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بیست دلیل عقب 
ماندن ایرانی ها !!!

 ستاره های کاغذی فوتبال
 سر افکنده!!!

بسکتباِل بی ادعا مایۀ افتخار!

روشنفكران  و مصلحان  اجتماعي  به  جاي  اينكه  هميشه  مجيز مردم  را بگويند و فكر 
كنند تمام  مشكالت  متوجه  رژيم  سياسي  است . بايد از مجيزگويي  مردم  دست  بردارند 
و به  مردم  بگوييم  چون  شما اينگونه ايد حاكمان  هم  آنگونه اند.                   صفحه 6

آیا خزر میمیرد؟ 
يكی از غني ترين منابع آبی جهان. دريا چه ی زيبای مان, خزر, كه بخاطرعظمت و ابهتی كه دارد دريايش می 
ناميم, سخت بيمار است. هجوم انگلها بيمارش كرد, انگلهای بس كريه, بيرحم و جان سختی چون چپاولگران 
و سوداگران زمين, چوب , خاويار, نفت ومواد شيميايی بيمارش كردند. آيا ساحل زيبايش كه زمانی جوالنگاه 
رزمجويان وپيشتازان استقالل ميهن مان چون مازيار و مردآويج و اسپهبدان مازندران و ديلميان گيالن بود 

صفحه 24 به صحرايی خشک بدل خواهد شد؟   

فکر میکنین پسرا و 
دخترا چه جوري از 
عابر بانک پول می 

گیرن؟

کالهبرداری!
صفحه18

 گفتگوی اختصاصی
با مدیر شب شعر
ایرانیان در لندن
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کرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
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رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد
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با ترانه ...
 هوای دلپذیر تابستانی سر رسید! پس سالم تابستانی من را بدون 

باران پذیرا باشید...

اما هفته ای كه گذشت.. هفته ای پر بار بود در جمع دوستان برای پيک نيكهای تابستانی و وقت خوشی را گذرانديم. مهمترين روزش شنبه و يكشنبه بود كه همه برای 
پيک نيک دور هم جمع شده بودند. به هر كی زنگ می زدی يه برنامه ای داشت.. ما هم به يكی از بچه ها زنگ زديم و گفت پارک Mill Hill هستن و ما هم پيش به سوی 

اونها... زير انداز... زغال... گوشت چرخ كرده ... بال مرغ.. گوجه و.... همه را آماده در عرض 1 ساعت.... ركورد جهانی را اخر سر ميشكنيم..

اما از اون پارک بگم... مثل هميشه ايرانيها گروه گروه در اطراف پارک نشسته بودند و هر كسی هم يک آهنگی از ماشينش پخش ميكرد... يكی رضا صادقی... يكی حميد 
عسكری.... و يكی هم دمبولی ديمبل و ما هم مثل هميشه اندی به راهه! ولی باز هم متأثر شد كه اين جمعمان جمع تر نبود و باز هم ميشد ديد كه جمع  ايرانيها خالی از 
نقطه ضعف نيست... وقتی توی پاركهای ايران همچينين بساطی به راهه ... وقتی قدم ميزنی همه با لبخند به تو نگاه ميكنند و  با اينكه شما را نميشناسند ولی كبابشون يا 
آش را به شما تعارف ميكنند... ولی ولی... يكشنبه... همه يكجوری بودن.. انگار ميگفتن شما چرا آمدين اينجا... و من فقط ميديدم فالنی به فالنی نگاه ميكنه و در گوش اون 

يكی پچ پچ ميكنه... وای وای وای... چی بگم... خودم هم همين كارها را ميكنم.. اصال ما ايرانيها 
انگار تو خون مونه... كه غيبت كنيم... بد و بيراه بگيم و دعوا راه بندازيم... ولی تا اونجايی كه 
من يادمه هميشه ايرانيها را خوش مشرب و مهمان نواز ميدونن ولی فقط ما برای خارجی ها 
اينطوری هستيم.. و وقتی به هم جماعتی خودمان برخورد ميكنيم بدجنس و ناقال ميشيم... )جا 
داره تكرار كنم كه من منظورم از ايرانيها همانها هستند كه خودشان ميدونن اين كارها را ميكنن 
و شما نوعی كه اين كارها را انجام نميكنيد اصال مورد مخاطب من نيستيد( بيشتر ما ايرانيها 
محدوديت نميشناسيم و بدون ريا وبی غل و غش هستم... ظاهر و باطنمان يكی است.... و هر چه 

در دل داريم آن را آشكار ميكنيمكه نشانه خلوص نيت ما ايرانيهاست.

اما... بريم در مورد دخترهای اون روز...اين دخترهای خوشگل ايرونی... 
كه واقعا كيف كردم وقتی ميديدمبرای پسرها چه نازی ميكنن... و عشوه 
هايی می آين ... ولی امان از دست اين پسرهای ايرانی كه مشتری اين 
دخترهای  اين  جون  به  ميندازن  را  سگشان  تازه  و  نيستن  ها  عشوه 

خوشگل وتو دل برو... خداييش هيچكی دختر ايرانی نميشه... 

