را حذف  غير الزم  پرده های 
الدين اعتدالی در گام موسيقی ايران به وجود آورد و گام او در هر اكتاو شامل 
هفده فاصله بوده است. نوشته اند كه او موسيقی را به ترتيب جديدی تنظيم 
كرد و روش وی مورد قبول و مالك عمل استادان پس از او گرديد و اين روش 
هنوز تا حد زيادی در كشورهای اسالمی متداول است. ابتكار بعضی الحان و 
مقامها يا شعبه ها و گوشه ها را به وی نسبت داده اند. چنانكه خود در شرح 
حال خويش تلويحًا به ساختن آهنگ طرب انگيز اشاره می كند و طرب انگيز 
يكی از شعبه ها و گوشه های دستگاه ماهور است كه اكنون استادان، فن آن را 
می  نوازند. بعضی از تاريخ نويسان، “ ارموی “ را بزرگ ترين موسيقيدان ايران 
و پس از “ اسحاق موصلی “ بزرگ ترين موسيقيدان دوره اسالمی می  دانند. 
كتاب های او از مهم ترين مآخذ موسيقی ايران دوره اسالمی است. وی برای 
نخستين بار آهنگ موسيقی را با الفبای ابجدی و عدد نوشت، و بدين شيوه 
توانست نغمه هايی را كه پيش از اين از راه گوش و سينه به سينه نقل می  شد 

ثبت كند.

نخستين کسی که پيانو را کوک ايرانی کرد
 “ نواخت  آن  در  را  ملی  الحان  و  كرد  ايرانی  كوك  را  پيانو  كه  كسی  اولين 

سرورالملک “ بود كه در هر گام دو پرده را تغيير كوك داد تا بتواند آهنگهای 
ملی را با آن اجرا كند كه كوك پيانو برای اين آهنگها به همين صورت است.

گفته شده در سفری كه “ حاجی ميرزا حسين خان سپهساالر “، ناصرالدين 
برای  كامل  و  بزرگ  پيانوی  مراجعت چند دستگاه  در  برد،  اروپا  به  را  شاه 
دستگاه سلطنتی آوردند كه به قراين در آن زمان كسی در تهران به نواختن 
و  استاد   “ سرورالملک  خان  صادق  محمد   “ مرحوم  نداشت.  وقوف  پيانو 
نوازندًه بی نظير سنتور كه در نظر ناصرالدين شاه قدر و منزلت مخصوص 
داشت به مناسبت نزديک بودن وضع نواختن سنتور و پيانو كوشش كرد كه 
برای خوش آمد شاه نواختن پيانو را فرا گيرد و با آنكه در سنين كهولت 
بود برای نيل به مقصود از قريحه و نبوغ خويش كمک گرفت و تا حد 
امكان توفيق حاصل كرد و چون تشخيص داده بود دو صدايی كه عالوه 
بر دوازده صدای موجود در هر گام پيانو مورد لزوم موسيقی ايرانی 
سنتور  نواختن  هنگام  كه  همچنان  ندارد  وجود  پيانو  صدای  در  است 
وقتی می  خواهد از آهنگی به آهنگ ديگر بروند و حتی در حين نواختن 
همان يک آهنگ برای به دست آوردن آن دو صدا نيز خرك سنتور را 
مورد  دو صدای  كوك  تغيير  با  نيز  سرورالملک  می  كنند،  پيش  و  پس 
ايرانی، كوكی را كه حاال مشهور به كوك شور است  احتياج موسيقی 

ابتكار كرد.
كتاب  عملی  و  علمی  موسيقی  فن  در  ايران  در  كه  دانشمندی  نخستين 

نوشت
علمی  موسيقی  فن  در  ايران  در  اسالم  از  پس  كه  دانشمندی  نخستين 
و عملی كتاب نوشت فيلسوف و رياضيدان و موسيقيدان بزرگ ايران 
ابونصر فارابی است كه در سده چهار هجری می  زيست. فارابی كه خود 
در علم و عمل اين فن مهارت داشت نخستين كتاب جامع خود را در اين 
رشته نوشت. پيش از او نيز به دانشمند و طبيب نامی ايران محمد بن 
زكريای رازی نوشتن رساله ای را در موسيقی نسبت داده اند به نام “ 
فی الجمل الموسيقی “. پس از فارابی، حكيم و دانشمند نامی ايران ابو 
علی سينا در كتاب شفا بابی را با عنوان فن به موسيقی اختصاص داد و 
دانشمند كم نظير ايران ابو ريحان بيرونی در كتاب” االستخراج االو تار 
فی الدائره” را در موسيقی نوشت. پس از ابن سينا از جمله شاگردان او 

“ ابو منصور زيله “ كتاب الكافی الموسيقی را به رشتًه تحرير كشيد.

در  موزيک  ادوات  و  آالت  مجموعه  نخستين 
ايران

تلگرافخانه  رئيس  انگليسی،   “ اسميت  كلنل   “ قمری  هجری   1304 سال  در 
انگليس در تهران، مجموعه ای از آالت و ادوات موزيک مفضض )آبكاری شده( 
شصت نفره ساخت انگلستان را كه همه به نشان دولتی ايران مزين بوده است 
از طرف ملكًه انگلستان به ناصرالدين شاه هديه كرده و مورد عنايت خاصه 
پادشاه قاجار واقع شده است. به نظر می  رسد اين مجموعه موزيک اولين و 

جامعترين مجموعه موزيكی بوده كه تا آن تاريخ به ايران رسيده است.

نخستين کسی که موسيقی ايران را متحول کرد
است.  قاجاريه  دورًه  اواخر  استاد  و  نامی  هنرمندان  از  درويش  غالمحسين 
به  چون  پدرش  شد.  متولد  تهران  در  شمسی  هجری   1251 سال  در  وی 
و  سپرد  دارالفنون  موزيک  مدرسًه  به  را  غالمحسين  داشت  عالقه  موسيقی 
وی به فراگرفتن خط موسيقی و نواختن شيپور و طبل كوچک مشغول شد. 
غالمحسين به دربار شاهی رفت و آمد داشت و ساز نوازندگان را می  شنيد. 
سپس پيش “ آقا حسينقلی “ به تكميل فن خود پرداخت و بعد از سالها تمرين 
در نواختن تار و بويژه سه تار مهارت يافت و بهترين شاگرد استاد خود شد. 
اخوت  انجمن  در  كه  كنسرتهايی  نخستين سر  در  مشروطه  جنبش  ظهور  با 
تشكيل شد وی سمت رياست و رهبری اركستر را داشت. درويش خان، نوعی 
از او، رواج بسيار  آهنگ ضربی به نام پيش درآمد ساخت كه تا سالها بعد 
پيدايش موسيقی  تاريخ موسيقی دربارًه  كتاب  “ در  “ سعدی حسنی  داشت. 
نوين ايران می  نويسد: “ نخستين تحول واقعی موسيقی را غالمحسين درويش 
)1251 - 1305 هجری شمسی( آغاز كرد. درويش در نواختن تار دست داشت. 
تا آن زمان تار پنج سيم )دو سيم سفيد، دوسيم زرد، و يک سيم بم( داشت و 
درويش از روی سه تار به فكر افتاد سيم ديگری به تار بيفزايد و از آن وقت 
تار دارای شش سيم شد. درويش در زمان تحصيل در مدرسًه موزيک نظام 
كه تحت نظر “ لومر “ اداره می  شد متوجه يكنواخت بودن موسيقی ايرانی شد، 
به اين جهت آواز را كه تا آن زمان بدون ضرب و طوالنی بود، خالصه كرد 
از آواز نواخته  و به صورت ضربی در آورد و عالوه بر” درآمد” كه پيش 
می  شد قطعًه ضربی ديگری به نام پيش درآمد به آن افزود. اين استاد كم نظير 
موسيقی ايران در شب چهارشنبه دوم آذرماه 1305 هجری شمسی هنگامی 
كه از منزل يكی از دوستان به خانه می  رفت درشكه اش با اتومبيلی تصادف 
كرد و بر اثر ضربه ای كه بر سر او وارد آمد چنان به سختی صدمه ديد كه 
در دم جان سپرد. محمد هاشم ميرزا متخلص به »افسر« در مدح اين استاد 
و »درويش عبدالمجيد طالقانی« مبتكر خط شكسته فارسی كه هر دو طالقانی 

هستند دو بيت زير را سروده است:
درويش زمان ما و درويش نخست هريک به رهی رسم تجدد می  جست

آن يک خط راست را شكسته بنوشت وين موسيقی شكسته را كرد درست
ايرج ميرزا نيز در وصف او از زبان »زهره« در منظومًه »زهره و منوچهر« 

گفته است: تار نهم در كف درويش خان. 
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چرا مردم شهر پمپی 
مجسمه شدند.؟!

مردی در معبری سوخته, مشتی سكه را در دست ميفشارد . شايد دزدی بوده يا شايد اين پول پس انداز يک عمر 
او بحساب می امده است, اين سكه های طال از هر كجا بدست امده – سرنوشت او چنين بود كه انها را 1500 سال 
همچنان در مشت خود نگاهدارد, تا او را در قرن هجدهم از ميان خاكستر و مواد مذاب سرد بيرون بكشند . او از 
يكی از شهرهای ثروتمند روم,  نزديک خليج” ناپل” – كه در روز هولناك 19 اوت از  اهالی شهر “ پمپی “ بود – 
عرصه گيتی محو شد .! اتشفشان اگر چه شهر را نابود كرد – اما انرا زير قشری از خاكستر محفوظ نگه داشت . 
فروشندگان, مغازه های خود را برای رفتن به خانه می بستند . دختران در نزديكی چشمه مشغول گفتگو بودند . 
نانوائی خميرهای نان را تازه در تنور كرده بود . در يک ميكده مشتری سكه ای را بر روی ميز گذاشته.... ناگهان 
... ناگهان نخستين لرزه اغاز شد . دختر ميفروش ترديد نكرد . دست پيش برد و سكه را برداشت . نانوا نانهايش 
را در تنور گذاشت ... هنوز ميتوان تمام انها را در موزه “ ناپل “ ديد.! همانگونه تبديل به سنگ شده اند .! بعضی ها 
پا به فرار گذاشتند, زيرا ميدانستند زلزله نخستين عالمت شروع اتشفشانی است – اما ديگران خيلی دير جنبيدند . 
صحنه ها بسياری غم انگيز و باور نكردنی ميباشد . اوج هنر طبيعت در اين مكان – صعنه گارگاه مجسمه سازی 
شهر پمپی ميباشد  استاد مجسمه ساز بهمراه سگی كه بر سكوی نشسته توسط مجسمه ساز ديگری  بنام طبيعت 

بشكل مجسمه درامده اند .

 

اين شاهكار وحشتناك يكی از اسرار اميزترين صعنه های خلق شده در شهر پمپی ميباشد . گروهی از سوگواری 
كنندگان از زير خاكستر بيرون اورده شدند – انها خودشان در مراسم تدفين كسی شركت داشتند . بعضی ها در 
حال دفن دفينه های با ارزش و گرانبهای خود غافلگير شده بودند . بعضی از ترس خشم اتشفشان خود را در خانه 
هايشان پنهان كرده بودند . بيشتر اهالی شهر لوازم زندگی خود را بر ارابه بار كرده – اما پشت دروازه شهر گير 
افتادند . وقتی بعد از 28 ساعت اتشفشان “ وزو “ خاموش شد, شهر “ پمپی “ حدود ۶ متر به زير خاكستر فرو رفته 
بود و از بيست هزار جمعيت ان دو هزار نفر ناپديد شده بودند . شهر و فاجعه برای قرنها به فراموشی سپرده شد 
– تا در سال 1748 مهندس درباره پادشاه ناپل درصدد وارسی تونل قديمی كه از رودخانه “ سارنو “ اب اشاميدنی 
به شهر ميرسانيد بر امد و شروع به كندن چاهی كرد . از حسن تصادف چاه درست از ناحيه تجاری شهر سر 
براورد, و نقاشيهای ديواری بسيار زيبايی اشكار شد . در انجا به جسد يكی از اهالی “ پمپی “ برخوردند كه چند 
سكه در دست داشت . در سال 17۶3 باستان شناس المانی به “ پمپی “ عالقمند شد و با مطالعه اين شهر به يكی از 
متخصصان تاريخ اين شهر بدل گرديد . اما مقامات محلی از نزديک شدن او و حفاری در اين شهر باستانی جلوگيری 
بعمل اوردند . او با رشوه دادن به ماموران توانست به بازديد در انجا بپردازد و با كار دقيق توانست تحقيقاتی 
درباره تاريخ شهر بعمل اورد – اما مرگ نابهنگام او كارش را متوقف كرد . در اين قرن آرشيتكت ايتاليايی “ جوزپه 
فيورلی “ دست به حفاری دقيق و مرحله به مرحله شهر زد – او هيچ يک از جزئيات را از قلم نينداخت . هنوز دو 

پنجم شهر در زير خاك است – و چه بسا اسرار نهفته و حيرت انگيزی در ان پنهان شده باشد . 

خوابی که دنیا را تکان داد!

بطوريكه ساعت ديواری دفتر روزنامه “ بوستون گلوب “ نشان ميداد, ساعت اندكی از سه بامداد گذشته بود و 
خبرنگار كشيک شب بنام “ بايرون سام “ كه روی نيمكت خوابش برده بود, از خواب بيدار شد و سرش را تكان داد 

تا حالش جا بيايد و خاطره خواب وحشتناكی كه ديده بود – از ياد ببرد . از اينكه می ديد همه ان حوادث
  ناگوار ,در عالم خواب اتفاق افتاده بود و حقيقت نداشت – كامال خوشحال بود . هنوز صدای فرياد كسانی را كه 
در اقيانوس جوشانی كه غل غل ميكرد و فرو ميرفتند- می شنيد . او در خواب ديد كه توده های مذاب و گداخته ای 
از دامنه كوه, بسوی مزارع - دهكده و مردم ان جاری شده و انفجار عجيبی جزيره را به ستونی از اتش و دود و 
گل والی مبدل ساخت است . ابهای خروشان دريا – در نقطه ای كه لحظه ای پيش جزيره در ان قرار داشت – سر 
به طغيان گذاشته بودند . خبرنگار نشريه “ بوستن گلوب “ همانجا تنها روی نيمكت نشست و سرش را بين دو 
دست خود قرار داده بود . انگاه مدادی برداشت و جزئيات خوابی كه ديده بود را روی كاغذ ياداشت كرد . او در اين 
ياداشت, به توصيف جزئيات ماجرا پرداخت و نوشت كه چگونه مردم وحشت زده جزيره كوچک “ پراليپ “ واقع در 
نزديكی “ جاوه “ گرفتار توده های مذاب و دريای جوشان شدند و اتش فشان – همه چيز را از بين برد . كشتی ها  
در برابر ديواری از اب, روی هم ميغلتيدند, وعاقبت واپسين انفجار جزيره “ پراليپ “ را از روی صفحه زمين محو 
كرد . اين خبرنگار امريكايی – انچنان تحت تاثير خواب خود قرار گرفته بود كه تمام اتفاقاتی را كه در خواب ديده 
بود – جزء به جزء نوشت و سپس مطلب را روی ميز گذاشت . روز بعد وقتی سردبير اين ياداشت را مشاهده كرد و 
تصور نمود خبری است كه ظرف شب گذشته بوسيله تلگراف دريافت شده است و “ بايرون سام “ برای جلب توجه 
انرا روی ميز او قرار داده است . او هنگاميكه مطلب را خواند احساس كرد اين خبر يک خبر مهم است و برای همين 
او اين مطلب را در دو ستون و در صفحه اول روزنامه چاپ كرد . هنگاميكه مشاهده كرد هيچيک از روزنامه های “ 
بوستن “ اين خبر دست اول را چاپ نكرده اند- بسيار خوشحال شد – و با شادمانی اين مطلب را بوسيله تلگرام در 
اختيار خبرگزاری “ اسوشييتد پرس “ گذاشت و ان خبرگزاری نيز به نوبه خود ساير روزنامه های امريكا را تغذيه 
كرد . هر چند اين مطلب, مهمترين مطلبی بود كه در روز اوت 1883 انتشار يافت . اما سردبير روزنامه “ بوستن 
گلوب “ به دردسر بزرگی دچار شد. زيرا تمام روزنامه ها خواستار جزئيات مربوط به اين فاجعه بودند . در حاليكه 
او نميتوانست پاسخ كافی و قانع كننده ای در اختيار انان بگذارد . ارتباط با “ جاوه “ امكان پذير نبود و خبرنگاری 
هم كه اين مطلب را نوشته بود – بعد از ترك روزنامه بخانه نرفته بود . بعد از كلی تالش سرانجام سردبير روزنامه 
“ بوستون كلوب “ انرا در خانه يكی از اقوامش يافت . ولی “ بايرون سام “ اظهار داشت كه اين مطلب را بر اساس 
مسئول   – از همه  .! بدتر  انرا روی ميز جا گذاشته است  خوابی كه ديده بود برشته نگارش دراورده و تصادفا” 
كتابخانه روزنامه نيز اعالم كرد كه جزيره ای بنام “ پراليپ “ نه تنها در “ جاوه “ بلكه در هيچ نقطه ديگر جهان 
وجود ندارد . سردبير روزنامه “ بايرون سام “ را بخاطره اين اشتباه اخراج كرد . خبرگزاری “ اسوشيتدپرس “ برای 
چاره جوئی و حفظ اعتبار خويش در ميان روزنامه های بزرگی كه اين گزارش بی اساس را چاپ كرده بودند, با 
دستپاچگی تشكيل جلسه داد . روزنامه “ بوستن كلوب “ نيز كه ابروی خود را در خطر می ديد – در صدد بر امد 
راهی برای رهائی از اين گرفتاری بيابد . سرانجام تصميم گرفت در صفحه اول خود, از خوانندگانش بخاطره چاپ 
اين گزارش غير مستند پوزش بخواهد و خنده های تحقيراميز رقبای خود را تحمل كند . ولی همانروز طبيعت قدم به 
ميدان گذاشت . امواج خروشان و سهمگين, سواحل باختری امريكا را مورد تهديد قرار داده بودند . در همان زمان 
خبر رسيد كه فاجعه بزرگی در نزديكی اقيانوس هند اتفاق افتاده است و بر اثر طغيان اب – هزاران نفر جان خود را 
از دست داده اند – و امواج سهمگين چندين فروند كشتی را به كام خود فرو برده است . روزنامه ها – قسمتهائی از 
گزارش مربوط به اين حادثه را چاپ كردند و منتظر ماندند تا گزارش كاملتری بدستشان برسد . از “ استراليا “ خبر 
رسيد كه هوا منقلب شده و امواج وحشتناكی به سواحل امريكا – مكزيک – امريكای جنوبی يورش برده....  چنان 
هنگامه ای بر پا شده كه نظير ان در تاريخ بشر ديده نشده است . چند روز بعد كشتی هائی كه از اين حادثه جان 
سالم بدر برده بودند, همراه خود اخبار هولناكی درباره اتش فشان جزيره “كرآ كاتو “ اوردند . اين گزارش حاكی 
بود كه در گيرودار يک انفجار وحشناك در تنگه “ سوندا “جزيره مذكور بكلی ناپديد شده بود .! نوسانات مربوط 
به سنجش فشار هوا به سراسر جهان گزارش شد و اين نوسانات, موجبات پيدايش يک تالطم عظيم جوی را فراهم 
ساخت كه در برابر شگفتی و حيرت دانشمندان , سه بار كره زمين را دور زده بود . از نظر مطبوعات اين فاجعه يكی 
از مهمترين حوادثی بود كه تا ان زمان رخ داده بود. به همين جهت – اخبار مربوط به اين حادثه را با تيترهای درشت 
منتشر ساختند . چند روز بعد “ بايرون سام “ يعنی همان خبرنگاری كه به اصطالح گاف داده بود, نه تنها به سركار 
خود بازگشت, بلكه عكس و تفضيالت او با اب وتاب زياد, در صفحه های روزنامه های امريكا بچاپ رسيد . البته 
هيچكس نفهميد كه چگونه اين خبر از فاصله ای بسيار دور – يعنی در حدود نيمی از محيط كره زمين به اين خبرنگار 
امريكائی الهام شده بود.! جزيره “ كارآ كاتوآ “ در روز 27 اوت دستخوش حادثه شد و روز بعد از هم پاشيد و در 
روز 29 اوت به زير اب رفت . صحنه وحشتناكی كه “ بايرون سام “ در خواب ديده بود , عمال صورت تحقق بخود 
گرفت . ولی او در ياداشت خود نام جزيره را “ پراليپ “ ذكر كرده بود – در حاليكه فاجعه اكنون در جزيره ای بنام 
“ كارآ كاتوآ “ اتفاق افتاده بود . سالها اين موضوع نا معلوم باقی ماند – تا اينكه انجمن تاريخی هلند يک نقشه قديمی 
برای او فرستاد كه در ان – نام اين جزيره “ پراليپ “ ذكر شده بود – ومعلوم شد كه اهالی بومی در يكصد و پنجاه 

سال قبل اين جزيره را “ پراليپ “ ميناميدند ولی از ان تاريخ به بعد ديگر به اين نام خوانده نمی شد .

                   سيدجالل صيادميری 
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سرقت از جواهرفروشي معروف لندن
2 سارق در لباس خريدار، جواهر فروشي معروف لندن را زدند. 

»گراف  جواهرفروشي  وارد  مشتري  عنوان  به  مسلح  سارقان 
داياموندز« واقع در يكي از خيابان هاي غرب لندن شده و با تهديد 
از جواهرات مغازه دار را ربودند و  قابل توجهي  كاركنان و مقدار 

متواري شدند.

مرد چیني، سگ مهاجم را گاز گرفت 
يک مردچيني، سگ غريبه را به دليل حمله به سگ خانگي اش به شدت 

گاز گرفت و كشت. 
يانگفان در استان هوي، سگ  از منطقه  »گينگ«، يک مرد روستايي 
ناشناس بزرگي كه به سگ دست آموزش حمله كرده بود، گاز گرفت. 
در جريان اين درگيري، شانه مرد روستايي دچار جراحت وخيمي 

شد.

“ پانزده جنگ بزرگ دنیا” به زبان داستان 
مجموعه پانزده جلدی “داستان های پانزده جنگ بزرگ دنيا” پس از 

15۶ سال منتشر شد.
“پانزده جنگ بزرگ دنيا از ماراتن تا واترلو” نوشته سير ادوارد كه 

در سال 1851 به نگارش درآمده بود وارد بازار جهانی كتاب شد.
در  يونان  و  ايران  امپراتوری  بين  نبرد  ماراتن،  جنگ  با  كتاب  اين 
معرفی  با  ادامه  در  و  می شود  آغاز  ميالد  از  قبل  سال  چهارصد 
قهرمانان جنگ های مطرح تاريخ به توصيف اين نبردها تا سال 1870 
می پردازد و در انتها نيز با توصيف جنگ بلنهايم كه بريتانيا فاتح 

آن بود پايان می يابد.

این انگلیسي هاي خرافاتي
عدد 7 به اعتقاد بسياری افراد در اروپا شانس می آورد اما نوزادی 

كه چندين عدد 7 در شناسنامه اش دارد چقدر خوش شانس است؟
 7 ساعت  درست   )7/7/2007( شنبه  روز  كه  انگليسی  دختر  نوزاد 
صبح به دنيا آمده است سر و صدای بسياری در اين كشور به پا 

كرده است.
اين دختر كه در بيمارستان كودكان در بيرمنگام به دنيا آمده است 

هفتمين فرزند خانواده پر جمعيت شان هم هست.
خانم “اللی” 37 ساله مادر اين دختر اميدوار است اين تعدد عدد هفت 
در آغاز زندگی دخترش بتواند برای او خوش شانسی بياورد و او 

در آينده بليط های بخت آزمايی را برنده شود. 

 
 

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

طراحی حرفه ای 
وب سایت

خدمات نشر
لیفلت و چاپ

دیزاین 
 طراحی لوگو

07733113137
02084537350
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  reports@persianweekly.co.uk بیوگرافی و فیلم شناسی محمد رضا شریفی نیا، بازیگر سرشناس سینما

نام: محمدرضا شریفی نیا
تاریخ تولد: 1334

همسر آزیتا حاجیان )بازیگر( 
پدر مهراوه و  ملیکا شریفی نیا )بازیگران(

...............................................
برای اولين بار با بازی در نقش بسيار کوتاهی )استاد دانشگاه( در فيلم پری )داريوش مهرجويی، 1373( ديده 
شد. اما قبل از آن و در سالهای 1370 تا 1372 مشغول بازی در نقش وليد در مجموعه تلويزيونی امام علی )ع( 

)داود ميرباقری( بود که با پخش اين مجموعه در سال 1375 مطرح و شناخته شد.
پس از پری آدم برفی )داود ميرباقری، 1373( را بازی کرد که اين فيلم به مدت سه سال توقيف شد.

دستيار  سمتهای  تلويزيونی  های  مجموعه  و  سينمايی  فيلمهای  در  بازی  بر  عالوه  نيا  شريفی  محمدرضا 
کارگردان، برنامه ريز، عکاس را هم برعهده داشت. او عالوه بر اينها بهترين انتخاب برای گزينش بازيگر برای 

فيلمهای سينمايی است. در بسياری از فيلمها انتخاب بازيگران بر عهده او بوده است.
بازی  يک  داد.  ارائه   )1381 مصيری،  )منوچهر  دنيا  فيلم  در  را  عمرش  بازی  بهترين  نيا  شريفی  محمدرضا 

قدرتمندانه از کسی که توانايی های بالقوه ای در ارائه نقش دارد.

فیلم شناسی:

آدم برفی )داود مير باقری، 1373( 

پری )داريوش مهرجويی، 1373( 

برج مينو )ابراهيم حاتمی کيا، 1374( 

ابر و آفتاب )محمود کالری، 1375( 

ليال )علی حاتمی، 1375( 

سينما سينماست )سيد ضياء دری، 1375( 

جهان پهلوان تختی )بهروز افخمی، 1376( 

بازيگر )محمد علی شجادی، 1377( 

شيدا )کمال تبريزی، 1377( 

عشق کافی نيست )مهدی صباقزاده، 1377( 

بلوغ )مسعود  جعفری جوزانی، 78/1377( 

دختردايی گمشده )داريوش مهرجويی، 1377( 

ميکس )داريوش مهرجويی، 1378( 

مونس )حميد رخشانی، 1378( 

دختری بنام تندر )حميد رضا آشتيانی  پور، 1379( 

مسافر ری )داود مير باقری، 1379( 

مربای شيرين )مرضيه برومند، 1379( 

عروس خوش قدم )کاظم راست گفتار، 1381(

دنيا )منوچهر مصيبی، 1381(

واکنش پنجم )تهمينه ميالنی، 1381(

13 گربه روی شيروانی )علی اکبر عبدالعلی زاده، 1382(

مکس )سامان مقدم، 1382( 

ساالد فصل )فريدون جيرانی، 1383( 

ازدواج به سبک ايرانی )حسن فتحی، 1383(

نقاب )پوکر( )کاظم راست گفتار، 1383( 

گيس بريده )جمشيد حيدری، 1383( 

اخراجيها )مسعود ده نمکی، 1385(

مجموعه های تلويزيونی: 

امام علی )ع( )مجموعه، داود ميرباقری، 1370(

همسايه ها )مجموعه، محمدحسين لطيفی، 1380(

سفر سبز )مجموعه، محمدحسين لطيفی، 1380(

ميكس محاكمه

تسويه حساباخراجيها
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عکس ارسالی این هفته

كنسرت اندی در لندن، سال گذشته
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چه خويشاوندانی را می توانيد به بريتانيا بياوريد؟ 
قوانين مهاجرت اعالم می كنند كه مادران و پدران بيوه كه بيش از 

۶5 سال سن دارند، و همينطور اولياء و پدربزرگ و مادربزرگ هايی 
كه با هم مسافرت می كنند و يكی از آنها بيش از ۶5 سال سن دارد، 

می توانند به بريتانيا بيايند. در برخی شرايط، به پسران، دختران، 
خواهران، برادران، عموها، دايی ها، عمه ها و خاله هايی كه بيش از 

18 سال سن دارند، و همينطور اولياء و پدربزرگ و مادربزرگ هايی 
كه زير۶5 سال دارند، ممكن است اجازه ورود داده شود. 

چگونه آنها واجد شرايط برای ورود به بريتانيا می شوند؟ 
شما بايد در حال حاضر در بريتانيا زندگی كرده و مقيم باشيد و 

از نظر قانونی هيچ محدوديتی بر سر مدت زمان اقامت شما در اين 
كشور وجود نداشته باشد، و آنها بايد بتوانند نكات زير را اثبات كنند: 

كه آنها كامال يا عمدتا از نظر مالی به شما وابسته هستند؛ 
كه آنها از هيچ وابسته ديگری در كشور خودشان برخوردار نيستند 

كه بتوانند از نظر مالی آنها را حمايت كند؛ 
كه شما به اندازه كافی از امكانات مالی برای تامين زندگی و تهيه 

مسكن برای آنها برخورداريد بدون آنكه الزم باشد به امكانات 
اجتماعی متوسل شويد. 

اگر شرايط انسانی ويژه ای وجود داشته باشد درآنصورت كودكانی 
كه بيش از 18 سال سن دارند، خواهران، برادران، عمه ها، خاله ها، 
دايی ها، عموها و ساير اولياء و پدربزرگ و مادربزرگ هايی كه به 
تنهايی زندگی می كنند ممكن است واجد شرايطی باشند كه در فوق 

به آنها اشاره شد. 
 )entry clearance( آنها بايد قبل ار مسافرت به بريتانيا از حق ورود

به كشور برخوردار شوند. 
كمک های دولتی چه هستند؟ 

اگر شما در بريتانيا زندگی می كنيد يا مقيم هستيد در آنصورت بايد 
بتوانيد خودتان را از نظر مالی و مسكن بدون برخورداری از برخی 

كمک های دولتی تامين كنيد. اينها شامل موارد زير می شوند: 
كمک هزينه درآمد )Income Support( و كمک هزينه 

كارجو)Jobseeker’s Allowance – JSA(؛ 
 )homelessness( حمايت مالی برای مسكن و بی خانمانی

كمک هزينه مسكن )Housing Benefit( و كمک هزينه ماليات 
 )Council tax benefit( شهرداری

 Working Families’ Tax( اعتبار مالياتی خانواده های شاغل
 )Credit

 )Social Fund( پرداختی از صندوق اجتماعی
كمک هزينه كودك )Child Benefit(؛ يا 

 )Disability allowance( هر گونه كمک هزينه زندگی برای معلولين
حق ورود چيست؟ 

حق ورود، ويزا برای مسافرت به بريتانيا است. خويشاوند شما بايد 
برای اخذ اين ويزا به سفارت بريتانيا، كميسيون عالی و يا ساير 
مقرهای ديپلماتيک بريتانيا )به آنها همچنين پست های ديپلماتيک 
بريتانيا گفته می شود( در كشوری كه زندگی می كند رجوع كند. 

شما می توانيد جزوات و اطالعات توضيح دهنده در باره انواع 
ويزاهای مختلف را از مركز كمک های حقوقی دريافت كنيد. اگر 

تقاضای خويشاوند شما برای اخذ حق ورود رد شود، در آنصورت 
آنها معموال از حق فرجام بر عليه اين تصميم برخوردارند. لطفا به 

يادداشته باشيد كه بايد طی 28 روز پس از رد تقاضای اين ويزا عليه 
تصميم گرفته شده اقدام كنيد. 

هر چند كامال تالش شده است تا اطالعات اين سند دقيق باشند ولی 
اين سند يک اظهارنامه كامل و مستند از مفاد قانون در اين باره 

نيست و جايگزين مشاوره حقوقی نمی تواند باشد. ما مسئوليت عدم 
دقت و عواقب چنين بی دقتی را متقبل نمی شويم. محتوای اين سند 
برای كسانی نوشته شده است كه مقيم انگليس و ويلز هستند و يا 

تحت دايره شمول قوانين آنها می باشند. 

راهنمای ورود بستگان شما 
و درخواست ویزا برای آنان 
 Relatives Who Come to

the United Kingdom

به بهانۀ هفتم برج هفت سال دو هزار و هفت ميالدی که از آن جمله 
روزهايی بود که فقط يکبار در تاريخ بشريت تجربه ميشود و آن هم 6 

روز پيش بود!!!

07/07/07 
هفت، رقمی اسرارآميز و مقدس

 
عجايب هفتگانه قرون وسطی 

امروز و بنا به تقويم خويشاوندان آنسوی آب، فردا، روزی بسيار بسيار جالب است. اين روز كه هفتم جوالی دوهزار و هفت نام دارد، هنگامی كه به اين شكل 
7/7/07 نوشته ميشود، ماهيت جادويی خود را نشان ميدهد. 

در اين روز كه از نظر شمار فراوانی از افراد، خوش يمن ترين روز ممكن شناخته ميشود، از شدت برگزاری مراسم عروس، ركورد شكن شده و مسئولين 
برگزاری مراسم ازدواج نميدانند چگونه از عهده اين تعداد فراوان جشن در يک شب، بر خواهند آمد. 

از طرفی اين روز، روزی عالی برای دارندگان كازينو در الس وگاس و ساير نقاط “قمارخيز” جهان است. چرا كه در قمار، قرار گرفتن سه عدد 7 در كنار هم 
به معنای برنده شدن است و آزمودن بخت در روز 7 ماه 7 سال 7، ديگر چه خواهد بود! اما به راستی چرا عدد 7 از اين همه قدر و منزلت برخوردار است؟ 

جادوی هفت
هفت، از تركيب دو عدد سه و چهار ايجاد شده است كه بنابر حكمت فيثاغورثی و زمانی بسيار دورتر از آن، اعدادی خوش يمن شناخته ميشدند. به عقيده 
بابليان، مصريان و تمدنهای باستانی ديگر، به وجود 7 سياره مقدس اعتقاد داشتند. در زبان عبری لغت قسم خوردن، به طور تحت اللفظی به معنای قرار گرفتن 

تحت نيروی 7 چيز است كه برگرفته از هفت ميشی است كه در پيمان ميان ابراهيم نبی و ابی ملک در بيرشيبا به آن اشاره شده است. 

هرودوت نيز به يک قسم عربی اشاره كرده كه در آن هفت سنگ به خون آغشته ميشوند. آفرينش جهان در هفت روز انجام شده، هفته هفت روز دارد، هفت 
حسن خداداد، هفت گناه كبيره، هفت مرحله در زندگی انسان، هفت طبقه بهشت و جهنم و مثالهای بيشمار ديگری در ميان اديان، ملل و اعصار مختلف از جمله 

مصاديق حضور جادويی عدد 7 در زندگی و مرگ انسانها هستند. 

تعدادی از مشهورترين 7 های جهان از اين قرارند:
هفت طبقه بهشت: 

بر اساس آيات قرآن و مفسران احاديث، باالترين درجه سعادت معنوی، ورود به طبقه هفتم بهشت است. مسلمانان به وجود هفت طبقه يا مرحله آمرزش و 
بهشتی شدن اعتقاد دارند. اين طبقات هفتگانه همانهايی هستند كه حضرت محمد)ص( در شب معراج خود سوار بر “براق” آنها را طی نموده است. 

هفت گناه كبيره: 
هفت گناه كبيره، گناهانی هستند كه در زمان تاريخ بسيار قديم رهبانيت مسيحی مشخص شده و در قرن ششم ميالدی توسط پاپ گرگوری اول يا گرگوری 
كبير در يک دسته قرار گرفته اند. اين گناهان عبارتند از : تكبر، طمعكاری، شهوت –در معنای تمايل بيش از حد يا نامشروع جنسی، حسادت، شكم پرستی كه 
معموال مستی نيز در آن منظور ميشود و تنبلی. هفت گناه كبيره از موضوعات مورد عالقه در وعظ و خطابه ها، نمايشنامه های اخالقی و هنر اروپای قرون 

وسطا بوده است. 

هفت كلمه آخر: 
هفت كلمه آخر، به آخرين جمله حضرت عيسی بر صليب اشاره دارد. اين كلمات از اين قرارند: “ خدای من، چرا مرا به خود واگذاشتی؟” 

هفت علم انسانی )علوم سبعه(:
طبقه بندی آزاد موضوعاتی كه از قرن پنجم ميالدی به بعد، دربرگيرنده برنامه آموزشی غرب در قرون وسطا بود. به نظر ميرسد كه نام “علوم انسانی” 
برگرفته از رساله “سياست” ارسطو باشد كه در آن از “شاخه هايی از دانش كه شايسته انسان آزاد است”، يعنی دانش اوليه ای كه برای يک شهروند با 
تحصيالت مناسب الزم است، سخن گفته است. اين علوم عبارتند از علوم سه گانه : دستور زبان )ادبيات(، علم بيان و ديالكتيک )مباحثه و مكالمه( و علوم 

چهارگانه كه پيشرفته تر بوده و از اين قرارند: حساب، هندسه، موسيقی و نجوم. 

عجايب هفتگانه طبيعی: 
كوه اورست در مرز نپال و چين، آبشار ويكتوريا در آفريقا، گرند كنيون Grand Canyonآمريكا، ساحل مرجان بزرگ استراليا، سپيده دم شمالی قطب شمال، 

آتشفشان پاريكوتين Paricutinدر مكزيک و بندر ريو دوژانيرو برزيل 

هفت مرد فرزانه:
نامی كه در سنت يونانی به هفت تن از سياستمداران، قانونگذاران و فيلسوفان قرن 7 و ۶ قبل از ميالد داده شد. اين فرزانگان عبارتند از: سولون قانون گذار 
يونانی، تالس فيلسوف اهل ميلتوس، پيتاكوس فرمانده نظامی اهل ميتيلن، كلئوبولوس فيلسوف اهل رودس، شيلون اسپارتی از ناظران شاه، بياس فرزانه ترين 

هفت فرزانه، اهل پری ين و پرياندر حاكم مستبد كورنتی. 

هفت دريا: 
شامل درياهای قطب شمال و قطب جنوب، اقيانوس آرام شمالی و جنوبی، اقيانوس اطلس شمالی و جنوبی و اقيانوس هند. 

هفت حس: 
بر اساس تعليمات باستانی، روح انسان يا “بدن مقدس درون” او مركب از هفت خاصيت است كه هر يک تحت تاثير يكی از سيارات هفتگانه اند. آتش موجب 

وجود  به  خاك  آورنده توانايی احساس كردن، آب موجب قدرت بيان، هوا حس چشايی، مه موجد حس بينايی، گلها به وجود آورنده زندگی، 
حس شنوايی و باد جنوب به وجود آورنده حس بويايی هستند. 

هفتمين پسر از هفتمين پسر: 
همانطور كه گفتيم، هفت جادويی ترين اعداد است و در معرفت قومی، هفتمين فرزند پسر از هفتمين پسر يک خانواده با نيروهای قدرتمند جادويی و شفادهندگی 

متولد ميشود. او پيشگو است و ميتواند طلسمهای قدرتمندی را اجرا كند و ميتواند با نهادندست خود بر بدن افراد رنجور، آنان را شفا دهد. 

عجايب هفتگانه قرون وسطی: 
1( آمفی تئاتر روم، 2( كاتاكومبهای )سرداب( اسكندريه، مصر 3( ديوار بزرگ چين 4( استون هنج در ويلتشاير انگلستان 5( برج كج پيزا ۶( برج چينی )از جنس 

چينی( نانكينگ، چين 7( مسجد ايا صوفيه در استانبول 
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سال اول -  شماره سوم 

 reports@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

بخت آزمایي 
ملي انگلستان

nUK Natio  
 al Lottery

  بسياري از افراد نامه هاي الكترونيكي )ايميل( دريافت كرده اند 
كه ادعا مي كنند توسط سازمان بخت آزمايي ملي در بريتانيا 
برنده  كه  كنند  مي  اعالم   كننده  دريافت  به  و  اند  شده  ارسال 
مبلغ قابل توجهي شده است.  دريافت كنندگان چنين نامه هاي 
دنبال  به  باشند. معموال”  بايستي بسيار مراقب  الكترونيكي مي 
نامه اول،  نامه الكترونيكي ديگري ارسال مي شود و از برنده 
درخواست مي شود مبلغي )معموال چند صد پوند( را براي تامين 
مخارج مربوطه پرداخت كند.  اين اقدام يک حقه و نيرنگ است كه 

هدف آن دريافت پول از شما مي باشد.
 

به دريافت كنندگان چنين نامه هايي كه در آنها ادعا شده است 
شده  ارسال  بريتانيا  از  آزمايي  بخت  هاي  شركت  طرف  از 
در  را بخصوص  احتياط  و  دقت  نمايد حداكثر  مي  توصيه  اند، 
موارديكه از آنها درخواست پول براي دريافت جوايز مي شود، 
از  بريتانيا   آزمايي  بخت  قانوني  هاي  آورند.  شركت  عمل  به 
افراد نمي خواهند جهت دريافت جوايز خود پول يا مشخصات 

بانكي خود را ارسال كنند.  چنانچه نامه اي الكترونيكي يا  عادي 
دريافت كرديد كه ادعا مي كند در رابطه با بخت آزمايي است كه 
شما در آن شركت نكرده ايد توصيه مي كنيم به آن پاسخ ندهيد 

و هيچگونه فرمي را تكميل ننماييد.
 

بريتانيا  ملي  آزمايي  بخت  سازمان  به  مربوط  اينترنتي  سايت 
اظهار ميدارد كه:

 
-     ما برنده شدن فردي كه در يک بخت آزمايي شركت كرده 
است را از طريق پست الكترونيكي به او اعالم نمي نماييم.  در 
صورتيكه نامه الكترونيكي به شما اعالم مي نمايد كه در بخت 
آزمايي  بخت  توسط سازمان  نامه  اين  ايد،  برنده شده  آزمايي 

ملي بريتانيا ارسال نشده است.
-         ما شماره هاي برنده يا تاريخ هاي برنده شدن را از طريق 

پست الكترونيكي اعالم نمي كنيم.
-         ما مبلغ جايزه را از طريق پست الكترونيكي اعالم نمي 

نماييم.
-         ما از شركت كنندگان درخواست اعالم نام، نشاني يا 

مشخصات بانكي را از طريق پست الكترونيكي نمي نماييم.
 

نكاتي در مورد مشخص شدن اينكه آيا نامه اي غيرواقعي و به 
قصد كالهبرداري مي باشد:

 
-     نامه ممكن است حاوي واژه “فوري” باشد بدين معني كه 
ندهيد،   پاسخ  روز   5 مدت  ظرف  در  مثال(  عنوان  به  “چنانچه) 

حساب شما مسدود خواهد شد”.
-     ممكن است پيوندهايي در متن نامه الكترونيكي وجود داشته 
نامه  تمام  يا  بخش  حاوي  زيرا  رسد  قانوني  نظر  به  كه  باشد 
به سايت  توانند شما را  پيوندها مي  اين  شركتي واقعي است.  
هاي اينترنتي غيرواقعي متصل كنند كه از شما مي خواهد آخرين 

اطالعات فردي مربوط به خود را در اختيار آنها قرار دهيد

 HP دوربین جدید دیجیتال R837
  

دوربين های ديجيتال جديدی كه قرمزی چشم بر اثر برخورد نور فلش در تصاوير از بين می برند، 
امروزه رواج بسياری يافته اند. اما در مورد درخشندگی چشمان سگ ها و گربه های خانگی كه يكی 

ديگر از مشكالت موجود در اين زمينه است چه می توان كرد؟ 
شركت Hewlett-Packard در دوربين ديجيتال جديدش R837، اين مشكل را برطرف نموده است. 

اصوال نور بر شبكيه چشم انسان و حيوان به صورت های متفاوت منعكس می گردد و در چشمان 

حيوانات برافروختگی ترسناكی را ايجاد می كند. در اين محصول جديد مشابه روشی كه به منظور از 
بين بردن قرمزی چشم انسان به كار گرفته می شود، نرم افزار موجود در دوربين، درخشش چشمان 
حيوان را تشخيص می دهد و آن را با نقطه سياهی، همانند مردمک چشمان انسان، جايگزين می كند. 

Hewlett-Packard هم چنين نرم افزاری را در اين دوربين قرار داده كه با استفاده از آن می توان لک 
ها و چين و چروك های موجود در صورت انسان را در عكس های گرفته شده، رفع نمود. 

اين دوربين 7.2 مگا پيكسلی با قابليت زوم اپتيكال 3X و صفحه نمايش سه اينچی، ماه آينده با قيمتی 
معادل 230 دالر روانه بازار خواهد شد. 

عالوه بر برطرف نمودن درخشندگی چشمان حيوانات، اين دوربين كانون توجه چشم را تشخيص می 
دهد و جهت نگاه حيوان را با يک نقطه سفيد بسيار كوچک، نشان می دهد. 

تنها در حالتی كه در تاريكی مطلق عكس گرفته شود و درخشندگی چشم حيوان بسيار شديدتر از حد 
معمول باشد، روتوش تعبيه شده در دوربين به درستی كار نخواهد كرد و در چنين شرايطی كاربر 

عكس قابل توجهی نخواهد داشت. 
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كارمندان گوگل 
نيستند  كسانی  تنها 
را  زيادی  وقت  كه 
صرف  هواپيما  در 
از  خيلی ها   ، كنند  می 

عوارض »سندرم استفاده از كالس عادی خطوط 
به  می خواهم  اينجا  در  می برند.  رنج  هوايی« 
كار مسافران  به  اشاره كنم كه حتی  ترفندهايی 
برای  عالوه  به  و  می آيد  هوايی  كارآزموده 
با  طوالنی  جاده ای  مسافرت های  كه  كسانی 

اتوبوس يا قطار دارند ، هم مفيد هستند.
خطوط  عادی  كالس  از  استفاده  »سندرم  در 
مسافران  طوالنی  مسافرت  اثر  در   ، هوايی« 
به   ، می شود  ايجاد  پاها  در  خون  لخته های   ،
در  خون  لخته  يا   DVT اصطالحا  عارضه  اين 

وريدهای عمقی پا گفته می شود.
سفر  چيست؟  طوالنی  سفر  از  ما  منظور  اما 
دو  از  بيش  كه  گفته می شود  به سفری  طوالنی 
ساعت طول بكشد ، بعد از دو ساعت ، حتی اگر 
پرواز خود را عوض كنيد ، با گذشت هر ساعت 
، احتمال بروز لخته افزايش می يابد. اگر لخته ها 
كنده شوند و به ريه ها بروند - بيماری  ای كه به 
آن آمبولی ريوی PE می شود- می توانند منجر 

به مرگ شوند.
البته اين سندرم می تواند به آسانی در مسافران 
يا كالس ممتاز هواپيماها هم رخ  كالس تجاری 
عادی  كالس های  در  اينكه  دليل  به  ولی   ، دهد 
خطوط هوايی ، صندلی های بيشتر و طبعا فضای 
عارضه  اين   ، دارد  وجود  تحرك  برای  كمتری 

بيشتر بروز پيدا می كند.
درصد   5 تا   3 در  تنها   ، نباشيد  نگران  گفتيد؟  چيزی   ، آمد  مبهمی  صدای 
مسافران خطوط هوايی لخته های خون ايجاد می شود و بيشتر اين لخته ها 
هم خود به خود از بين می روند. بنابراين تنها در عده كمی لخته های خون 
مشكل زا می شوند ، اما می توان با كارهايی از اين درصد كم هم جلوگيری 
كرد.البته هر چقدر شما بيشتر پرواز كنيد ، احتمال ايجاد لخته در شما بيشتر 
می شود ، به طوری كه در تجاری كه پروازهای مكرر دارند ، احتمال ايجاد 

لخته 50 برابر ديگران است.
معموال تا چند روز بعد از پرواز ، بيماری نشانه ای ندارد و DVT می تواند 

گرفتگی  با 
نی  عضال
ه  شتبا ا
شود. عاليم 
ی  ر بيما
مل  شا
زير              موارد 

هستند:

- التهاب ناگهانی يک پا )التهاب 
خفيف هر دو پا طبيعی است.(

- گرفتگی و درد در قسمت های 
پايينی يک پا

- كبودی يا التهاب پشت زانو
پيدا  قفسه سينه  در  كه  عاليمی 
 ، ريوی(  آمبولی   ( می شوند 
حتی  و  روز   4 تا   2 معموال 
لخته  تشكيل  زمان  از  ديرتر 
عاليم  می كنند.  پيدا  تظاهر   ،

می توانند شامل اينها باشند:
سريع  تنفس   ، نفس  تنگی   -

،نفس نفس زدن
سمت  يک  در  گرفتگی  حس   -

بدن ، تنفس دردناك
- درد سينه و گاهی درد شانه

- تب
- سرفه حاوی خون

- غش
بيفتد  اتفاق  نمی تواند  سالم  مسافران  برای  بيماری  اين  می كنيد  فكر  اگر 
 ، است  عمده  خطر  عامل  يک  بودن  ورزش كار  اشتباهيد.  در  سخت   ،
باعث كم شدن جريان خون  كه  دارند  پايين تری  قلب  ورزشكاران ضربان 
و افزايش ايستايی آن می شود. ساير كسانی كه بايد از لحاظ DVT ، تحت 

مراقبت شديد باشند ، اينها هستند:
- كسانی كه اخيرا جراحی شده اند يا مجروح شده اند. 30 روز قبل و بعد از 

مسافرت از جراحی پرهيز كنيد.
DVT سابقه شخصی يا خانوادگی -

- سرطان ، بيماری قلبی ، ديابت يا چاقی
يا  و  می خورند  حاملگی  از  پيشگيری  قرص های  يا  اند  حامله  كه  زنانی   -

هورمون درمانی می شوند.
 ، DVT فكر می كنم توجهتان را جلب كرده باشم. باالخره چگونه می توان از

حين مسافرت جلوگيری كرد؟
- هر وقت ممكن باشد ، در هواپيما ، اتوبوس يا قطار راه برويد.

- هر 30 تا ۶0 دقيقه پاهای خودتان را ورزش بدهيد. پايتان را دراز كنيد 
و مچ پايتان را خم كنيد ، انگشتان پايتان را باال ببريد و آنها را از هم باز 
كنيد. می توانيد زانوهايتان را بچرخانيد ، در هوا به صورت دايره ای آنها را 

حركت دهيد.
- اما اگر جايی برای دراز كردن پايتان نباشد ، پايتان را به صورت مسطح 
روی زمين بگذاريد و در حالی كه پاشنه پايتان را را باال می بريد ، انگشتان 
پايين  را  پايتان  پاشنه   ، بعد  بچرخانيد.  و  بدهيد  فشار  پايين  به  را  پايتان 
بياوريد و در اين حين ، انگشتان پايتان را باال ببريد و از هم باز كنيد. اين 

كار را پنج بار يا بيشتر تكرار كنيد.
- عضالن رانتان را ورزش دهيد ، برای اين كار پايتان را به صورت مسطح 
بلغزانيد و  به جلو  اينچ  را چندين  پايتان  بگذاريد و سپس كف  روی زمين 
سپس كف پا را به عقب بلغزانيد و اين كار را تكرار كنيد. اگر جا داشته باشد 
، پايتان را دراز كنيد و بدون اينكه پايتان را تكان دهيد ، عضالت رانتان را 

منقبض كنيد.
 ، زانوبند   ( نپوشيد.  هم  تنگ  لباس های   ، نيندازيد  هم  روی  را  پاهايتان   -
جوراب كشی تنگ ، لباس تنگ( ، البته جوراب های مخصوصی كه خاصيت 

فشارندگی دارند ، مفيد هستند.
الكل يا كافئين داشته  نبايد  اين مايعات   ، اندازه كافی مايعات بخوريد  - به 
باشند و بهتر است نوشنيدنی های حاوی الكتروليت باشند ، هر 1 تا 2 ساعت 

، يک 
فنجان آب بخوريد ، نوشيدن مقدار زياد آب معمولی توصيه نمی شود )در 
لخته  افزايش غلظت خون وتشكيل  به  مسافرت های طوالنی می تواند منجر 
پزشكتان  با   ،  DVT سابقه  مثل  داريد  را   DVT خاطر  عامل  اگر  شود.( 
مشورت كنيد ، شايد به درمان دارويی نياز داشته باشد. )توجه داشته باشيد 
كه برخالف عقيده عموم ، آسپرين از تشكيل اين لخته ها جلوگيری نمی كند ، 

آسپرين عمدتا اثر شريانی دارد و بر جريان خون وريدی بی تأثير است.(
- البته توصيه استاندارد ديگری كه می شود ، پرهيز از خواب است كه من 
فكر می كنم بی رحمانه است و مجازات غيرمعمولی برای مسافرانی محسوب 

می شود كه در طی سفرشان ، سرگرمی  چندانی ندارند.
اگر فكر می كنيد كه دچار DVT شده ايد ، پاهايتان را ماساژ ندهيد ، چون 
می تواند لخته را جابجا كند و باعث آمبولی ريوی شود. با پزشكتان تماس 
بگيريد و به او بگوييد كه مسافرت طوالنی ای داشته ايد و درد يا التهاب در 
يک پا داريد. تست مناسب تشخيصی اولتراسوند )سونوگرافی( پا است كه 

نه نهاجمی است و نه دردناك.

 reports@persianweekly.co.uk  -Dr. Raz سايت از  شده   ترجمه 
پزشک    vi’s Good to Know Info

مخصوص گوگل خانم دكتر رضوی

توصیه پزشکی به کسانی که 
پرواز مکرر دارند

LAPTOP نگهداری
يا دفترچه های راهنمای همراه دستگاه  بهترين روش برای نگهداری نوت بوك مراجعه به سايت شركت سازنده و 
است ليكن به صورت كلی می توان با رعايت نكات زير كاركرد و عمر دستگاه را افزايش داد و با لذت و اطمينان از 

اين ابزار پيشرفته استفاده كرد.
باتری: يكی از مهمترين داليل تهيه نوت بوك توسط شما خاصيت قابل حمل بودن و داشتن عمر باتری زياد است برای 
اينكه باتری بهترين كاركرد و عمر را داشته باشد بايد اولين بار كه نوت بوك را روشن می كنيد آن را صد در صد 
شارژ كرده )بين يک تا سه ساعت(، سپس اجازه دهيد، باتری كار كرده تا تخليه شود به طوريكه حداقل به 10 درصد 
برسد اين كار را 2 الی 3 مرتبه تكرار كنيد تا كليه سلول ها قابليت نگهداری شارژ خوب را بدست آورند. چنانچه 
هميشه از برق برای روشن بودن دستگاه استفاده می كنيد باتری را 100 درصد شارژ كرده، آنرا از دستگاه جدا و 

هفته ای 1 الی 2 بار آنرا شارژ كنيد . هر چه تعداد به برق خوردن باتری كمتر باشد عمر باتری بيشتر خواهد بود.
چنانچه از باتری استفاده می كنيد اجازه دهيد تا به حداقل شارژ 10 درصد برسد ) هنگامی كه Low Battery ظاهر 
گرديد( سپس آن را شارژ كنيد. در ضمن جهت روشن كردن دستگاه هميشه ابتدا آداپتور را به برق سپس آن را به 
دستگاه متصل كنيد. دقت كنيد كاركرد باتری بستگی به فركانس پردازنده - نور LCD و كاركرد درايوهای دستگاه 
دارد و زمانی كه جهت كاركرد باتری ذكر می شود برای بهترين شرايط )Standby( بوده و كاركرد واقعی باتری بر 

اساس آمپر ساعت )mAh( و تعداد سلول های آن مشخص می شود.
درايوها: لنز )Optic( درايو ها بسيار حساس می باشند درايو نوت بوك برای خواندن )DVD/CD(های اصل طراحی 
شده اند بنابراين اصراری در خواندن هر گونه )DVD/CD( كه به صورت غير استاندارد و روی )DVD/CD( را 
به صورت پی درپی انجام ندهيد و حتما فواصل كوتاهی بين آنها قرار دهيد. چنانچه از درايو استفاده نمی كنيد داخل 

آن )DVD/CD( قرار ندهيد.
LCD و Keyboard: برای تميز كردن فقط از مايعات مخصوص و يا يک دستمال بدون پرز كمی مرطوب باشد 
استفاده كنيد سپس آن را با دستمال ديگر خشک كنيد. از هيچگونه اسپری )حتی خشک( استفاده نكنيد. دقت كنيد 
Keyboard می شود. در صورتيكه مايعی روی دستگاه شما  مايعات و گردو غبار به سرعت موجب خراب شدن 
ريخت سريعا آن را خاموش كرده و باتری را جدا كنيد، آن را با باد سرد خشک و سريعا به مركز خدمات مراجعه 

كنيد.
بازيابی )Recovery(: نوت بوك ها دارای سيستم عامل اصل شركت مايكروسافت می باشند كه نشانه آن زير دستگاه 
نصب است كه همراه درايورهای مربوطه خاص آن دستگاه بر روی آن نصب گرديده و چنانچه به هر علتی از بين 
بروند نصب آن، بسيار مشكل است. به همين دليل در دستگاه های جديد، در يک قسمت از هارد دستگاه كه معموال 10 
درصد ظرفيت آن بوده ) به همين علت مقدار ظرفيت هارد كمتر از مقدار اسمی آن مشاهده می گردد( و به طور مخفی 

می باشد. قسمتی به نام Recovery وجود دارد كه كل سيستم عامل، درايورها و برنامه های كاربردی 

از آن  تهيه نسخه پشتيبان  دارد. جهت  Control Panel وجود  و   All Program برنامه در  اين  در آن می باشد. 
 DVD است را باز كنيد. چنانچه دستگاه دارای Create Recovery Disk را اجرا، سپس گزينه اول كه Recovery
RW بوده با تهيه يک يا دو دی وی دی  خام و چنانچه دارای CD RW بوده و با تهيه حداقل شش سی دی خام )تعداد 
در هر دستگاهی ذكر می گردد( به ترتيبی كه اعالم می شود از Recovery يک نسخه پشتيبان تهيه كنيد و آن را در 
انجام گردد. هرگاه به هر علتی ويندوز  ابتدای خريد دستگاه  بايد همان روزهای  اين كار  آرشيو خود نگاه داريد. 
از بين رفت يا مشكل پيدا كرد می توانيد از آن استفاده كنيد و دقت كنيد كه هيچگاه هارد را نبايد فرمت كرد چون 
پارتيشن Recovery از بين می رود و در ضمن قبل از Recovery دستگاه، از اطالعات شخصی خود حتما نسخه 

پشتيبان تهيه كنيد.
يا   Norton اصل شركت های  برنامه ضدويروس  دارای  مانند سيستم عامل  لپ تاپ ها  ويروس:  برابر  در  محافظت 

McAfee می باشند، همواره آنها را به روز نگهداريد.
نكته: هنگام استفاده از بلندگوی خارجی بهتر است صدا حداكثر تا دو سوم باز گردد. در ضمن روشنايی دستگاه نيز 

در مواقع عادی تا دو سوم باشد و در آخر هنگام كار كردن هارد، دستگاه را حركت ندهيد.
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قدیمی ترین 
روزنامه های 

ایران !!! 
 

 1. قديمی ترين روزنامه ايران كه در واقع ماهنامه 
بود بوسيله ميرزا صالح شيرازی انتشار يافت.

2. دومين روزنامه قديمی ايران )وقايع اتفاقيه( بود 
كه ان هم هفته نام بود و هفته ايی يک بار منتشر 
می شد. سرپرست اين نشريه ميرزا تقی خان امير 

كبير بود )تاريخ انتشار 1190 هجری قمری(
)روزنامه  بعد  به  از شماره 471  اتفاقيه  وقايع   .3
دولت عليه ايران( در 1277 هجری قمری تغيير نام 
داد و زير نظر ابوالحسن خان غفاری )صنيع الدوله( 

منتشر گرديد و تا شماره 591 ادامه يافت.
دولتی  )روزنامه  به  ايران  عليه  دولت  روزنامه   .4

فعاليت  قمری  1325 هجری  تا سال  و  داد  نام  (تغيير 
داشت.

ايران( كه در سال 1329 هجری  5. )وزنامه رسمی دولت 
قمری منتشر گرديد.

۶. روزنامه های )شرف( و )مرآت السفر ( و )مشكوۀ الحضر( 
كه دولتی بود و در زمان حكومت ناصر الدين شاه منتشر می 

شدند.
7. روزنامه )اختر( كه به زبان فارسی اسالمبول منتشر می شد 
و در زمان ناصر الدين شاه و بعد از وی نيز ادامه داشت )مدت 

انتشار 23 سال(. اين روزنامه غير دولتی بود.

8. روزنامه )قانون( به سرپرستی ميرزا ملكم خان كه در لندن 
می  شد )غير دولتی(.منتشر 

روزنامه )حبل المتين( به سر پرستی مؤيد 9. 
اال سالم در كلكته منتششر می شد )غير 

دولتی(
10. روزنامه )عروۀ الوثقی( به سر پرستی 
پاريس  در  ابادی  اسد  الدين  جمال  سيد 

منتشر می شد )غير دولتی(.
در  كه  )پرورش(  و  )حكمت(  های  روزنامه   .11

قاهره منتشر می شدند.
12. روزنامه )ملتی( كه در سال 1283 هجری قمری در 

تهران انتشار يافت.
13. روزنامه )خالصۀ الحوادث( در سال 131۶ هجری قمری 

در تهران منتشر شد.
قمری  هجری   1280 سال  ايران(در  دولت  )علميه  روزنامه   .14

بمدت 2 سال در 53 شماره منتشر شد.
15. نشريه )ايران سلطانی( كه ماهنامه بود.

1۶. روزنامه )علمی( كه در 1293 هجری قمری منتشر شد. 
17. روزنامه )مريخ( كه در 1295 هجری قمری در 4 صفحه 

منتشر شد و شامل حوادث نظامی بود.
18. نشريه )صور اسرافيل( كه در 1319 هجری قمری 
به مديريت ميرزا جهان گير خان شيرازی در قاهره 

منتشر شد.
19. روزنامه )بهار( به مديريت ملک الشعرای 
بهار ، )نسيم شمال( به مديريت سيد اشرف 

الدين و )مساوات( به مديريت مساوات.
روزنامه  فكاهی  روزنامه  اولين   .20
)طلوع( بود در سال 1318 هجری قمری 
به مديريت عبدالحميد خان معين 

السلطنه.
به  و  بود  )وطن(  روزنامه  خارجی  بزبان  روزنامه  اولين   .21
ان  يک شماره  فقط  كه  فرانسه  زبان  به  نرمان  لوی  سرپرستی 

منتشر گرديد.
22. اولين روزنامه متعلق به زنان نشريه )دانش( بود به مديريت 

زوجه ميرزا حسن خان كمالی
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می خواهم به خانه برگردم

     كودكی كه او را دبرا می ناميم به نابه داليلی، با نقصی در دريچه ی معده 
اش متولد شده بود. پزشكام مطمئن نبودند كه وی بتواند اين شرايط را پشت 
سر بگذارد. در تمام مدت دوران كودكی، والدين دبرا او را اينطور به ديگران 
معرفی می كردند: »دختر ما با نقصی در دريچه ی معده اش متولد شده و نمی 
تواند غذا را خيلی خوب نگهدارد.« چنين اظهاراتی بار منفی بسيار زيادی را 
در جوانی دبرا افزوده بود. روزی مشكل دبرا بسيار بحرانی شد و والدينش 
او را زمانی يافتند كه كامال كبود شده بود و او را به بيمارستان منتقل كردند. 
دبرا به واسطه ی شانس و رحمت لهی نجات يافت. پزشكانی كه از وی مراقبت 
می كردند اظهار كرده بودند كه دريچه ی معده، كه آنها ثابتش كرده بودند، 
در آينده مشكل چندانی به وجود نخواهد آورد. اكنون خواهر بزرگتر دبرا از 
بازگشت،  بيمارستان  از  دبرا  اينكه  از  بعد  برد.  می  لذت شيطانی  او  تمسخر 
خواهرش جنگ شديدی را با او آغاز كرد. خوشبختانه قوانين خانوادگی مانع 
از اين می شد كه خواهر دبرا آسيب جسمانی به وی وارد كند. اما بدرفتاری 
های زبانی و تمسخر كار خودش را كرد. ديگر حرمت و احترام شخصی ميان 
آنها وجود نداشت. در آن روز بخصوص دبرا از اين بد رفتاری ها به ستوه 

آمده و به خواهرش حمله كرده و شكنجه گرش را به شدت كتک زد. خواهر 
پدر، خرد سليمان  گفت.  پدرش  به  را  بود، جريان  كه عصبانی شده  بزرگتر 
نداشت و برای تنبيه دبرا را در اتاقش حبس كرد. دبرا كه به تازگی شرايط 
سختی را پشت سر گذاشته بود، با خود فكر می كرد كه خواهرش آغاز كننده 
ی جنگ بوده ولی پدر او را تنبيه كرده بود. او در حالی كه از اين بی عدالتی 
خرد شده بود، روی تختش دراز كشيد. او فرياد می زد: »من می خواهم به 
خانه برگردم! من فقط می خواهم به خانه برگردم!« قلب دبرا با حالتی معنوی 

می گفت: »به خاطر بدبختی هايم می خواهم به خانه، پيش خدا برگردم!«
     هريک از ما روح هستيم. همه ی ما روزی در بهشت های رفيع نور و صوت 
پاك خداوند، می خنديديم و می خوانديم و بازی می كرديم. ما بدون نظم و 
نياز به خدمت كردن به ديگران، تنها به خودمان خدمت می كرديم. بنابراين 
خداوند برای تجربه ی غنی زندگی در يک دنيای دوگانه، ما را به زمين فرستاد 
تا از بی نهايت هايی چون سرما و گرما، فقر و ثروت ، و يا عشق و نفرت، ، 
رنج و لذت ببريم. اين تمامی آموختن طبيعت حقيقی عشق بود. اين ماموريت 

ماست. اولين درس بزرگ اين ست كه به خودمان عشق بورزيم.
     بنابراين وقتی دبرا فرياد می زد »من می خواهم به خانه برگردم! من فقط 

می خواهم به خانه برگردم!« تقاضايش حالتی معنوی داشت. در بيچارگی نا 
اميدانه اش، حافظه ی ضعيف ولی نه خاموش روح، او را در بر می گرفت. 
او به ياد آورد كه خانه ی حقيقی اش روی زمين نبود و او تنها برای سفر به 

آنجا آمده بود.
پذيرفتن زنگی آنگونه كه هست

     وقتی دبرا صدای خود را شنيد، از خود شكست و به قفس انسانيش بازگشت. 
او اين طور دريافت كه من اكنون در خانه هستم. اما اين بار منظورش خانه ی 
آسمانيش نبود. منظورش زمين بود. زمين سخت، بی رحم و بی تفاوت. دبرا با 
صدای بلند گفت: »من هر وقت كه بخواهم در خانه هستم. اينجا بهتر از اين نمی 
شود. پس من هم اشک هايم را پاك می كنم و برای روزی برنامه ريزی می 
كنم كه برای ترك اينجا به حد كافی بزرگ شده باشم.« سپس گريه را متوقف 
كرد. كليد درك او به سرقت رفته بود. در راه خانه بايد شرايطی بوجود آيد. 
اما در واقع ان شرايط در محدوده های قابل تحملی هستند. چه درك مهمتری 

برای يک كودك می توند وجود داشته باشد؟
دست خدا

     دبرا بزرگ شد، ازدواج كرد و سختی هايی را تحمل كرد كه به شكوفايی 
كمال ختم شد. پسر اولش را از دست داد. زندگيش با بودجه ی اندك از هم 
نااميدانه كشاند.  كندنی  به دل  را  او  قبيل،  اين  از  نپاشيد و رنج های ديگری 
روزی افسرده و دلسرد به كليسايی پناه برد. داخل كليسا مراسم عبادی در 
می  زمزمه  آرامی  به  را  دعاهايی  مردم  كليسا  بيرون  و  بود  برگزاری  حال 
كردند. در آن لحظه كه دبرا در عمق نااميدی غرق بود، احساس كرد دست 
شد.  باز  تعجب  از  كند. چشمانش  استراحت  اش  شانه  روی  تا  آمد  آسايش 
هوايی  اما  كند.  قدردانی  روح  ماليم  نوازش  آن  از  تا  انداخت  عقب  به  نگاهی 
تهی، از چشمان متعجب وی استقبال كرد. هيچ كس در آن نزديكی نبود. به 
هر حال شما ممكن است بگوييد اين احساس، سرابی بيش نبوده. ولی شايد 

اينطور هم نبوده.
     در تعاليم باستانی اك )Eck (، خودِ خدا – كه نمی گوييم مذكر است يا مونث 
در مقابل ديد بشر ظاهر نمی شود و به حالت عادی ميان انسان ها رفت   –
و آمد نمی كند. اما خدا پيام آورانی معنوی را می فرستد كه اغلب با عناوين 
قديسين و فرشتگان و يا فرستادگان شناخته شده هستند. دبرا آن را در يک 
ضربان قلب دريافت. در واقع يک فرشته ی نگهبان، دست اطمينان و آسايش را 
بر شانه اش گذاشته بود. داستان دبرا مثال فوق العاده ای ست از اينكه چطور 
شما هم ممكن است اشاره ی ماليمی را از جانب روح مقدس )اك( تجربه كنيد، 

تا به شما در سفرتان نزد خدا كمک كند.
     دبرا حتی قبل از ترك كليسا می دانست كه هديه ای از رحمت، او را با 
بركاتی ويژه نوازش كرده است. اين لحظه ی فوق العاده، درك اطمينانی بود 
از يک حقيقت كهن: زندگی چيزی بيش از يک پياده روی اتفاقی ست. يک وجود 
فيزيكی  ی  جنبه  كاتوليک،  فردی  عنوان  به  بود.  بخشيده  فيض  دبرا  به  الهی 
زندگی را، اساسی تر از جنبه ی درونی آن می پنداشت و برای همين از درك 
چنين واقعيتی شگفت زده شده بود. اين لطف الهی از طريق دست نوازش گری، 

ولو غير قابل رويت می آمد.

زیبا شوید، نه عروسک
گاهی آدم در كوچه و خيابان افرادی را می بيند كه با ديدن آرايش آنها اولين چيزی كه به ذهنش می رسد يا اين است كه طرف، 

آيينه ای دم دست نداشته و يا اينكه صورتش را با موم نقاشی اشتباه گرفته كه اينطور خود را >تابلو< كرده است! البته ما اصاًل 
قصد نداريم كه در مورد آثار اجتماعی و فرهنگی و… آرايش های غليظ و عجيب و غريب در اين صفحه صحبت كنيم و به هر 

حال از قديم گفته اند >هر سخن جايی و هر نكته مكانی دارد.< اما آرايش كردن نيز مثل هر كار ديگری ظرافت های خاص خود را 
می طلبد كه بدون در نظر گرفتن آنها آرايش ممكن است فقط يک فاجعه بامزه باشد!

به طور قطع منظور همه آدم ها و به ويژه خانم ها از آرايش كردن، زيباتر شدن است اما اين هدف مسلمًا با نقاشی كردن صورت 
بدست نمی آيد، بلكه آرايش بايد و طوری باشد كه زيبايی های صورت را بيشتر جلوه دهد و نقاط ضعفی را كه احتمااًل در صورت 
وجود دارند، محو كند. بنابراين، اين تصور كه آرايش هر چه غليظ تر و پررنگ تر باشد زيباتر است، به طور كلی بی معنی و اشتباه 

است. شما می توانيد با رعايت نكات كوچكی در مورد نحوه استفاده ازلوازم آرايش ، به گونه ای ظاهر خود را زيباتر كنيد كه نه 
تنها زننده نباشد بلكه طبيعی هم جلوه كند و چهره شما راشبيه عروسكی های پالستيكی نكند.

كرم پودر
كرم پودر معمواًل اولين ماده ای است كه خانم ها برای آرايش كردن استفاده می كنند و اصطالحًا به عنوان >زيرسازی و پايه 

آرايش< شناخته می شود. رنگ كرم پودر مورد مصرف بايد كاماًل هماهنگ بارنگ صورت شما باشد و به هيچ وجه نبايد رنگ 
پوست را تغيير ندهد. مغاير بودن رنگ كرم پودر مورد مصرف باعث می شود رنگ پوست صورت شما با رنگ پوست بقيه بدنتان 

تفاوت پيدا كند و دورنگه شويد!
برای انتخاب رنگ هماهنگ با پوست، بهتر است مقداری از كرم پودر را در امتداد خط فک وآرواره خود بماليد و رنگ آنرا در 

انعكاس نور طبيعی، مشاهده كنيد. در صورتی كه نتوانيد بين رنگ پوست اين قسمت از صورت و قسمت های ديگر چهره تفاوتی 
قايل شويد، شما رنگ صحيح را انتخاب كرده ايد ولی در صورت مشاهده تغيير رنگ پوست صورت،بايد انتخاب خود را تصحيح 
كنيد. البته به طور كلی اين قانون وجود دارد كه كرم پودرهای بارنگ پايه زرد، بسيار طبيعی تر از رنگ های ديگر به نظر می رسند 
و برای هر پوستی از معمولی گرفته تا تيره، با توجه به درجه رنگ كرم زيبا هستند. در مقابل، سعی كنيد از كرم پودری كه پايه 
رنگ آن، صورتی است استفاده نكنيد، چون با ماليدن اين كرم ها به پوست، به نظر می رسد كه ماسک به صورت خود زده ايد و 

حالت بسيار مصنوعی دارد.
آرايش ابرو

برای آرايش اجزای صورت از باالترين قسمت، يعنی ابروها شروع می كنيم. اولين نكته اين است به طور كلی تاتو را توصيه 
نمی كنيم، هر چند اين روزها خيلی هم مد شده است.  حتی بهتر است از كشيدن مداد ابرو، در داخل ابروها نيز خودداری كنيد. 

درست است كه پررنگ تر بودن ابروها نسبت به ديگر اجزای صورت باعث زيباتر شدن چهره می شود، اما پررنگ بودن بيش از 
حد ابروها هم مصنوعی به نظر می رسد و هم باعث می شود چهره شما شبيه شخصيت های كارتونی شود. در تمام مراحل آرايش 
بايد توجه داشته باشيد نبايد اجزای صورت به نحو غيرطبيعی آرايش شوند چون زيبايی آرايش، به محو بودن آن است. برای پر 

كردن ابروها بهتر است يک رنگ از سايه چشم خود را انتخاب كنيد كه هماهنگی بيشتری با رنگ طبيعی ابروهای شما دارد.
يک برس ابرو را كه تا حدودی نوك آن نازك تر از ساير قسمت هايش چيده شده برداريد و به >سايه چشم< به مورد نظر بماليد. 

سپس با چند ضربه، اضافات پودر سايه را از برس تكانده و برس را با ضربات آرام، داخل ابروی خود بماليد.
اين كار را از داخلی ترين گوشه ابرو )تاج ابرو( شروع كنيد و دقيقًا در امتداد خط طبيعی ابروی خود به سمت انتهای آن برويد. 

اگر تمام مراحل آرايش خود را در نور طبيعی و روشنايی روز انجام دهيد نتيجه مطلوب تری نصيب شما می شود.
آرايش پلک ها

اوليه نكته در مورد سايه چشم است. خيلی  از خانم ها برای صرفه جويی در وقت، از همان رژگونه خود برای سايه چشم استفاده 
می كنند ولی اين كار اصاًل مناسب نيست، چون رنگ صورتی تيره ای كه در تركيب رژگونه ها به كار می رود، برای اطراف چشم 

در نظر گرفته شده است و نه تنها زيبايی چندانی ايجاد نمی كند بلكه برعكس باعث ايجاد حالت خستگی چشم ها می شود. اگر 
می خواهيد آرايش ساده ای داشته باشيد و تنها از يک رنگ برای آرايش پلک هايتان استفاده كنيد، بهتر است از رنگ هايی مثل 
صورتی، قهوه ای سوخته و يارنگ بژ ) قهوه ای- خاكستری( استفاده كنيد، اين رنگ ها به برس زدن اندكی احتياج دارند و در 

كوتاه ترين زمان می توانند زيبايی خاصی به پلک ها ببخشند.
خط چشم، دومين كاريست كه برای آرايش چشم ها انجام می شود. كشيدن خط بر روی نيمی از پلک )باال يا پايين( بهترين راه 

برای كوچک جلوه دادن چشم هاست كه معموالً  با هدف كلی كشيدن خط چشم، مغايرت دارد. بنابراين برای درشت تر جلوه دادن 
چشم ها بهتر است از ابتدای خط رويش مژه ها تا انتها )بر روی پلک  باال يا پايين و يا هر دو( خط كاملی بكشيد يعنی دقيقاً  از 

داخلی ترين گوشه چشم تا خارجی ترين قسمت آنرا با خط چشم پوشش دهيد. هنگام استفاده از ريمل نيز ابتدا مژه های گوشه  
داخلی چشم را ريمل بكشيد و بعد به سمت مژه های خارجی پيش برويد.

آرايش گونه ها
اگر می خواهيد گونه های شما شبيه >خط عابر پياده< به نظر نرسد، بهتر است >رژگونه< را به صورت افقی در امتداد گونه 

نماليد. برای ماليدن رژگونه ابتدا لبخند بزنيد و بعد بر روی برجستگی های >سيب مانند< گونه ها، رژگونه را بر اين ترتيب بماليد: 
ابتدا برس رژگونه را به طور مايل به سمت خط رويش موهای سر ببريد ودوباره برس را روی برجستگی  گونه ها پايين بياوريد تا 

هم اضافات رنگ از گونه جدا شود و هم رنگ اندكی پخش شود.
آرايش لب ها

برای آرايش لب ها، از رژ لبی استفاده كنيد كه خيلی پررنگ نباشد، و رنگ متوسط داشته باشد. خط لب را بعد از استفاده رژ لب، 
بكشيد. دقت كنيد كه خط لب خيلی پررنگ تر از رنگ رژلب نباشد. خط لب خيلی غليظ نه تنها >از مد ا فتاده< بلكه اصاًل هم زيبا 

نيست. برای اينكه رنگ خط لب شما زيبا و طبيعی باشد، از رنگی استفاده كنيد كه همرنگ و يا نهايتًا يک درجه تيره تر از رنگ 
رژلب شما باشد. در ضمن خط لب را دقيقًا روی خط طبيعی لب خود )خطی كه سطح صورت را از لب جدا می كند( بكشيد و اگر 

لب های شما كوچک هستند از نقاشی كردن لب خودداری كنيد.
بهترين روش برای درشت تر كردن لب ها كوچک، استفاده از رژلب هايی با رنگ متوسط ) نه كم رنگ و نه پررنگ( و نيز استفاده از 

برق لب است. 
بهتر است بعد از كشيدن خط لب، با يک قلموی نازك، اندكی رنگ خط لب و رژ لب را با هم مخلوط كنيد تا هم، رنگ به صورت 

يكنواخت بر روی لب های شما پخش شود و هر رنگ رژ و خط لبتان با يكديگر چندان مغايرت نداشته باشند.
آرايش اجزای صورت، در اينجا به پايان می رسد اما ممكن است پوست برخی افراد دارای لک هايی باشد كه احتياج به محو كردن 

داشته باشد. در صورت وجود لک و يا حلقه سياه دور چشم، اين مرحله را بعد از استفاده كرم پودر بر روی پوست صورت 
انجام دهيد.

در بازار محوكننده هايی وجود دارند كه برای محو كردن حلقه تيره زير چشم استفاده می شوند. اين كرم ها بهتر است يكی - دو 
درجه روشن تر از رنگ پوست شما باشد. اين محصوال ت بيشتر برای كم رنگ كردن لكه هايی استفاده شود كه بيشتر جلب توجه 

می كنند، اما راه بهتر برای محو كردن لكه های پوست، استفاده از همان كرم پودر رنگ پوست است. كرم پودر بايد به صورت 
غليظ تر استفاده شود تا در نهايت لكه ها نيز به رنگ طبيعی پوست در آيند. در ضمن بهتر است همواره از محوكننده و كرم پودر 
با >نشان )مارك( يكسان< استفاده كنيد چون در اين صورت امكان هماهنگ كردن آنها با يكديگر بسيار آسان تر خواهيد بود. بعد 
از پوشاندن لک ها توسط كرم پودر، سعی كنيد با ضربات آهسته انگشت خود بر روی پوست، تمام قسمت های پوست صورت را 

هم سطح كنيد تا برجستگی بر روی پوست شما نمايان نباشد. آرايش شما تمام شد، خسته نباشيد!
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بریتانیا را بهتر بشناسیم

سرود ملی بريتانيا چيست؟ 
سرود ملی بريتانيا از سرودی ميهن پرستانه كه نخستين بار در سال 1745 اجرا شد، سرچشمه می گيرد.

 
به سبب آن كه متن سرود به سنت بستگی دارد، سرود ملی فاقد يک شكل تاييد شده رسمی است. در طی ساليان ابياتی 
به آن اضافه شده است اما اين ابيات به ندرت مورد استفاده قرار می گيرند. كلمات استفاده شده همان هايی هستند 
كه در سرود سال 1745  وجود داشت با اين تفاوت كه هر وقت الزم باشد به جای شاه لفظ ملكه به كار می رود. در 

مراسم رسمی معموال” تنها بخش اول كه به شرح زير است خوانده می شود: 
 

خداوند حافظ ملكه بزرگوار ما باشد!
پاينده باد ملكه پاك نژاد ما!

خداوند نگهدار ملكه باد!
باشد پيروز،  خرسند و با جالل،

حكمروايی كند برما دراز، 
خداوند نگهدار ملكه باد!

پرچم بريتانيا چه شكلی دارد و نماد چيست؟

پرچم بريتانيا كه در ميان مردم به يونيون جک معروف است دارای مشخصه های زير می باشد:
 

برای انگلستان صليب سرخ سنت جرج ، بر روی زمينه سفيد،  	•
برای اسكاتلند صليب سفيد مورب سنت اندرو ،  بر روی زمينه آبی،  	•

برای ايرلند صليب سرخ موربی كه به سنت پاتريک نسبت داده می شود، بر روی زمينه سفيد.  	•
 

شكل نهايی پرچم اتحاديه كه شامل صليب سنت پاتريک بود در سال 1801  پس از اتحاد بريتانيای كبير با ايرلند ساخته 
شد. گرچه امروزه فقط ايرلند شمالی بخشی از بريتانياست، اين صليب هنوز در پرچم باقی است.

 
ويلز در پرچم اتحاديه نمادی ندارد زيرا هنگامی كه نخستين نمونه اين پرچم به وجود آمد ويلز با انگلستان متحد بود. 
قدمت پرچم ملی ويلز كه نقش اژدهايی در زمينه سفيد و سبز بر آن نقش بسته است، به قرن 15 ميالدی می رسد. اين 

پرچم به شكل گسترده ای در سراسر ويلز استفاده می شود.
 

پرچم اتحاديه بايد طوری بر فراز ميله پرچم به اهتزاز درآيد كه نوار پهن سفيد مورب در باالبرنده پرچم در باالترين 

نقطه  )نزديک ديرك( و نوار باريک سفيد در سمت اهتزاز در باالترين نقطه )دورترين به ديرك( قرار گيرد.
 

تفاوت ميان پادشاهی متحده و بريتانيا ی کبير چيسـت؟ 
بريتانيای كبير از انگستان، اسكاتلند و ويلز تشكيل شده است كه با افزوده شدن ايرلند شمالی پادشاهی متحده را به 

وجود می آورند.
 

به صورت رسمی اصطالح  باشد.  ايرلند شمالی” می  و  كبير  بريتانيای  متحده  “پادشاهی  متحده  پادشاهی  كامل  نام 
بريتانيا به پادشاهی متحده بريتانيای كبير و ايرلند شمالی اطالق می گردد. پادشاهی متحده از طريق تصويب قانونی 

در پارلمان در سال 1801 ايجاد شد.
 

در قرون وسطی ويلز از چندين پادشاهی كوچک يا ناحيه تشكيل شده بود كه در حدود سال 1300 ميالدی عمدتا” تحت 
كنترل انگلستان در آمده بودند. اما تنها با تصويب قوانين در پارلمان كه در سال 153۶ آغاز شد ويلز به طور رسمی 

در انگلستان ادغام گشت.
 

اسكاتلند  پادشاه  اين سال جيمز ششم  در  بودند.  پادشاهی های جداگانه  دارای  تا سال 1۶03  انگلستان  و  اسكاتلند 
به عنوان جانشين ملكه اليزابت اول بر تخت شاهی انگلستان جلوس كرد. ادغام كامل دو كشور كه پادشاهی متحده 

بريتانيای كبير را به وجود آورد در سال 1707 انجام شد.
 

از قرن 12 ميالدی به بعد ايرلند به درجات مختلف تحت تاثير انگلستان قرار داشت اما تا زمان تصويب قانون اتحاد در 
سال 1800 با بريتانيای كبير متحد نشده بود. در سال 1922 ايرلند جنوبی از اين اتحاديه خارج شد.

پيروان چه مذاهبی در بريتانيا زندگی می كنند؟ 

در بريتانيا همگان از حق آزادی مذهب برخوردارند. از نظر تاريخی بريتانيا كشوری است مسيحی و تقريبا”  7/1 ميليون 
نفر عضو فعال كليسای انگلستان )انگليكن( كه از نظر قانونی كليسای رسمی انگلستان شناخته می شود، هستند.

 
در اسكاتلند تقريبا 1/1 ميليون نفر عضو كليسای پرزبيتاری- كليسای مستقر در اسكاتلند- هستند. در ايرلند شمالی 

تقريبا” نيمی از مردم خود را پروتستان و حدود %40 خود را كاتوليک می دانند.
 

در ويلز موقعيت كليسای انگليكن در سال 1920 به عنوان كليسای رسمی ملغی شد. اين بدان معناست كه كليسايی 
رسمی وجود ندارد ولی دو فرقه متدويست و باپتيست از بيشترين تعداد پيروان برخوردارند. 

 
در سال 2001 آمار جمعيتی هويت مذهبی جمع آوری شد. اين امر در انگلستان، ويلز و اسكاتلند تازگی داشت اما در 

سرشماری  های پيشين در ايرلند شمالی گنجانده شده بود.
 

كمی بيش از سه چهارم جمعيت بريتانيا اعالم نمودند دارای مذهب می باشند. بيش از هفت نفر از هر ده نفر )72 درصد( 
مذهب خود را مسيحی اعالم نمودند. پس از مسيحيت اسالم با تقريبا” 3 درصد پيرو )۶/1 ميليون نفر( در كل جمعيت،  

معمول ترين مذهب بود.
 

بودايی  و   )2۶7.000( يهودی   ،)33۶.000( سيک  سپس  و   )  559.000( هندو  بعدی  مذهبی  های  گروه  شمارترين  پر 
)152.000(  و 179.000 نفر پيرو مذاهب ديگر بودند كه هريک كمتر از 1 درصد جمعيت را تشكيل داده و روی هم 3 

درصد ديگر از كل جمعيت بريتانيا را شامل می شدند.
 

در ايرلند شمالی به نسبت انگلستان و ويلز)%77( و اسكاتلند )%۶7(،  مردم بيشتری خود را مذهبی می دانستند )8۶%(. 
در حدود 1۶ درصد از جمعيت بريتانيا اعالم نمودند كه هيچ مذهبی ندارند. در اين مقوله افرادی قرار می گيرند كه ال 

ادری، غير معتقد به خدا ، و ال مذهب هستند و يا در برگه های پرسشنامه عبارت نمی دانم را ذكر نموده بودند. 

 خدمات تصویر برداری و
مجالس

 عکاسی مدل n فیلمبرداری مراسم
 شما

با بهترین کیفیت

078 6509 4370
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 reports@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

اين مقاله شامل 20 بند می باشد و ما 
۶ بند را در اين شماره و بقيه را به 

ترتيب در شماره های بعدی برای شما 
خوانندگان عزيز می آوريم.

ارتباط فر و 
کوه در ایران 

باستان 
در آغاز “زامياديشت” توصيفي از کوههاي جهان آمده و 
پس از آن گزارشي است درباره “فرکياني” که از هر يک 

از شاهان ايراني به شاهي ديگر ميرسيد. 

گاتاها،  پخش  پنج  شامل  اوستا،  زرتشتيان،  کتاب 
آغاز  در  که  است  ويسپرد  و  ونديداد  يسنا،  يشت ها، 
از  توصيفي  يشت ها،  فصل هاي  از  يکي  “زامياديشت” 
کوه هاي جهان آمده و پس از آن گزارشي است درباره 
“فرکياني” که از هر يک از شاهان ايراني به شاهي ديگر 

مي رسيد.
 پرسشي که خودبه خود براي خواننده پيش مي آيد اين 
آغاز يشتي که ويژه  در  است که چرا توصيف کوه ها 
فر کياني و کوه هاي  آمده و مناسبت ميان  “فر” است، 

روي زمين چه بوده؟
براي رسيدن به جواب سوال فوق ناچاريم که تک تک 
دارند  رابطه وجود  اين  در  که  اسطوره هايي  و  نمادها 
با  و سپس  دهيم  قرار  بررسي  مورد  مجزا  به طور  را 
جمع آوري اطالعات خام و در ادامه، استنتاج از مطالب 

، نتيجه را اعالم کنيم.
1- فر:

در اوستا از دو “فر” ياد شده است: فر كياني و فر ايراني
بن  پرآوازه ترين  و  كهن ترين  از  يكي  ايزدي  فره  يا  فر 
مايه هاي فرهنگي و باور شناختي در ايران باستان،و در 

جهان بيني زرتشتي است.
همچنين فّره ايزدي يكي از اركان مهم آيين پادشاهي است 

و الزمه قدرت و فرمانروايي.
“فرنه”،در  باستان  پارسي  در  “خورنه”  اوستايي  در  فّره 
پهلوي “خوّره” يا “خره” و در پارسي دري در ساخت هاي 

“فره” و “فر” آمده است.
در  فر  كه  است  اين  گفت  مي توان  آن چه  فر  درباره 
ايران،فروغ يا نيرويي مينوي و ايزدي  باورشناسي كهن 
و  سروري  گردد،به  برخوردار  آن  از  هركس  كه  است 

نيک بختي دست خواهد يافت.
فر رابطه جهان انسان و جهان خدايان را مي نماياند.فر در 
شاهنامه و متون اساطيري، گرچه مظاهري مختلف دارد 
ولي صفتي تغييرناپذير در آن وجود دارد كه مي توان آن 
از  نور  صورت  به  گاهي  كه  دانست  خدايي  پديده اي  را 

چهره پادشاهان و موبدان و پهلوانان مي تابد.
با  ايزدي  فره  كه  زماني  تا  شهريار  ايرانيان،هر  باور  به 
اوست، در كامگاري و شكوه مي تواند فرمان براند.اما اگر 
فره از شهريار بگسلد،هم او به ننگ و نفرين گرفتار خواهد 

آمد و هم ايرانشهر به آشوب و ايراني دچار مي شود.
بر  يزدان”  از  چهر   “ مضمون  به  پهلوي  نوشته هاي  در 
فر  و  پيكر  كه  است  اين  آن  تعبير  و  ترجمه  مي خوريم. 

پادشاه بازتاب ايزدان است. 
بربنياد باورهاي كهن،تنها پارسايان و پاكان مي توانسته اند 
از فر برخوردار گردند و به فرخي و فرهمندي راه جويند.

فر همواره از ناپاكان و ديوخويان مي گريخته است.
“فرزانگي  همان  يا  “فر”  سهروردي  الدين  شهاب  شيخ 
فروغ” را پرتوي از گوهر خداوندي دانسته كه بر هر كس 

بتابد اورا به سروري و وااليي مي رساند.
هوشنگ،  شاهاني همچون  كيومرث،  دراساطيرايراني، 
تهمورث، جمشيد، فريدون، كيكاووس، كيخسرو، منوچهر، 
آرش،  همچون گرشاسب،  پهلواناني   ...و  و  اردشيربابكان 
سام، زال، رستم و اسفنديار داراي فر ايزدي بوده اند و به 

همين جهت كارشان رونق فراوان داشت.
موضوع جالب اين است كه در اساطير فرهنگ هاي ديگر 

هم، از جمله يونان، فر و فره مندي ديده مي شود.
بايد دانست كه وجود و حضور فر نه تنها منشا تغييرات 
عمده در هستي افراد مي شود، بلكه موجب دگرگون شدن 

عملكرد مرگ و حتي نجات از مرگ هم مي شود. )اشاره 
به رويين تني پهلوانان(

فر و خورشيد با هم بي ارتباط نيستند. از ديد ريشه شناسي 
لغت هم ميان خورنه يا خوره يا هور يا خور)خورشيد( 
پيوند وجود دارد.همچنين فر داراي تابش بوده است.فر را 
شايد همانند هاله اي نوراني بتوان تصور كرد كه چهره و 

پيكر كسي را در بر مي گيرد.
2- كوه :

ارزش هاي رمزي و نمادين كوه بسيارند.كوه،مرتفع ترين 
در  است.كوه  زمين  و  آسمان  تالقي  نقطه  و  زمين  نقطه 

مركز عالم واقع است.
در سراسر جهان باستان، كوه هاي مقدس بسياري وجود 
و  آسمان  ميان  پيوند  و  بود  خدايان  جايگاه  كه  داشتند 

زمين به شمار مي آمدند.
كوه به عنوان نمادي محوري و مركزي به معني گذر از 
مطرح  ايزدان  با  هم نشيني  و  ديگر  مرحله  به  مرحله  يک 
ايزدان  منزل  و  حفاظت گاه  معناي  به  مي شود.همين طور 

نيز هست.
كوه، نقش قله ي بهشت را هم مي پذيرد.

كوه براي آدمي مفهوم “بلندي” دارد. به زعم ميرچاالياده، 
وجود  بدان  دسترسي  في نفسه  كه  است  مقوله اي  بلندي 
انسان است. از  برتر  قوا و موجودات  به  ندارد و متعلق 
تا جايي كه بلندي معابد از همين مفهوم نقش مي پذيرند.
باال  پله هاي معبدي  از  آداب و تشريفاتي خاص  با  آن كه 

مي رود،ديگر يک انسان معمولي نيست.
يكي از موضوعاتي كه بر روي سفالينه هاي باقي مانده از 
دوران باستان نقاشي شده، مربوط به شكل هايي است كه 
كوه را تداعي مي كنند.بنابراين كوه از ديرباز يک انديشه  

مهم در تفكر بشر قلمداد مي شده است.
هوس هاي  از  آرزو،دوري  نماد  مقدس  كوه  زيارت 
دنيوي،دستيابي به قلمروهاي عالي و صعود از جزئي و 

محدود به كلي و نامحدود است.
كوه يک مهبد طبيعي و شتيد اولين معبد انسان باشد.بعدها 
هم معابد بر باالي كوه ها يا شبيه به كوه ها ساخته شدند.

امپراتوران  از دوازده زينت بر روي جامه هاي  كوه يكي 
شمار  به  چيني  راهبان  عزلت  مكان  همچنين  بود.و  چين 

مي رفت.
جزاير  نشانه  كوه  تائويي،  اسطوره   در  همچنين 
عمر،يعني  طول  تپه هاي  يا  جاودان ها  خوشبختي،جايگاه 

محلي كه قارچ مقدس در آن جا مي رويد،قلمداد مي شود.
-1-2 كوه هاي اساطيري و مقدس:

مهمي  نقش  گوناگون   باورهاي  و  اديان  در  كوه ها   
داشته اند:پيامبر اسالم در باالي كوه حرا و در غار حرا 
فرمان  ده  شنيد.موسي  را  الهي  پبام  و  ديد  را  جبرائيل 
خداوند را در كوه سينا دريافت كرد.اهورامزدا در باالي 
كوه با زرتشت گفتگو كرد.زئوس خداي خدايان يوناني و 
فرمانرواي آسمان ها برفراز كوه از مادر زاده شد.كشتي 

نوح بر فراز كوه آرارات جاي گرفت.
در زير، اشاره اي كوتاه داريم به نقش كوه در فرهنگ هاي 

مختلف.
يونان :

به طوري كه معلوم است در اساطير يوناني كوه جايگاه 
كشف و شهود بوده است.

در اساطير يونان كوه در خلقت بشر موثر بوده،بدين گونه 
كه “پرومتئوس” بنا بر دستور زئوس در محلي موسوم 
به “پانوپئوس” واقع در چند كيلومتري شمال شرقي كوه 
دلفي)زيارتگاه آپولون( از خاك رس گل آدم را سرشت و 

آن را شكل داد و زئوس بدان حيات بخشيد.
ميان  در  واقع   )olympus( كوه،المپ  بلندترين  يونان  در 
خدايان  خداي  زئوس،  زيارتگاه  بود.  تسالي  و  مقدونيه 
المپ صورت  در  نيز  خدايان  اجتماع  و  بود  كوه  اين  در 

مي گرفت.
ايران:

وحي  جايگاه  كيانسه  درياچه  كنار  در  “اوشيدرنه”  كوه 
اهورامزدا به زردشت است.

ميانه  در  البرز  مقدس  ايرانيان،كوه  معتقدات  حسب  بر 
زمين واقع و به آسمان پيوسته است.

از دوران ساساني كوه سبالن محل الهام غيبي زردشت 
تلقي شد.

الوند، البرز، بيستون، كوه رحمت در تخت جمشيد و ... از 
كوه هاي مقدس ايران به شمار مي روند.

سليمان شمرده  جايگاه حضرت  ايران  در  سليمان  تخت 
مي شد.  

هند:
مركز  در   meru هندوان،كوهستان  معتقدات  حسب  بر 
قطبي  ستاره  فرازش  بر  و  است  افراشته  بر  قد  جهان 

مي درخشد.
ژاپن:

فوجي ياما مقدس ترين كوه ژاپن به شمار مي رفت.
مكزيک:

قرباني  كوه  باالي  بر  خود  خدايان  براي  آزتک  اقوام 
“سبتاپتل”  و  “ايكستاسيمان”  كوه  دو  نام  و  دادند  مي 
آزتكي  هاي  اسطوره  ترين  كهن  از  برگرفته  مكزيک  در 
است,نام كوه اول به  معناي “زن خوابيده” و نام كوه دوم 

“كوه ستاره” است.
سري النكا:

از  آدم  حضرت  فرود  جايگاه  آدم  النكا,كوه  سري  در   
بهشت است.

اسالم:
در مجمع التواريخ و القصص و ماخذهاي ديگر آمده است 
كه سنگ هاي خانه كعبه را فرشتگان از پنج كوه مقدس و 
حجراالسود را از بهشت آورده اند.ازآن پنج كوه نام طور 
مشخصا  حرا  كوه  و  جودي  زيتا)زيتون(،كوه  سينا،طور 
شمرده  مقدس   جهت  آن  از  كوه ها  است.اين  شده  ذكر 
پيغمبران  پاي  و  بودند  خداوند  كرده  نظر  كه  شده اند 
كوه  و  سينا،نوح  طور  و  موسي  بود:  رسيده  آن ها  به 

جودي،عيسي و كوه زيتا،محمد و كوه حرا.
يهوديت:

كوه سينا جايگاه وحي بود. 
مسيحيت:

در  و  داشت  قرار  عالم  مركز  در  ،جلجتا  براي مسيحيان 
عين حال،قله كوه كيهاني و جايگاه آفرينش آدم و مدفن 

وي بود.
كشتي نوح:

كوه جودي كه طبق روايات، كشتي حضرت نوح بعد از 
جديد  زندگي  و  گرفت  قرار  آن  روي  بر  بارندگي  پايان 

جانوران از آنجا آغاز شد.
همچنين انسان ها براي ناميدن برخي كوه ها از واژه هاي 

مقدس استفاده كرده اند.
مقدس  نام هاي  داراي   مشهور  كوه   چند  هيمااليا   در 

هستند.
معناي “آناپورنا” نخستين8000متري صعود شده توسط 

انسان، “الهه ي پربركت” است.
معناي  به  8000متري،   سيزدهمين  “گوساين تان” 

“خانه ي مقدس است”. 
“شومولونگما”)اورست(يعني  جهان،  كوه  پرفرازترين 

“الهه ي مادر برف ها”.
دارد  وجود  نيز  ديگري  الهه ي  ها  8000متري  بين  در 

؛”الهه ي فيروزه اي” يا همان كوه “چواويو”. 
پايتخت  اوالن باتور،  نزديكي  در  و  آسيا  قاره ي  در 
مغولستان كوهي وجود دارد كه مغول ها آن را “بوگدوال” 

نام گذارده اند:”كوه خدا”.
-2-2 بناهاي كوه مانند:

مي شده  ناشي  اعتقاد  اين  مانند،از  كوه  بناهاي  معماري 
است كه آدميان قله كوه را نزديک ترين مكان به آسمان 
مي دانسته اند و سعي مي كرده اند كه مسكن هاي خود را بر 
آسمان  به  بسازند،تا رسيدن  كيهاني  كوه  نقطه  بلندترين 

شدني باشد.
برجي  بناهاي  و  مقابر   ، اهرام   ، زيگورات ها  واقع  در 
شكل،گنبدها و معابد چندين طبقه بلند، در همه جا نمادي 
از كوه و آسمان بودند.اين موضوع در سرزمين هايي كه 
به طور طبيعي فاقد كوه بودند بيشتر مشهود است،همانند: 

بين النهرين،مصرسفلي،جنگل هاي مكزيک و پرو.
سومريان و بابليان چون كوه مهمي نداشتند،زيگورات ها 
اين  با  و  مي ساختند  كوه آسا  را  خود  عبادت گاه هاي  و 
تداعي مي كردند.اصوال واژه سومري  را  كار وجود كوه 

زيگورات به معناي كوه است.
اين شيوه معماري مذهبي نه تنها در آسياي غربي،كه در 
ساير  در  و  جنوبي  و  مركزي  آمريكاي  در  اينكا  جوامع 

نقاط دنيا هم رواج اشت.
رسيدن از زمين به آسمان پس از مرگ شايد دليلي باشد 
عنوان  كوه)به  دل  در  هخامنشي  شده،شاهان  باعث  كه 
شوند.همين طور  دفن  آسمان(  و  زمين  ميان  واسطه اي 
است بسياري از مقابر برج گونه كه نمونه اشان در ايران 
راه  عنوان  به  قابوس(و  مقبره اي  برج  نيست)همچون  كم 
ارتباطي ميان زمين و آسمان و گذر روح متوفي از اين 

راه،ساخته شده اند.  
عروج به كوه ها و فضاهاي مرتفع انسان)زنده و مرده( را 
از زمين دور كرده و به آسمان نزديک مي كند و در واقع 

او را متعالي تر مي كند. 
اين  از  شده اند،نشان  دفن  اهرام  در  مصر  فراعنه  اگر 
موضوع است كه از طريق بناي هرم،روح)كا( فرعون به 

آسمان مي رسد و جاودانه مي شود.
-3 مركز دنيا:

مركز عالم،نقطه اي است كه محور عالم از آن مي گذرد و 
بدين ترتيب جايي آكنده از قداست است. 

جهان،يک  محور  همچنين  و  دنيا  ناف  و  مركز  به  اعتقاد 
باور قديمي است كه براي مردم باستان بسيار با ارزش 

تلقي مي شد. 
مركز نقطه اي است كه همه چيز گرد آن مي گردد.همچنين 

نماد بهشت و فضاي مقدس را هم مي پذيرد.
در اسطوره هاي ايراني اورمزد ،نخستين گاو و نخستين 

انسان را در ميان جهان )ايرانويچ( مي آفريند.
كه  است  بوده  جايي  گاهي  آدمي،  باور  در  جهان  مركز 
در انقالب تابستاني،نور خورشيد در آنجا عمود بر سطح 

زمين بتابد.و گاهي با كوه در ارتباط است.
در  زندگي  دنبال  به  كه  سنتي  انسان  ديگر،  طرف  از 
است،عالوه  بوده  جهان  مركز  به  ممكن  حد  نزديک ترين 
بر اين كه معتقد بوده است كشورش،شهرش و معبد داخل 
قرار گرفته است، مي خواسته  واقعا در مركز جهان  آن 
قلمداد شود.يعني  مركز جهان  عنوان  به  نيز  كه خانه اش 
دوست داشته كه جهان از خانه او آغاز شود و گسترش 

يابد.
اگر بخواهيم مفهوم مركز را در عناصر طبيعت بشماريم 
،مي توانيم به قلب در انسان،خورشيد در جهان،طال ميان 
گياهان،شير  بين  در  سنگ ها،نيلوفر  ميان  فلزات،جواهر 
ميان  پرندگان،دلفين  در  عقاب  يا  حيوانات،شاهين  ميان 
در  خانه،محراب  در  مخلوقات،اجاق  ميان  ماهي ها،انسان 

معبد و ... اشاره كنيم.
كيهاني،كوه  از:ستون،درخت  عبارتند  نيز  مركز  نمادهاي 
مقدس،قلب،چشمه يا چاه حيات،هرم يا هر فضاي مقدس 

ديگر ،نقطه مركزي صليب و... 
-4 نماد شاه:

شاه نماد دسترسي به تعالي در جهان ناسوتي است.
شاه در دنياي باستان با ايزد آفريننده و خورشيد برابر 
است.شاه همانا خداي جهان و نماينده خورشيد در زمين 

است.  
اعتقادات  طبق  است.بر  اسماءاهلل  از  يكي  ملک  اسالم،  در 
آفريقايي ها،شاه به معناي صاحب تمام زندگي بشري و 

كيهاني است.
شخصيت شاه چنان مهم بود كه تمامي تغييراتي كه روي 
سلطنت  داشت.  كيهاني  مفهومي  مي داد،  رخ  شاهي  تخت 
يک شاه بد يا يک شاه خوب در باروري و حاصلخيزي 

زمين،گياهان و جانوران اثر بد يا خوب داشت.
جسماني  نقص  هرگونه  باشد.  ناقص  نمي بايستي  شاه 
شاه را از سلطنت بركنار مي كرد.ضغف و پيري شاه،عدم 

لياقت او براي پادشاهي بود. 
به  قدرت شاه  نشا نه هاي  از  تاج،تخت و عصاي سلطنتي 

شمار مي روند.
-5 نماد خورشيد:

خورشيد عالوه بر همه نمادهايي كه مي پذيرد، سمبل قلب 
كيهان،تجلي خدا،فر،شكوه،عدل و سلطنت هم هست.

توجه به خورشيد در اساطير و افسانه هاي مردم باستان، 
رشد بسياري داشت.

در  خورشيد  جهان  نقاط  تمامي  در  تقريبا  رو  همين  از 
زمينه هاي گوناگون تفكر بشر نقشي اساسي را مي پذيرد.
تا  گرفته  سفالينه ها  نقوش  از  را  خورشيد  نقش  و  نماد 
تاريخي  ادوار  همه  در  نقاشي ها  در  همچنين  و  ظروف 

مي توان تشخيص داد.
نزد  در  فايده،هميشه  و  نور،عظمت  واسطه  به  خورشيد 
اقوام مختلف و به ويژه در رماني كه بشر به كشاورزي 

روي مي آورد،مورد احترام و تقدس بوده است.   
خورشيد هم نماد زندگي است و هم نماد مرگ و هم نماد 

تجديد حيات پس از مرگ.
نماد خورشيد در ميان انسان ها “شاه” و در ميان پرندگان، 
“شاهين” و “عقاب”،در ميان گياهان، گل “نيلوفر” و “آفتاب 

گردان” و در ميان چهارپايان “شير” است. 
-۶ كوه و خدا :

قبل از هر چيز، جالب است بدانيم اين كه جايگاه خدا در 
كوه است،باوري عام و قديمي است.

در كوه و  آنان  مثل  توليد  و  به كوه  پناه جستن خدايان 
اهميت و تقدس كوه  نمايان گر  از قديم  بر كوه  اقامتشان 

نزد مردمان مديترانه بوده است.
موضوع مهم اين است كه خدا در كوه با پيامبرانش سخن 
گفته است و همين موضوع باعث تقدس كوه هايي شده كه 

به اعتقاد مردم اين اتفاق در آن ها صورت گرفته است.
هرودوت مي نويسد:” ايرانيان عادت داشتند كه بر بلندترين 
قله كوه ها براي زئوس)هرودوت خداي ايرانيان را زئوس 

تصوركرده است(قرباني دهند.”
ارتباط خدايان و اسطوره هاي هندي هم با كوه مشخص 

است.
در هنر مسيحي چهار رودخانه از كوه مقدس و عرش خدا 

جاري مي شوند.
با  كوه  باالي  در  اهورامزدا  كه  شده  اشاره  ونديداد،  در 

زردشت مكالمه كرده است.

ادامه دارد .....
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يكي بود ، دو تا نبود ، زير گنبد كبود كه شايدم كبود نبود و آبي 
اين  پدر مادر زندگي مي كرد. اسم  يه دختر خوشگل بي   ، بود 
دختر خوشگله سيندرال بود كه بال نسبت دختراي امروزي، روم 

به ديوار روم به ديوار ، گالب به روتون خيلي خوشگل بود .
سيندرال با نامادريش كه اسمش صغرا خانم بود و 2 تا خواهر 
ناتنياش كه اسمشون زري و پري بود زندگي مي كرد . بيچاره 
تا  كرد  مي  كار  بايد  شد  مي  پا  خواب  از  كه  صبح  از  سيندرال 
گفت  مي  همش   . بود  ظالم  خيلي  خانم  صغرا  آخه   . شب  آخر 
سيندرال پاركت ها رو طي كشيدي؟ سيندرال لوور دراپه ها رو 
آماده  منو  فرنگيه  توت  ميلک شيک  كردي؟ سيندرال  گيري  گرد 
كردي ؟ سيندرال هم تو دلش مي گفت : اي بتركي ، ذليل مرده 
ي گامبو ، كارد بخوره به اون شكمت كه 2 متر تو آفسايده ، و 
بلند مي گفت : بعله مامي صغي ) همون صغرا خانم خودمون ( 
بدبختيهاش  كه  خوشگله  دختر  اين  براي  بميرم  الهي  خالصه   .
بر  كه خاك  پادشاه  پسر  يه روز   ، القصه   ....  . نبود  تا  دو  يكي 
سرش شده بود و خوشي زير دلش زده بود ، خر شد و تصميم 
گرفت كه ازدواج كنه . رفت پيش مامانش و گفت مامان جونم ..... 
 ..... : من زن مي خوام  .... شاهزاده  دلبندم  بعله پسر   : مامانش 
مامانش : تو غلط مي كني پسره ي گوش دراز ، نونت كمه ، آبت 
كمه ؟ ديگه زن گرفتنت چيه؟......... شاهزاده : مامان تو رو خدا 
، دارم پير پسر مي شم ، دارم مثل غنچه ي گل پرپر مي شم .....
: باشه قند  مامانش در حالي كه اشكش سرازير شده بود گفت 
عسلم ، شير و شكرم ، پسر گلم ، مي خواي با كي مزدوج شي؟ 
....... شاهزاده : هنوز نمي دونم ولي مي دونم كه از بي زني دارم 
: من از فردا سراغ مي گيرم تا يه دختر  ...... مامانش  مي ميرم 
نجيب و آفتاب مهتاب نديده و خوشگل مثل خودم برات پيدا كنم 
. خالصه شاهزاده ديگه خواب و خوراك نداشت . همش منتظر 
امروزي  و  با كماالت و تحصيل كرده  يه دختر  مامانش  تا  بود 
براش گير بياره. يه روز مامانش گفت : كوچولوي عزيز مامان 
، من تمام دختراي شهر رو دعوت كردم خونمون، از هر كدوم 
كه خوشت اومد بگو تا با پس گردني برات بگيرمش ، شاهزاده 
گفت : چرا با پس گردني؟ مامانش گفت : االغ ، چرا نمي فهمي ، 
براي اينكه مهريه بهش ندي، پس آخه تو كي مي خواي آدم بشي 
؟ روز مهموني فرا رسيد ، سيندرال و زري و پري هم دعوت شده 
بودند . زري و پري هزار ماشااهلل ، هزار اهلل اكبر ، بزنم به تخته 
، شده بودند مثل 2 تا بچه ميمون ، اما سيندرال ، واي چي بگم 
براتون شده بود يه تيكه ماه ، اصال” ماه كيلويي چنده ، شده بود 
به ما چه شبيه چي  ، اصال”  ...) مگه من فضولم  ونوس شايدم 
شده بود ( . صغرا خانم حسود چشم در اومده سيندرال رو با 
خودش نبرد ، سيندرال كنار شومينه نشست و قهوه ي تلخ نوشيد 
و آه كشيد و اشک ريخت . يهو ديد يه فرشته ي تپل مپل با 2 تا 
بال لنگه به لنگه ، با يه دماغ سلطنتي و چشماي لوچ جلوي روش 
ظاهر شد ....سيندرال گفت : سالم....... فرشته : گيريم عليک . حاال 
آبغوره مي گيري واسه من ؟ ...... سيندرال : نه واسه خودم مي 

گيرم .......فرشته : بيجا مي كني ، پاشو ببينم ، من اومدم 
كه آرزوهات رو بر آورده كنم ، زود باش آرزو 

كن ...... سيندرال : آرزو مي كنم كه به مهمونيه 
به   ، برو  خوب   : فرشته   ...... برم  شاهزاده 
ي  دختره  گرفته  راهتو  جلوي  كي   ، درك 
پررو ؟ راه بازه جاده درازه........ سيندرال 
فرشته   ...... خداحافظ   ، ميرم  چشم   :
مي   ، شد  پا  سيندرال   .... خداحافظ   :

خواست راه بيفته . زنگ زد به آژانس 
، ولي آژانس ماشين نداشت . زنگ 
زد به تاكسي تلفني ولي اونجا هم 
ماشين نبود . زنگ زد پيک موتوري 
: آقا موتور داريد؟ يارو گفت  گفت 

: نه نداريم. سيندرال نا اميد گوشي رو گذاشت و به فرشته گفت 
؟ هي ميگي برو برو ، آخه من چه جوري برم؟ فرشته گفت : اي 
به خشكي شانس ، يه امشب مي خواستم استراحت كنم كه نشد 
مي  تو سرمون  يه خاكي  بالخره   !!!! مرگته  ببينم چه  پاشوبيا   ،
ريزيم . با هم رفتند تو انباري ، اونجا يدونه كدو حلوايي بود ، 
فرشته گفت بيا سوار اين شو برو ، سيندرال گفت : اين بي كالسه 
خوب   : گفت  فرشته   . بشم  اين  سوار  اگه  ره  مي  آبروم  من   ،
اونجاست  آناناس  يه   : گفت  سيندرال   !!! شو  من  سوار  بيا  پس 
فرشته جون ، به دردت مي خوره؟ .... فرشته : بعله مي خوره .....

سيندرال : پس مباركه انشااهلل . خالصه فرشته چوب جادوگريش 
ياال  ياال   : آناناس و گفت  و رو هوا چرخوند و كوبيد فرق سر 
تبديل شو به پرشيا. بيچاره آناناس كه ضربه مغزي شده بود از 
ترسش تبديل شد به يه پرشياي نقره اي. فرشته به سيندرال گفت 
 ........ : نه ندارم  : رانندگي بلدي؟ گواهينامه داري؟....... سيندرال 
: شهرك آزمايش  نداري؟..... سيندرال  ، چرا  تو  بميري   : فرشته 
شلوغ بود نرفتم امتحان بدم...... فرشته : اي خاك بر اون سرت 
، حاال مجبورم برات راننده استخدام كنم. فرشته با عصاش زد 
تو كله ي يه سوسک بدبخت كه رو ديوار نشسته بودو داشت با 
افسوس به پرشيا نگاه مي كرد . سوسكه تبديل شد به يه پسر 
بدقيافه ، مثل پسراي امروزي . سيندرال گفت : من با اين ته ديگ 
سوخته جايي نميرم.....فرشته : چرا نميري؟........ سيندرال : آبروم 
مي ره....... فرشته : همينه كه هست ، نمي تونم كه رت باتلر رو 
برات بيارم ....... سيندرال : پس حداقل به اين گاگول بگو يه ژل به 
موهاش بزنه . خالصه گاگول ژل زد به موهاش و با هر بدبختي 
اونجا  رسيدند  وقتي  پادشاه.  ي  كردند سمت خونه  بود حركت 
آواز  داشت  اونجا  بود  اومده  شكيرا   !!!!! خبره  چه  واي  ديديند 
مي خوند ، جنيفر لوپز داشت مخ پدر پادشاه رو تيليت مي كرد 
. زري و پري هم جوگير شده بودند و داشتند تكنو مي زدند . 
صغرا خانم هم داشت رو مخ اصغر آقا بقال راه مي رفت )آخه 
بي چاره صغرا خانم از بي شوهري كپک زده بود ( خالصه تو 
اين هاگير واگير شاهزاده چشمش به سيندرال افتاد و يه دل نه 
صد دل عاشقش شد . سيندرال هم كه ديد تنور داغه چسبوند و با 
عشوه به شاهزاده نگاه كرد و با ناز و ادا اطوار گفت : شاهزاده 
: اول بگو شماره پات  ؟....... شاهزاده  ي ملوسم منو مي گيري 
....... شاهزاده در حالي كه چشماش   37 : ؟........ سيندرال  چنده 
هميشه  من   ، گيرمت  مي  آره   : گفت  زد  مي  برق  از خوشحالي 
باشه. خالصه عزيزان من  پاي زنم 37  داشتم شماره ي  آرزو 
شاهزاده سيندرال رو در آغوش كشيد و به مهمونا گفت : اي ملت 
هميشه آن الين ، من و سيندرال مي خواهيم با هم ازدواج كنيم ، 
به هيچ خري هم ربط نداره . همه گفتند مباركه و بعد هم يک صدا 
خوندند : گل به سر عروس ياال ... داماد و ببوس ياال ... سيندرال 
هم در كمال وقاحت شاهزاده رو بوسيد و قند تو دلش آب شد 
) بعد هم مرض قند گرفت و سالها بعد سكته كرد و مرد( سپس 
با هم ازدواج كردند و سالهاي سال به كوريه چشم زري و پري 
و صغرا خانم ، به خوبي و خوشي در كنار هم زندگي كردند و 

شونصد تا بچه به دنيا آوردند

خواص ازدواج
هم جدي بگيريد، هم نگيريد!

خواص ازدواج براي آقايان

_ قبل از ازدواج خوابيدن تا لنگ ظهر، بعد از ازدواج بيدار شدن 
زودتر از خورشيد. نتيجه گيري اخالقي: سحرخيز شدن

قبل از ازدواج رفتن به سفر بياجازه، بعد از ازدواج رفتن به   _
حياط بااجازه. نتيجه گيري اخالقي: كسب اعتبار

ازدواج  از  بعد  بيمنت،  غذاها  بهترين  خوردن  ازدواج  از  قبل   _
تقويت  اخالقي:  گيري  نتيجه  منت.  با  سوخته  غذاهاي  خوردن 

معده

_ قبل از ازدواج استراحت مطلق بيجر و بحث، بعد از ازدواج كار 
كردن در شرايط سخت. نتيجه گيري اخالقي: ورزيده شدن

ازدواج  از  بعد  و...  سنتور  و  گيتار  آموزش  ازدواج  از  قبل   _
آموزش بچهداري و شستن ظرف. نتيجه گيري اخالقي: همدردي 

با خانمها

_ قبل از ازدواج گرفتن پول تو جيبي از پاپا، بعد از ازدواج دادن 
كل حقوق به خانم. نتيجه گيري اخالقي: مستقل شدن

خواص ازدواج براي خانم ها

_ قبل از ازدواج وزن ايدهآل با چهرهاي بشاش، بعد از ازدواج 
چاق و افسرده و منزوي. نتيجه گيري اخالقي: آمادگي بدن در 

مقابله با روزهاي سخت

_ قبل از ازدواج ايستادن در صف سينما و استخر، بعد از ازدواج 
ايستادن در صف شير و گوشت. نتيجه گيري اخالقي: آموزش 

ايستادگي

_ قبل از ازدواج تعطيالت رفتن به ديزين واسكي، بعد از ازدواج 
در تعطيالت شست و شوي خانه و لباس. نتيجه گيري اخالقي: 

پر شدن اوقاتفراغت

_ قبل از ازدواج نوشتن كتاب شعر و رمان، بعد از ازدواج نوشتن 
داستان پرنده در قفس. نتيجه گيري اخالقي: شهرت بادآورده

ازدواج  از  بعد  بيمحاسبه زمان،  تلفني  ازدواج صحبت  از  قبل   _
اتهام به پرحرفي حتي براي ده دقيقه. نتيجه گيري اخالقي: حفظ 

عضالت صورت

_ قبل از ازدواج رفتن به سفرهاي هفتگي، بعد از ازدواج 
گيري  نتيجه  كوچه.  سر  پارك  به  رفتن  حسرت  در 

اخالقي: در امنيت كامل به سر بردن
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مرصع پلو
 ملیت: ایرانی

مواد الزم:
- 1 عدد مرغ

- 4 ليوان برنج
- 1 ليوان کشمش قرمز

- 1 ليوان زرشک
- 1/2 يک دوم ليوان خالل پسته
- 1/2 يک دوم ليوان خالل بادام
- 1/2 يک دوم ليوان مغز گردو

- 1/3 ليوان خالل پوست پرتقال يا نارنگی
- 2 عدد پياز

- 1/3 قاشق چای خوری زعفران
- 1 مشت نمک زبر

- روغن به مقدار نياز
- 1/2 قاشق چای خوری زردچوبه
- مقداری شکر )در صورت نياز( 

طرز تهيه:

يكی دو ساعت قبل از شروع زرشک را در آب سرد خيس كنيد، بگذاريد تا خوب خيس 
بخورد. برنج را هم با آب گرم بشويد و در آب گرم بگذاريد خيس بخورد. 

اينها )مرغ، خالل پوست پرتقال يا نارنگی، زرشک، كشمش( برای تزئين مرصع پلو است در 
نتيجه بايد قبل از شروع كردن پلو آماده باشند.

مرغ را به چهار پنج تيكه تقسيم كنيد و آنرا همراه با مقداری آب و نيم قاشق زردچوبه و 
يكی از پيازها كه پوست كنيده ايد و خورد كرده ايد آب پز كنيد تا گوشت مرغ كامال پخته 
شود. بگذاريد مرغ سرد شود، سپس استخوان ها را جدا كنيد و مرغ را به قطعات كوچک 

تقسيم كنيد)نگاه كنيد به تصوير(.
خالل پوست پرتقال يا نارنگی را اگر شيرين شده خريده ايد نيازی به شيرين كردن ندارد 
در غير اين صورت در اصطالح آشپزی به اين روش، شيرين كردن خالل پوست پرتقال 

يا نارنگی می گويند:
خالل را چند بار در آب خيس می كنيد و بعد آب را خالی می كنيد. در مرحله بعد بايد آنرا 
چند بار در آب يكی دو جوش بدهيد تا تلخی آن برود. معموال سه بار بايد اين عمل را تكرار 

كنيد و مزه كنيد تا مطمئن شويد كه تلخی خالل از بين رفته است. 

دستور آشپزی این هفته هدیه ایست از طرف
رستوران فود استیشن برای شما عزیزان 

رازهای زیبایی و سالمتی
پوست:

از  زايد  مواد  دغع  دارد.  بدن  سالمت  در  مهمی  نقش  پوست 
راه تعريق، تنفس و کمک به حفظ تعادل آب در بدن، ترشح 
و تهيۀ ويتامين D  ، تنظيم درجۀ حرارت بدن، انتقال حس 
المسه و حرارت وآنتی كورسازی، حفظ ساختمانهی زيرين 

و اندامهای درونی از كارهای اساسی پوست است.

-De Epidermis( و درم ) )پوست كه از دو بخش اپيدرم 
mis( تشكيل شده است، در بر گيرندۀ 18 تا 20 درصد از آب 

بدن فقط در ناحيۀ درم ميباشدكه با ابال رفتن سن از مقدارش 
كاسته ميشود.

نقاط  از  ای  پاره  در  است.  متفاوت  ضخامت  نظر  از  پوست 
نازكتر و در نتيجه حساستر و در برخی نقاط ديگر ضخيم تر 
چشم  اطراف  در  پوست  نقاط  ترين  حساس  است.  مقاومتر  و 
را بصورت چين  زمان  پای  رد  همين قسمت  در  دارد.  قرار  ها 
و چروك ميبينيم و به سن و سال ديگران پی می بريم. ضخيم 

ترين قسمت پوست در پاشنه های پا قرار دارد.
 

نكته جالبی كه بايد بدان اشاره كرد، ارتباط مستقيم موی سر و 
پوست صورت است. كسانی كه موهای ناسالمی دارند و از پربی و 
شورۀ سر رنج ميبرند به يقين با مشكالتی در مورد پوست صورت 
هم روبرو هستند. اين گروه اغلب جوشهايی بر روی پسشانی و 

بينی دارند.

بیماریها و درمانها
مويرگهای سطحی پوست:

به   C ويتامين  با  را  پوست  كبودی  و  نمايان  سطحی  مويرگهای 
مقدارفراوان می توان درمان كرد.

زمينه  اين  در  خربزه  و  فرنگی  گوجه  جعفری،  كرفس،  مركبات، 
ميتوانند بسيار موثر باشند و توصيه می شود به اندازه كافی در 

غذای روزانه قرار گيرند.

دم كردۀ بابونه و نعنای صحرايی نيز، هم برای نوشيدن و هم برای 
شستشوی اين قسمت پوست مفيد ميباشند. پوست هايی كه دارای 
با آب ولرم شستشو  بايد  فقط  نمايان هستند،  مويرگهای سطحی 
شوند. اين گونه پوستها بسيار حساس و آسيب پذيرندو هرگز نبايد 

از آب خيلی گرم يا سر جهت شستشوی آنها استفاده كرد.

بخور نيز جهت پاك كردن اين پوست ها مضر ميباشد. در صورت 
لزوم از آب گياه يا جوشاندۀ نيمه َگرم آن بصورت كمپرس استفاده 

كنيد.

ماسک مخمر آبجو و جوانۀ گندم:
اين  از  است  نمايان  سطحی  مويرگهای  دارای  شما  پوست  رگر 

ماسک استفاده كنيد.

سفيدۀ يک  و  مرغ)زرده  تخم  چايخوری  قاشق 
گندم،  جوانۀ  چايخوری  قاشق  يک  مخلوط(، 
يک قاشق چايخوری روغن جوانۀ گندم، يک 

قاشق چايخوری مخمر آبجو

 15 مدت  به  و  نماييد  مخلوط  را  مواد  اين 
دقيقه روی پوست بگذاريد، سپس با پنبه و 
از  نماييد. پس  تميز  را  َگرم پوست  نيمه  آب 
خشک كردن پوست آنرا باروغن بادام چرب 

كنيد.
 

پوست خشک و مويرگهای نمايان:
اگر پوست خشكی داريد كه دارای مويرگهای 
بيشتر  پوستتاتپن  از  بايد  است،  نمايان 

قبت  ا كنيد. ماسک مخمر آبجو و جوانۀ مر
مفيد  شما  برای  گندم 
است و می توانيد ماهی 
استفاده  آنرا  يكبار 
مؤثِر  ماسک  كنيد. 
برای  ديگر 
مخلوط  شما 
فلفل  يک 
كوچک  سبز 
قاشق  دو  با 
عسل  غذاخوری 
ميباشد. اين ماسک 
دقيقه   10 مدت  به  را 

پوست  خود گذاشته، سپس با روی 
بشوريد.آب نيمه َگرم 

ست  چرب و مويرگهای سطحی نمايان:پو
چربی داريد و مويرگهای پوستتان در اگر پوست 
گونه  آب روی  از  ميتوانيد  ميخورد،  چشم  به  ها 

جعفری و عسل ماسک خوبی داشته باشيد.

يک قاشق سوپخوری آب جعفری را به يک قاشق غذا خوری عسل 
چند  ميباشد،  چرب  خيلی  شما  پوست  صورتيكه  در  كنيد.  اضافه 
قطره آب ليمو ترش به آن بيفزاييدو به مدت 15 دقيقه روی پوست 

بگذاريد، سپس با آب نيمه َگرم بشوريد.

لوسيون هميشه بهار:
يكی از بهترين راههای درمان مويرگهای سطحی نمايان، گل هميشه 

بهار است.

پيمانه آب جوش  يک  دقيقه در  به مدت 20  را  اين گل  از  مقداری 
بريزيد و سپس با پنبه روی محل بماليد.

 س. قارون
www.superbeauty.org :عكس از

 

طال و جواهر و 11 نکته
صابون مد، به تن طال و جواهر هم خورده است. اين روزها اگر چه به اقتضای 
مد، مارك هايی مانند ورساچی و بولگاری، ويترين های طال و جواهرفروشی  ها 
را پر كرده اند، اما برای يک انتخاب خوب در دنيای طال و جواهر بايد به چند 

نكته توجه كنيد. از جمله اينكه:
1ـ اگر پوست تان سفيد يخی است، ترجيحا به جای طالی زرد از طالی سفيد 
بيشتر  را  پوستتان  جلوه  و  زيبايی  سفيد،  طالی  درخشندگی  كنيد.  استفاده 

می كند.
2ـ اگر پوست تان گندمگون )رنگی مابين سفيد و برنزه( است، استفاده از طالی 

زرد و تركيب آن با طالی قرمز برای جلوه پوست تان مناسب تر است.
3ـ اگر پوست تان برنزه يا سبزه تيره است، ترجيحا از زيورآالتی استفاده كنيد 

كه تركيبی از طالی سفيد و زرد باشند.
آويز گردنبندتان  نگين  يا  و  انگشتر  نگين  تنها  اگر  4ـ در مهمانی های رسمی 

همرنگ لباس يا مكمل رنگ لباستان باشد، مناسب تر است.
از آن در محافل رسمی  -5 گردنبند پهن، اصطالحا اسپرت است و استفاده 
چندان مرسوم نيست. بهتر است كه از اين گردنبند ها در مهمانی های صميمی 

و محافل دوستانه استفاده كنيد.
اين را هم فراموش نكنيد كه اگر گردنبندتان پهن باشد و نگين های رنگی داشته 

باشد، چهره تان عبوس و گرفته به نظر می رسد.
۶ـ وقتی از گردنبند پهن استفاده می كنيد، بهتر است از گوشواره صرف نظر 

كنيد ، چون بخشی از فضايی كه برای جلوه ی گوشواره تان الزم است، توسط 
رنگ  كه  است  بهتر  ضمنا  می رود.  بين  از  گردنبندتان  درخشندگی  و  پهنی 

سنگ های به كار رفته در جواهرتان با رنگ پوست تان هماهنگ  باشد.
7ـ موقع انتخاب دستبند دقت كنيد كه دستبندتان تنگ نباشد و ضمنا آنقدر هم 
بزرگ نباشد كه با كاهش وزن تان توی دست لق بزند يا از دست  بيفتد. اگر 
نباشد.  دست تان  كيپ  كه  كنيد  انتخاب  دستبندی  است،  چاق  نسبتا  دست تان 

دستبندهای تنگ، دست تان را چاق تر از آن چيزی كه هست، نشان می دهند. 
دستبندتان  اگر  بگيريد.  نظر  در  هم  را  دست  راحتی  بايد  دستبند  انتخاب  در 
باعث درد يا حس گرفتگی در مچ دست تان می شود، هميشه حس ناخوشايندی 

خواهيد داشت و از خريدتان ناراضی خواهيد بود.
8ـ  اگر گوشواره ای با آويز بلند داريد، بهتر است از گردنبند صرف نظر كنيد تا 

جلوه ی گوشواره تان بيشتر شود.
موهای  اگر  يا  است  كوتاه  موهايتان  اگر  و  داريد  بلند  و  كشيده  گردنی  اگر 
بلندی داريد كه هميشه جمع می كنيد، بهتر است از گوشواره های بلند و پهن 
استفاده كنيد. اگر گوش های كوچكی داريد، ترجيحا از گوشواره های چسبان 

استفاده كنيد.
9ـ از طرح های جديد طال و جواهر می توان به اين موارد اشاره كرد: طرح های 
صورت  به  شيشه ای  محفظه  يک  در  جواهر  چندين  آنها  در  كه   ، شوپارت 
به  از  بزرگ  نگين  يک  پنهان،كه  كاری  مرصع  كارهای  می گيرند.  قرار  معلق 
هم پيوستن چندين نگين كوچک تر تشكيل می شود به نحوی كه از دور فقط 
يک تكه بزرگ نگين به نظر می رسد. و توری های بسيار نازك و ظريف، كه 

برگرفته از طرح های ايتاليايی و سوييسی است.
گردنبند،  انگشتر،  از  استفاده  در  پوستی  حساسيت های  بروز  خطر  10ـ 
گوشواره و دستبند وجود دارد. اگر با نشانه هايی از حساسيت پوستی مواجه 

شديد، حتما برای درمان به پزشكان مراجعه كنيد .
معيارهای  و  استانداردها  با  را  جواهرتان  و  طال  اگر  اينكه،  باالخره  و  11ـ 
انتخابی خودتان بخريد، مطمينا عالقه بيشتری به آن پيدا خواهيد كرد و در 
نهايت هم از خريد خودتان راضی و خشنود خواهيد بود. اسير مد بودن و 
تقليد كوركورانه از مد روز، باعث می شود حس مالكيت و عالقه تان نسبت به 

آنچه خريداری كرده ايد، به مرور از بين برود.
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فال این هفته
متولدين فروردين:

 حتم داشته باشيد كه عقايد و نقطه نظراتتان فوق العاده هستند، پس با اعتماد 
به نفس كامل بر مشكالت غلبه نماييد. مسايلي كه باعث محدوديت شما بودند، 
حاال عاقبت به نحوی از سر راه تان رفع ميشود كه قادر به پيشروی خواهيد 

شد. 

متولدين ارديبهشت:
به پيشروی ادامه دهيد و پذيرای تغيير و تحوالت آينده باشيد .پس هر آنچه را 
در دل داريد به زبان آوريد و از ادا و اصول در برابر خانواده جدا” خودداری 
كنيد. تغيير و تحولي ناگهاني در شما ايجاد خواهد شد كه الزم است در آن 

صورت با دقت به ندای دلتان گوش فرا دهيد .

متولدين خرداد: 
نقش بسيار  ميتواند  كه  دارد  فعاليتتان وجود  شانس مسافرت بخاطر رشته 
مثبتي را در آرام نمودن اعصابتان بازی كند ولي برای متاهلين روزی نخواهد 

بود كه بخاطر بچه ها و مسائل مالي بيهوده سربسر هم نگذاريد. 

متولدين تير: 
و  مشكالت  كنيد  سعي  نميباشد.  قرض  و  وام  گرفتن  برای  مثبتي  دوره 
سوءتفاهماتي را كه بين شما و همسر و يا محبوبتان وجود داشته است، بكلي 
رفع نمائيد و بهمين دليل نيز احتياج داريد كه وقت بيشتری را با او صرف 

نمائيد.

متولدين مرداد: 
برای  زيبائي  رابطه عشقي بسيار  به  تبديل  ميتواند  با جنس مخالف  آشنائي 
بيانجامد.  نيز  خانواده  تشكيل  و  عروسي  به  انتها  در  كه  باشد  شما  امروز 
بار  را  از ساليان دراز عزيزانتان  بعد  كه  باعث خواهد شد  ورود مسافراني 

ديگر مالقات كنيد .

متولدين شهريور: 
زناشوئي  و  عشقي  روابط  در  نشماريد.  اهميت  بي  را  جزئي  گرفتاريهای 
بيشتر  بهتر است همفكری  نمود. متاهلين  بيشتری احساس خواهيد  بهبودی 

با همسرشان داشته باشند .

متولدين مهر:
 اگر احتياج بكمک داريد نگران شكستن غرورتان نباشيد زيرا افرادی هستند 
افرادی كه علی رغم توقعتان با جان و دل حاضر بكمک و همكاری با شما 

ميباشند. 

متولدين آبان: 
زناشوئي  زندگي  در  و  بود  خواهد  شما  پشتيبان  بهترين  همچنان  عشق 
از دوستان دوران كودكي  بينظير تجربه خواهيد نمود. امروز يكی  آرامشي 
و يا تحصيلي را مالقات خواهيد نمود و يا خبری از او خواهيد شنيد. روز 

خوبی برای شماست.

متولدين آذر: 
موقعيت مالي ممكن است تغيير بخصوصي نداشته باشد ولي نگراني نيز ايجاد 
نخواهد نمود. موقعيت سفری چند روزه و تفريحي را از دست ندهيد. از طرف 
تالششان  تمام  با  نيز  متاهلين  و  خواهيد شد  العاده خوشحال  فوق  ها  بچه 

نخواهند توانست بر سوءتفاهمات پيش آمده فائق بشوند. 

متولدين دی:
بگيريد،  را  خود  تصميمات  منطقانه  اگر  احساسي  و  زناشوئي  زندگي  در 
قرار  مالي  شديد  فشارهای  دوره  در  يافت.  خواهيد  خوشبختتر  را  خودتان 

داريد كه امروز خبری خوش برای كمک به اين وضعيت خواهيد شنيد. 

متولدين بهمن: 
بررسي  برای  را  بيشتری  وقت  كنيد  سعي  احساسي،  زندگي  با  رابطه  در 

موقعيت عشقي صرف نماييد. عجوالنه در ادامه و يا قطع آن تصميم نگيريد. 
امروز روزيست كه نبای در هيچ موردی عجله به خرج دهيد. 

متولدين اسفند: 
اگر قصد داشتيد كه شغل خانگي آغار نمائيد بدانيد كه در بهترين دوره در 
اين رابطه قرار داريد. پيشنهاد شراكت و همكاری كساني كه دوستتان دارند 

را رد نكنيد.

لطفا اس ام اس های زيباتون رو برای ما بفرستيدجدول و سرگرمی

077 3311 3137

 آموزش کامپیوتر و نرم افزارهای جانبی
 آموزش طراحی وب سایت های شخصی و

تجاری در منزل یا محل کار شما

07909778185 n بهزاد

 فال قهوه

 ورق تاروت

079 0453 4265

 دنیای مجازی چت
مطالب خواندنی در وب سایت

WWW.PERSIANWEEKLY.CO.UK
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  reports@persianweekly.co.uk صفحه شما

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

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

پیام های مهربانی تان رادر این 
ستون درج کنید

1- hamid boroman digeh tahvil nemi-
giry zang nemizani mageh yadet raft to 
faranseh ba ham digeh bal morg miko-
rdim.mehdi az finchily
************************************
2- hassn jan govahinamahto ke geerfty 
pas ky mibari restoran behesht.mehdi 
az finchily

************************************
salam man arash 25 az london khahane 
dosti ba dokhtare irani hastam plz give me 
call(07877217861)thank you
************************************

خوب ما رو کاشتی نیو مدی ها 
عارف
************************************

 سوسن جون مرسی بابت زحماتت
عباس
************************************

 خیلی باحالی علیرضا
غالمعلی
************************************

آپارتمان دو خوابه درشمال لندن DSS پذیرفته می شود
 This lovely flat is located on the ground floor of a new purpose built block in Cricklewood. Nicely furnished two bedrooms, one bright
 reception, one family bathroom, one en-suite shower room and separate fully fitted kitchen. This flat is situated in close proximity to
 Tesco, Brent Cross shopping centre and
.underground station zone 3
.Fully furnished.Off street parking
DSS also accepted
Per week £260
 

Tel: 07833 710 167

 مهم اين نيست كه تو اَد ليست 
 مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اينه كه تو قلبمون فقط 1 نفر
 ادد شده باشه كه با هم آن بشيم، باهم آرشيو زندگي رو دوره
 كنيم و با هم آف بشيم. اّما بايد يادمون باشه پسورد دوستيمون

رو جوري بسازيم كه كسي نتونه هكمون كنه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

تو كجا دريايي در دلش  نبارم  ميگفت من  دريا  به  بارنده   ابر 
خنده كنان دريا گفت ابر بارنده تو خود از مائي

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 داري كجا ميري دومي:دارم ميرم خريد اولي :پس چرا با عموت 
 ميري دومي:چون رو شيشه فروشگاه نوشته بود خريد براي

عموم آزاد است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تنها  نه  كه  شب  ي  گونه  سرو  قامت  بر  بودم  استوار   كوهي 
از پاي در آوردن من بود نرسيد بلكه  به مقصودش كه همانا 
 مجبور به ترك پيكره ي سنگ كوه نمود . هر شب سوار بر اسب
 سفيد پوش روياهايم به اوج زيبايي ها به پرواز در مي آمدم
 تا حس پرواز را دوباره تجربه كنم و چه شكوهمند است اين
 پرواز و چه زيباست عطر خواب آور گل ياس عطري كه سراسر
 وجود صبح را در بر گرفته و او به اين دليل بر خود مي بالد .
 چه زيباست لباس سپيد سحري ، شنيده بوده ام از بزرگان كه

صبح سپيد تني است خوشبو اما نمي دانستم كه چه عظم

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
مهربان و  بزرگ  همان  علتهاست  علل  همان  ويرانگي  علت   و 
عجب و   . نگفتي  هيچ  هم  باز  گويي  باز  چه  هر  كه   اليتناهي 
قابل غير  و  عظيم  شكوهي   ، شب  خاطرات  اين  دارد   شكوهي 
 تصور . از خاطرات شب چتري ساختم بر بام آينده ام و آن را
 بر روي تمامي آينده ام گسترانيده ام تا چراغ راهم باشد و هم
 آنكه بعنوان حقيقت جاودانه اي در قلبم باقي بماند و هم اينكه

 . اين بار من به استقبال شب مي روم
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

آمدن با   ، از خاطراتست  تلي  باقيمانده ي شب سياه  امروز   و 
 صبح شب با تمام سياهي اش رخت بربست ، رفت تا به تمام
همه آن  ميان  در  دهد  دوباره  پاياني  وحشتناك  هاي   كابوس 
فانوس كوچک اما كم نور شب كه همانند   ستارگان بي شمار 
 سوسو مي زند يک ستاره شده ستاره ي بخت من و آن همانند
 شاهين سفيد پر تيز پرواز عهده دار فرشته ي نجاتم گشت و بر

 . سكوت شكننده ي شب مهر پاياني نهاد

SM
Sآپارتمان دو خوابه در منطقه 

HARROW
078 1357 8659

BMW 318 CISE 2002 Cou-
pe, Manual, Petrol, Silver, 
Great condition.
Full service history.
6 Months TAX, 1 year MOT
 Price: £7400.00 ONO
Tel: 07980 823 895

Peugeot 206, 1.4 LX, 5 door, Manu-
al,  Full service History, 
6 months TAX, 1 Year MOT.
 Price: £1750.00 ONO
Tel: 07833 710 167

Recovery Truck for a quick sale
IVECO
Year 1997, Diesel, 
MOT & road Tax till December 2007.
 All ispections are welcome. 

Price: 2995.00

 Tel: 07737 641 039
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گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
 لطفا سیزده 

مطلب و شعر 
لریزی بیزه گوندرین

 reports@persianweekly.co.uk  

 

رقصهای 
فولکلوریک  

قدیمی آذربایجان
مقدمه 

قسمت اول نوشته مسعود

به دنيای رقص خوش آمديد. شما در حال تجربه قديميترين فرم رقص، يعنی 
رقص فولكلوريک هستيد. اين نوع رقص اساس و پايه بسياری از انواع ديگر 
رقصها است.  واژه” رقص فولكلوريک” معموال به “رقص توده عوام” اتالق 
باستان  است.  ناپذير  امكان  آمده  بوجود  چگونه  و  كجا  اينكه  اثبات  ميشود. 
شناسان و مورخين ميگويند كه رقص بخشی مهم از فرهنگ انسانهای اوليه 
بود بطوريكه آنان از طريق رقص و با استفاده از حركات و ريتم احساسات 
خود را به ديگران بيان مينمودند. انسانها رقصيده اند و هنوز هم برای جشنها،  
هويت  و  وجود  اظهار  و  معنوی  ارتباط  اجتماعی،  كارهای  زندگی،  تداوم 

اجتماعی ميرقصند.

فوايد رقصهای فولكلوريک

... رقص بازتاب جغرافيا، آب و هوا، موسيقی، نحوه زندگی، باورها، و تاريخ 
مردم است. بستگی به خصوصيات و شرايط منطقه ای دارد. برای مثال آب و 
هوا عامل بسيار مهمی است. معموال، رقصهای مناطق سرد سير شامل حركات 
سريع و قوی، حركات نيرومند و عملكرد تند هستند. رقصهای مناطقی با آب 
هوای بسيار گرم دارای حركات روان و نرم بوده و بيشتر سليس و آهسته 
هستند. در مناطق گرم به نظر ميرسد كه رقصها توازنی از حركات نيرومند و 
آهسته است. ساكنين مناطق كوهستانی نسبت به كسانی كه در مناطق هموار 
و  ميباشند  كم  جابجايی  با  انفرادی  حركات  به  گرايش  بيشتر  ميكنند  زندگی 
رقصهای آنان متمايل به حركات در جا است در حالی كه رقص مردمان مناطق 
هموار شامل حركاتی از اين سو به آنسو ميباشد و مانند اين است كه آنان 

سوار كارانی بودند كه در منطقه ای وسيع ميتاختند.

ها  فرهنگ  تنوع  اندازه   به  فولكلوريک  رقص  وظيفه  و  الگوها،  فرمها،  تنوع 
متغيير است. رقص ميتواند با و بدون شريک رقص ، بصورت دايرها، مربها، 

يا صفهای بلند، بصورت سه نفره، چهار نفره، يا به تنهايی انجام شود.

رقصها به عنوان وسيله ای برای بيان آفريده شده اند، در اين مورد ميتوان به 
رقصهای عروسی، رقصهای جنگی، رقصهای اعتراضی، رقصهای عاشقانه، 
رقصهای كار، رقصهای مذهبی، و رقصهای مخصوص روزهای تعطيل اشاره 

نمود.

تفريح ميباشند. هر  برای  ذاتا  اجتماعی بوده  و  رقصهای فولكلوريک بسيار 
ايفاگر رقص عضوی از گروه بزرگی است، و ايفاگران در بسياری از رقصها 
الگوی حركتی خود را تغيير ميدهد و ارتباط را بين افرادی كه توانايی دارند 

ارتقا ميدهد مگر اينكه خجول و كمرو باشند.

عصبی-عضالنی،  هماهنگی  ريتميک،  حركات  افزايش  به  فولكلوريک  رقص 
تعادل، و وقار كمک ميكند. رقص چالشی برای يادگيری مهارتهای جديد است 
و بدون توجه به سن، به شركت كنندگان خرسندی ناشی از موفقيت و مقبوليت 

را ميبخشايد.  
لس  دانشگاه  از  اقوام”  “رقص  رشته  التحصيل  فارغ  اريكسن”  “هلن  خانم 

آنجلس و كانديدای دكترای فولكلور، اسالو شناسی و توركولوژی دانشگاه 
مسلمانان  و  بالكان  سنتی  رقصهای  آموزگار  او  است.  آلمان  آگوست  جرج 
شرق است. تحقيقات، مقاالت و نشريات او در مورد رقصها و لباسهای سنتی 
شايان توجه بوده و با بسياری از موسيقي دانان نيز همكاری دارد. نظر او را 

در باره رقص بانوان آذربايجان ميخوانيم:

رقصهای آذربايجان:

امروزه جمهوری  بود.  قفقاز شوروی سابق  از جمهوريهای  يكی  آذربايجان 
مستقلی است كه به دليل داشتن ذخاير غنی نفت مورد توجه بين المللی است. 
تعداد بسياری از آذري ها در شمال غربی ايران ودر منطقه شهر تبريز ساكن 
هستند. رقص بانوان در قفقاز به لحاظ حركات دلپذير دست، حركات بيانگر 
بازو  و قدمهای ظريف از ديگر رقصها تميز داده ميشود. قدمهای ظريف ايفاگر 
رقص توسط دامنهای بلند پوشيده شده و چنين مينمايد كه ايفاگر رقص به 
حالت شناور بر روی زمين جاری است. رقصها گاهی غمگين، گاهی آتشين و 
بيشتر تغزلی است و بيانگر سرشت فاخر بائوان آذری است. رقصهای سولو 
در  رقصها  اين  است.  ساده  اساسا  مناسبتها  ساير  و  درعروسی  گروهی  و 

شوروی سابق بصورت رقصهای هنری صحنه ای، ارتقا يافته است.

 

رقصهای فولكلوريک قديمی آذربايجان

-1 آبايی: اين رقص در منطقه شكی و زاقاتاال آفريده شده است. در اين منطقه 
به افراد ميانسال “آبای” گفته ميشود. اين رقص عموما توسط مردان يا زنان 
ميانسال اجرا ميشود. آفريننده ملودی اين رقص، آهنگ سازان شكی ميباشند. 
كمی اغراق آميز و كميک است. سرعت رقص آرام است. اين رقص قبال در 
انفرادی  رقص  به  تبديل  بعدا  ميشد.  اجرا  جمعی  دسته  بصورت  شهر شكی 

شد. 

-2 آذربايجان: رقصی قديمی و بی اندازه ملوديک است. اين رقص فقط توسط 
ردای  يا  عيد  لباس  در  بيشتر  و  پرطمتراق  مراسم  در  ميشود.  اجرا  مردان 
ذاتی  مهارت  رقص  مجری  از  آن  سريع  بسيار  ريتم  ميشود.  اجرا  چركسی 

ميطلبد. 

3 -  آستا قاراباغی: اين رقص در قره باغ بوجود آمده است. ترتيب حركات 
رقص ثابت و سرعت آن آرام است. 

4 -  آسما كسمه: از جمله قديميترين رقصهای مرسوم در عروسی ميباشد. 
نام گذاری آن به اين دليل است كه عروس را به همراه صدای موسيقی “آسما 
كسمه” به خانه داماد ميآورند وبا آن زنان مشايعت كننده عروس در مقابل او 

ميرقصند. سرعت رقص آرام است. كمی افراط آميز و بشكل پرشی است.  

5 -  آغير قاراداغی: ملودی رقصی است كه در قره داغ آفريده شده است. در 
شكی و زاقاتاال بسيار مرسوم است. سرعت اجرای آن آرام است. 

۶ -  آلچاگولو: در سالهای 1910 تا 1920 در ناحيه شاماخی و توسط علی 
كريم اف ساكن روستای كاواال آفريده شده است. در اصل توسط خانمها اجرا 

ميشود. سرعت آن كمی سريع است.

7 -  آواری: منصوب به آواری های ساكن آذربايجان ميباشد. رقص آواری 
بطور گسترده ای بين آذربايجانيها متداول است. از سه قسمت تشكيل شده 
است. در ابتدا آرام بوده و به تدريج بر سرعتش افزوده شده و در نهايت به 

ريتم سريع لزگينكا ميرسد.   

8 - آی بری باخ: از جمله قديميترين رقصها ميباشد كه فقط توسط خانمها 
اجرا ميشود.

 9 -  انزلی: ملودی رقصی است كه تقريبا در سالهای1880 تا 1890 در باكو 
آفريده شده است. نحوه اجرای آن آرام و بدليل خصوصيت اجرای ملودی، 
بيشتر برای افراد مسن مناسب است. “انزلی” رقصی سنتی است. در ابتدای 
عروسی اجرا ميشود. رقص “انزلی” را در اصل افراد مسن اجرا ميكنند ولی 

جوانها هم ميتوانند آنرا اجرا نمايند.  

-10  اوچ بادام بير قوز: در زمانهای قديم در شكی آفريده شده است. همراه با 
آواز ايفا ميشود. تصنيف آنرا در آن دوره  خوانندگان توانايی همچون جبار 

فرزند قاراياغدی و علی عسگر عبداهلل يف خوانده اند. 

ملوديهای  اينها  نومره.: همه  آلتی  نومره.  نومره. بش  نومره. دورد  اوچ   11-
ظهور  عرصه  به  پا  باكو  در   1920 سالهای  دوم  نيمه  در  كه  هستند  رقص 
هم  هنوز  نومره”  “آلتی  و  نومره”  “بش  بخصوص  رقصها  اين  است.  نهاده 
مشهورند. رقصهای “اوچ نومره” و “بش نومره” را كه تمپو آهسته و ملودی 
حزين دارند خانمها اجرا ميكنند. “دورد نومره” و “آلتی نومره” نيز تمپو نسبتا 
سريعی دارند و رقصهای سليسی است كه هم توسط مردان و هم توسط زنان 

رقصيده ميشود.    

-12 اوزون دره: رقصی است بينهايت جذاب، ظريف و ليريک. اين رقص نه 
رقصهای  جمله  از  نيز  ارمنستان  و  گرجستان  در  بلكه  بايجان  آذر  در  تنها 
دوست داشتنی محسوب ميشود. در قره باغ و بين آقدام و روستای گوی تپه 

دره  ای وجود دارد كه آنرا “اوزون دره” مينامند. اين رقص صرقا منحصر به 
اين دره ميباشد.   

-13 اون دورد نومره: اين نام گذاری )شماره 14( به دليل شماره رديف رقص 
با سرعت  اين رقص توسط مردان و زنان اجرا ميشود. رقص ماليم،  است. 

آرام و به نحو حزين اجرا ميشود.

-14 ايكی آروادلی: اين رقص كميک در منطقه شكی و در روستای قاراداغلی 
آفريده شده است. توسط آقايان اجرا ميشود.

الی  اولی در سالهای 1920  دارد.  متفاوت  نوع  دو  آين رقص  بريليانت:   15-
1922 در باكو آفريده شده، تمپو آن سريع بوده  و ملودی آن بی اندازه پر 
شور است. توسط مردان اجرا ميشود. نوع ديگر آن فقط برای اجرای خانمها 

است. ملودی آن ظريف و آهنگداراجرا ميشود. سرعت آن آرام است.      

-1۶ بنووشه: رقصی است بسيار ظريف. اين رقص در اصل توسط خانمها 
هم بصورت آرام و هم با سرعت تند اجرا ميشود. در سال 1910 آفريده شده 

است.
-17 پهلوانی: رقصی قديمی است كه مختص پهلوانان جوان است. اين رقص 
در كوههای منطقه شكی پا به عرصه گذاشته و آهنگساز آن آبيلله جعفراوف 
بود. رقصی است با حركات بسيار سريع و بينهايت ديناميک. پهلوانان در اين 
رقص بيش از اينكه قدرت خود را به نمايش بگذارند بيشتر مهارت و چابكی 
آذربايجان  مناطق  بيشتر  در  اين رقص  ميدهند.  قرار  ديد  در معرض  جوانی 

اجرا ميشود.     

نام  است.  شده  آفريده  باكو  191۶-1917در  سالهای  در  تقريبا  تامارا:   18-
رقصهای  ايفاگر  و  سليان  اهل  مشهور  هنرمند  افتخار  به  رقص  اين  گذاری 
و  بسيار جذاب  اين رقص  است.  بوده  تامارا  خانم  در عروسيها،  آذربايجان 
ليريک بوده و در اصل توسط خانمها و در بسياری از مواقع توسط خانمها و 
آقايان با تمپو آرام اجرا ميشود. رقص با آواز موسيقی مقامی آغاز ميشود.  

-19 توی رقصی: رقص قديمی، سنتی است كه در نخجوان رقصيده ميشود. 
عروس  كه  ای  درشكه  مقابل  در  را  رقص  اين  داماد  و  عروس  جوان  اقوام 
يكسو  به  سرعت  به  قدمها  است،  “ياللی”  شبيه  رقص  ميرقصيدند.  ميبرد  را 

برداشته ميشود. در دست بيشتر كسانی كه ميرقصيدند مشعل سوزان بود.

-20 توراجی: رقصی قديمی است كه تقريبا در اوايل قرن نوزدهم آفريده شده 
موسيقی  است.  يافته  اختصاص  كوهستانی  زيبای  پرنده شكاری  دراج  به  و 
حزين و دلنوازی دارد. رقص تداعی كننده نحوه پرواز دراج است. همه حركات 

ايفاگر رقص يادآور پرواز دراج و سيالن او در آسمان است.    

-21 ته ره كمه: تركمه نام قومی است كه از ديربازساكن آذربايجان بودند. 
ايها بودند. ميتوان گفت كه تركمه رقصی بسيار  آفريننده رقص خود تركمه 
قديمی است. نحوه اجرای اين رقص دو نوع ميباشد ولی هر دو نوع موسيقی 
يكسانی دارند. هماكنون اين رقص در بسياری از مناطق آذربايجان متداول 
بوده  و همچنين در برنامه گروههای حرفه ای و آماتور رقص موجود است.  

برميآيد  چنين  رقص  اين  نام  از  گيردی:  باغا  جاميش   22-
اولين مجری آن  احتمال دارد كه  نامی تصادفی است.  كه 
شخصی چاق بوده و دوستان او به شوخی چنين نامی را 
به رقص داده اند. نام رقص نيز چنين ماندگار شده است. 
رقصيده  گنجه  در  قديمی  رقص  اين  وقتی  حال  هر  به 
ميشد كاراكتر كميک آن دليلی بر اين فرضيه بود. در 

اجرای آن چندان كميک  بوز نحوه  نخجوان و شاه 
نيست. در اين منطقه معموال افراد مسن اين رقص 
شكل  وبه  وسيع،  رقص  حركات  ميكنند.  ايفا  را 
مناطق  از  بسياری  در  رقص  اين  است.  پرشی 

آذربايجان مرسوم است.

راه  نحوه  “جنگی”  رقص  گاهی  جنگی:   23-
به  دعوت  خواهی،  همآورد  جنگاور،  رفتن 
به  “جنگی”  آفرينش  ميكند.  تداعی  را  جنگ 
به  “جنگی”  برميگردد.  دور  های  گزشته 
لحاظ كاراكتر همانند زمره آثار موسيقی” 

قايتاغی” و “هاالی” ميباشد.

-24 جئيرانی: رقصی است ظريف زيبا و 
ليريک. به همين دليل به رقص نام زيباترين 

)گوزن(  جيران  يعنی  جاندار  ظريفترين  و 
قديميترين  جمله  از  “جيرانی”  اند.  داده  را 
رقصهای آذربايجان است. در شوشا پا به 
است. رقص سرعت  نهاده  ظهور  عرصه 
متوسطی دارد و در اصل توسط خانمها 
ايفا ميشود. ولی در برخی مناطق مانند 
شكی توسط آقايان هم رقصيده ميشود. 

اين رقص اكنون هم مشهور است

ادامه دارد
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سال اول -  شماره سوم 

A brief
history of 

Persian 
Carpet 
and its 
patterns
The history of Persian Carpet-a culmination of artistic 
magnificence - dates back to 2,500 years ago. The Ira-
nians were among the pioneer carpet weavers of the an-
cient civilizations, having achieved a superlative degree 
of perfection through centuries of creativity and ingenuity. 
The skill of carpet weaving has been handed down by fa-
thers to their sons, who built upon those skills and in turn 
handed them down to their offspring as a closely guarded 
family secret. To trace the history of Persian carpet is to 

follow a path of cultural growth of one of the greatest civi-
lizations the world has ever seen. 

From being simple articles of need, floor and entrance 
coverings to protect the nomadic tribesmen from the cold 
and damp, the increasing beauty of the carpets found 
them new owners - kings and noblemen, who looked upon 
them as signs of wealth, prestige and distinction. 

 
Pazyryk Carpet, 5th century BCE 
Russian archaeologists Rudenko and Griaznov in 1949 
discovered the oldest known “knotted” carpet in the 

Pazyryk valley, about 5000 feet up on the Altai Moun-
tains in Siberia. Dating back to the fifth century BCE The 
Pazyryk carpet is of rare beauty and woven with great 
technical skill. It was found preserved in the frozen tombs 
of Scythian chiefs, which were 2400 to 2500 years old, it 
is now kept in the Hermitage Museum of Leningrad. An-
other rug found in the same area, dates back to the first 
century BCE. 

When Cyrus the Great conquered Babylon in 539 BC, he 
was struck by its splendour, and it was probably he who 
introduced the art of carpet making into Persia. However, 
historical records show that magnificent carpets adorned 
the court of Cyrus the Great, who founded the Persian 
Empire over 2,500 years ago. It is also said that the tomb 
of Cyrus, who was buried at Pasargadae near Persepolis, 
was covered with precious carpets. Even before his time, 
it is very likely that Persian nomads knew about the use of 
Knotted carpets. Their herds of sheep and goats provided 
them with high quality and durable wool for this purpose. 

The first documented evidence on the existence of car-
pets came from Chinese texts dating back to the Sas-
sanid Dynasty (224 - 641 CE). In 628 CE, the Emperor 
Heraclius brought back a variety of carpets from the con-
quest of Ctesiphon, the Sassanian capital. The Arabs also 
conquered Ctesiphon in 637 CE, and among the spoils 
brought back were said to be many carpets, one of which 
was the famous garden carpet, the “Spring time of Khosro”. 
This carpet has passed into history as the most precious 
of all time. Made during the reign of Khosro I (531 - 579 
CE) the carpet was 90 Feet square. The Arab historians’ 
description is as follows: “The border was a magnificent 
flower bed of blue, red, white, yellow and green stones; in 
the background the colour of the earth was imitated with 
gold; clear stones like crystals gave the illusion of water; 
the plants were in silk and the fruits were formed by colour 
stones” However, the Arabs cut this magnificent carpet 
into many pieces, which were then sold separately. 

 
Turkish Knot 
After the period of domination by the Arab Caliphates, a 
Turkish tribe, named after their founder, Seljok conquered 
Persia. Their domination (1038 - 1194 CE) was of great 
importance in the history of Persian carpets. The Seljuk 
women were skilful carpet makers using Turkish knots. In 
the provinces of Azerbaijan and Hamadan where Seljuk 
influence was strongest and longest lasting, the Turkish 
knot is used to this day. 

In the Turkish (or Ghiordes) knot the yarn is taken twice 
around two adjacent warp threads and the ends are drawn 
out between these two threads. 

 
Sinneh Knot 
In the Persian (or Sinneh) Knot, the wool thread forms a 
single turn about the warp thread. One end comes out 
over this thread and the other over the next warp thread. 

The Mongol conquest and control of Persia (1220 - 1449) 
was initially brutal. However, they soon came under the in-
fluence of the Persians. The palace of Tabriz, belonging to 
the Ilkhan leader, Ghazan Khan (1295 - 1304) had paved 
floors covered with precious carpets. The Monghol ruler 
Shah Rokh (1409 - 1446) contributed to the reconstruction 
of much that was destroyed by the Mongols and encour-
aged all the artistic activities of the region. However, the 
carpets in this period were decorated with simple motifs, 
which were mainly geometric in style. 

 
Esfahan Carpet 
The Persian carpet reached its zenith during the reign of 
the Safavid Dynasty in the 16th century. Indeed the first 
concrete proofs of this craft date back to this period. Ap-
proximately 1500 examples are preserved in various mu-
seums and in private collections worldwide. During the 
reign of Shah Abbas (1587 - 1629), commerce and crafts 

prospered in Persia. Shah Abbas encouraged contacts 
and trade with Europe and transformed his new capital 
Esfahan, into one of the most glorious cities of Persia. He 
also created a court workshop for carpets where skilled 
designers and craftsmen set to work to create splendid 
specimens. Most of these carpets were made of silk, with 

gold and silver threads adding even more embellishment. 
Two of the best know carpets of the Safavid period; dated 
1539 come from the mosque of Ardebil. Many experts 
believe that these carpets represent the culmination of 
achievement in carpet design. The larger of the two car-
pets in now kept in London’s Victoria and Albert Museum 
while the other is displayed at the Los Angeles County 
Museum. 

The court period of the Persian carpet ended with the Af-
ghan invasion in 1722. The Afghans destroyed Esfahan, 
yet their domination lasted for only a short period and in 
1736, a young Chieftain from Khorasan, Nader Khan be-
came the Shah of Persia. Through the whole course of his 
reign, all the country’s forces were utilised in campaigns 
against the Afghans, the Turks, and the Russians. During 
this period, and for several turbulent years after his death 
in 1747, no carpets of any great value were made, and 
solely nomads, and craftsmen in small villages continued 
the tradition of this craft. 

In the last quarter of the 19th Century and during the reign 
of the Qajar rulers trade and craftsmanship regained their 
importance. Carpet making flourished once more with 
Tabriz merchants exporting carpets to Europe through Is-
tanbul. At the end of the 19th Century some European 
and American companies even set up businesses in Per-
sia and organised craft production destined for western 
markets. 

Today, Carpet weaving is by far the most widespread 
handicraft in Iran. Persian carpets are renowned for their 
richness of colour, variety of spectacular artistic patterns 
and quality of design. In palaces, famous buildings, man-
sions and museums the world over, a Persian carpet is 
amongst the most treasured possession. 

Kashan Carpet 
Major Weaving Centers:
Arak, Ardebil, Bijar, Hamadan, Esfahan, Kashan, Kerman, 
Mashhad, Nain, Qom, Sanandaj, Shiraz, Tabriz, Tehran, 
Yazd, Zanjan. 

Other Centers:
Abadeh, Afshar, Ghotloo, Ahar, Amol, AnjelasAradkan, 
Baft, Bakhtiar, Balouch, Bam, Bandar Turkman, Behba-
han, Bidgol, Borcheloo, Broujerd, Chenar, Darab, Dar-
jezin, Farahan, Firouzabad, Garavan, Ghotlog, Golkhar, 
Golpayegan, Gonbad, Haris, Hosseinabad, Jourqan, Ka-
boudar, Ahang, Kashmar, Koliai Khamseh, Khoie, Khos-
rowabad, Lorestan, Mahallat, Makou, Malayer, Mahabad, 
Moshkabad, Moghan, Mianeh, Najafabad, Natanz, Naha-
vand, Neiriz, Neishabour, Qashqaie, Qazvin, qouchan, 
Rafsanjan, Ravar, Roudbar, Saman, Sarmilaq, Sarouk, 
Semnan, Senneh, Sirjan, Shahre Kord, Shahreza, Shahr 
Babak, Shahroud, Shahsavan, Tabas, Torbat Heidarieh, 
Tousirkan, Tajabad, Tafresh, Turkaman Sahra, Varamin, 
Vis, Yasouj, Zarand.   

Persian Carpet 
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History and Origins of Persian (Parsi or Farsi) and Dari-Persian 

language    By: UCLA, Language Materials Projects

Persian
Language
Persian is spoken today primarily in Iran, Afghani-
stan and Tajikistan, but was historically a more 
widely understood language in an area ranging from 
the Middle East to India. Significant populations of 
speakers in other Persian Gulf countries (Bahrain, 
Iraq, Oman, Republic of Yemen and the United Arab 
Emirates), as well as large communities around the 
World. 

Total numbers of speakers is high: about 55% of 
Iran’s population are Persian speakers; about 65% 
of Tajikistan’s population are Tajik-Persian speakers: 
over 25% of the Afghanistan’s population are Dari-
Persian speakers; and about 1% of the population of 
Pakistan are Dari-Persian speakers as well. 

Linguistic Affiliation
Persian is a subgroup of West Iranian languages that 
include the closely related Persian languages of Dari 
and Tajik; the less closely related languages of Luri, 
Bakhtiari and Kumzari; and the non-Persian dia-
lects of Fars Province. Other more distantly related 
languages of this group include Kurdish, spoken 
in Turkey, Iraq, and Iran; and Baluchi, spoken in 
Afghanistan, Iran, and Pakistan. Even more distantly 
related are languages of the East Iranian group, 
which includes Pashtu, spoken in Afghanistan; Os-
sete, spoken in North Ossetian, South Ossetian, and 
Caucusus of former USSR; and Yaghnobi, spoken in 
Tajikistan. Other Iranian languages of note are Old 
Persian and Avestan (the sacred language of the Zo-
roastrians for which texts exist from the 6th century 
B.C.). 

West and East Iranian comprise the Iranian group of 
the Indo-Iranian branch of the Indo-European family 
of languages. Indo-Iranian languages are spoken in a 
wide area stretching from portions of eastern Turkey 
and eastern Iraq to western India. The other main 
division of Indo-Iranian, in addition to Iranian, is the 
Indo-Aryan languages, a group comprised of many 
languages of the Indian subcontinent, for example, 
Sanskrit, Hindi/Urdu, Bengali, Gujerati, Punjabi, and 
Sindhi. 

Linguistic Variation
Scholars recognize three major dialect divisions of 
Persian: Farsi, or the Persian of Iran, Dari Persian of 
Afghanistan, and Tajik, a variant spoken in Tajikistan 
in Central Asia. We treat Tajik as a separate lan-
guage, however. Farsi and Dari have further dialectal 
variants, some with names that coincide with provin-
cial names. All are more or less mutually intelligible. 

Dari Persian, mainly spoken in Afghanistan, until re-
cently, deferred to the Tehran standard as its model, 
and although there are clear phonological and 
morphological contrasts, due partly to the influence 
of neighbouring Turkic languages, Farsi and Dari 
Persian remain quite similar. The dialectal variation 
between Farsi and Dari has been described as analo-
gous to that between European French and Canadian 
French. Dari is more conservative in maintaining 
vowel distinctions that have been lost in Farsi. 

Luri and Bakhtiari, languages in the southwest part 
of Iran, are most closely related Farsi, but these are 
difficult for a speaker of the Tehran standard to un-
derstand. While speakers of Luri regard their speech 
as a dialect of Persian, speakers of Farsi do not 
agree. Judaic Persian, written in Hebrew characters 
and used by Jews throughout Iran, is close to the 
Persian standard in its written form. However, many 
Iranians of Jewish descent have left the country and 
no longer form a significant portion of the popula-
tion. 

Orthography
Persian in Iran and Afghanistan is written in a variety 
of the Arabic script called Perso-Arabic, which has 
some innovations to account for Persian phonologi-
cal differences. This script came into use in Persia 
after the Islamic conquest in the seventh century. A 
variety of script forms: Nishki is a print type based 
closely on Arabic; Talik is a cultivated manuscript, 
with certain letters having reduced forms and others 
occasionally elongated in order to produce lines of 
equal length; and Shekesteh is also a manuscript, 
allowing for a greater variation of form and exhibit-
ing extreme reduction of some letters. See Persian 
Alphabet

Linguistic Sketch
The richly inflected morphological system of Old 
Iranian has been drastically reduced in Persian. The 
language has no grammatical gender or articles, 
but person and number distinctions are maintained. 
Nouns are marked for specificity: there is one marker 
in the singular and two in the plural. Objects of tran-
sitive verbs are marked by a suffix. The morphologi-
cal features of Arabic words are preserved in loans, 
thus Persian shows “broken” plural formations, that 
is, a word may have two different plural forms. 

Verbs are formed using one of two basic stems, 
present and past; aspect is as important as tense: 
all verbs are marked as perfective and imperfective. 
The latter is marked by means of prefixation. Both 
perfective and imperfective verb forms appear in 
three tenses: present, past and inferential past. The 
language has an aorist (a type of past tense), and 
has three moods: indicative, subjunctive, counter-
factual. Passive is formed with the verb ‘to become’, 
and is not allowed with specified agents. Verbs agree 
with the subject in person and number. Persian 
verbs are normally compounds consisting of a noun 
and a verb. 

Word order in Persian is Subject-Object-Verb al-
though modifiers follow the nouns they modify and 
the language has prepositions. 

Persian distinguishes short and long vowels. Words 
are stressed on the last syllable. 

Role in Society
Persian, until recent centuries, was culturally and 
historically one of the most prominent languages of 
the Middle East and regions beyond. For example, 
it was an important language during the reign of the 
Moguls in Indian where knowledge of Persian was 
cultivated and encouraged; its use in the courts of 
Mogul India ended in 1837, banned by officials of the 
East Indian Company (British Colonialism). Persian 
scholars were prominent in both Turkish and Indian 
courts during the fifteenth to eighteenth centuries 
in composing dictionaries and grammatical works. 
A Persian Indian vernacular developed and many 
colonial British officers learned their Persian from 
Indian scribes. 

Persian is the first language of about 55 percent 
of the population in Iran, and is the country’s of-
ficial language. It is the language of government, 
the media, and school instruction. Of the rest of 

Iran’s population, 20 percent speak related Western 
Iranian languages and 25 percent speak Arabic, New 
Aramaic, Armenian, Georgian, Romany, and Turkic 
languages. 

In Afghanistan, Dari Persian, along with Pashtu, are 
official languages of the country. The language is 
taught in schools and radio Afghanistan is promot-
ing a standardized pronunciation of the literary 
language. The Persian spoken in Teheran serves as 
a model for more formal styles, but some colloquial 
styles are closer to Tajik. Only minor lexical differ-
ences exist between the literary forms used in Iran 
and Afghanistan. Although both Pashtu and Dari are 
official languages, Dari has a special social status 
in the country because of its historical prestige; it 
is the preferred language for communication among 
speakers of different linguistic backgrounds. 

History
Old Persian is attested from the cuneiform inscrip-
tions left by the Achaemenid dynasty (559 to 331 
BC.) that ruled the lands known as the Realm of the 
Aryans (from which comes the name of the modern 
country Iran) up until the conquest of Alexander the 
Great. 

Middle Persian, also known as Pahlavi, after the 
Parthians who ruled Persia after the collapse of Alex-
ander’s Empire, is known chiefly through its use in 
Persian’s pre-Islamic Zoroastrian religious writings. 

The origin of Modern Persian is not clear. Although 
greatly influenced and closely affiliated to Middle 
and Old Persian, there is no conclusive evidence that 
it is directly descended from these languages. It may 
instead derive from a Pahlavi dialect once spoken in 
northeast Iran. 

Old Persian, by contrast, and its immediate descend-
ant Middle Persian, originated in a province in south-
west Iran that was once the center of the Persian 
Empire -Parsa or Fars-, hence the contemporary 
Persian name of the language: Farsi. 

The Early Modern period of the language (ninth to 
thirteenth centuries), preserved in the literature of 
the Empire, is known as Classical Persian, due to the 
eminence and distinction of poets such as Roudaki, 
Ferdowsi, and Khayyam. During this period, Persian 
was adopted as the lingua franca of the eastern 
Islamic nations. 

Extensive contact with Arabic led to a large influx of 
Arab vocabulary. In fact, a writer of Classical Persian 
had at one’s disposal the entire Arabic lexicon and 
could use Arab terms freely either for literary effect 
or to display erudition. 

Classical Persian remained essentially unchanged 
until the nineteenth century, when the dialect of 
Teheran rose in prominence, having been chosen as 
the capital of Persia by the Qajar Dynasty in 1787. 
This Modern Persian dialect became the basis of 
what is now called Contemporary Standard Persian. 
Although it still contains a large number of Arab 
terms, most borrowings have been nativized, with a 
much lower percentage of Arabic words in colloquial 
forms of the language. 

The term “Persia(n)” derives from the Greek and is 
based on the Ancient Greek reference to the whole 
region. “Farsi” is the Arabic equivalent for the name 
of the southwestern province of Parsa the locus of 
various Persian dynasties. “Iran” derives from an 
Old Iranian word.  
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