LONDON EVENTS

London Mela FREE

Sun Aug 12 Gunnersbury Park, Pope’s Lane, London, W5 
4NX 

Celebrating the creativity of London’s Asian communities with 
performances including Freddie Mercury tribute Sitar Rhapsody, jazz 
pianist Kishon Khan, urban music from Pandit Dinesh, aerial shows 
from Scarabeus Theatre, plus a kids’ zone, funfair and food stalls.

Firepower: Royal Artillery Museum 

Until Sep 2 Firepower: Royal Artillery Museum, The Royal 
Arsenal, Warren Lane, Woolwich, SE18 6ST 

On the Thames-side site at Woolwich where the Regiment of the 
Royal Artillery – the Gunners – was established in the early 18th 
century three listed buildings, including Europe’s oldest military 
academy (thought to be designed by Hawksmoor and the loca-
tion where Wellington drew up his battle plans) house an attraction 
telling the story of the Gunners, alongside an interactive history of 
artillery and an attempt to reckon the human cost of conflict through 
film, poetry and music. The attraction’s Cold War Gallery provides 
a chronological tour from 1945 to the present. Exhibits include rare 
post-war guns and images of significant events such as the fall of 
the Berlin Wall.

Wildlife Garden 

Until Oct 31 Natural History Museum, Cromwell Road, Lon-
don, SW7 5BD 

Seasonal opening of the garden, which highlights inner-city wildlife 
conservation. Found beside the Museum’s west lawn, the garden 
attracts urban wildlife like dragonflies, blackbirds and wrens, not to 
mention marigolds, bluebells and other flowers.

Open-Air Theatre RecommendedFREE

Until Sep 9 The Scoop at More London, Next to City Hall, Riverside, 
The Queen’s Walk, London, SE1 2AA 

Free theatre from Wednesdays to Sundays until early September. 
The shows are presented by the Steam Industry theatre company 
and directed by Phil Willmott. From Aug 2 to Sept 9 the play is 
Euripedes’ ‘Helen of Troy’. From Aug 8 ‘The Jungle Book’, based on 
the Walt Disney version of the Rudyard Kipling novel, is added. Free 
creative arts workshops are also on offer. The Scoop is the sunken 
amphitheatre on the south side of the Thames Path next to City Hall 
near Tower Bridge. No need to book.

India Now 

Until Sep 23  

A two-month festival of culture from the subcontinent incorporating 
major events such as Trafalgar Square Festival (Aug 2-19) and the 
Regent Street Festival (Sept 2) as well as exhibitions, concerts, 
talks, fashion, sport and culinary events.

Trafalgar Square Festival FREE

Until Aug 19 Trafalgar Square, London, WC2N 5DN 

This year’s Trafalgar Square Festival is part of the India Now season 
and brings us three weeks of Indian theatre, dance, music, acrobat-
ics and aerial performances. Highlights include a circus-based 
spectacular called Londonindia in week one, choreographed motor 
scooters and an installation of hundreds of bells in week two, and ‘a 
vertical Bollywood extravangaza’ played out against a giant mural in 
week three. Full details on the website.

Royal Academy Summer Exhibition 

Until Aug 19 Royal Academy, Piccadilly, London, W1J 0BD 

The annual open-submission exhibition with works in painting, 
printmaking, photography, sculpture and architecture. This year, one 
gallery is devoted to the theme of ‘light’; there are also memorial 
displays of work by Royal Academicians Kyffin Williams and Sandra 
Blow who died last year.
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اشتراک هفته نامه 
 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را 

تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند
نام: ......................................................................................

نام خانوادگی: ................................................................................

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

.................

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

 لطفا هزینه اشتراک را بهمراه اصل فیش بانکی به دفتر هفته
نامه ارسال نمائید

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

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

فال حافظ این هفته
ای پیک راستان خبر یار ما بگو/احوال گل به بلبل دستانسرا بگو

ما محرمان ُانسیم غم مخور/ با یار آشنا سخن آشنا بگو

اين فال شما داللت می كند بر شادی و خرمی و چنانكه از بزرگی تحفه ای بشما می رسد كه شما شاد 
ميشوی، دشمن زيادی داری اما كاری از پيش نمی برند، محبت دنيا را از خود بيرون كن كه هر چه 

كوشش كنی به انتهای آن نرسی. از طبيعت استفاده كن كه باعث تسكين است.

نرخ ارز  تاريخ: 1۳86/۰۵/1۷
دالر آمريكا                                    ۹,2۹8    USD

پوند انگليس                18,82۳    GBP

فرانک سويس                  ۷,۷۷۳    CHF

كرون سوئد                  1,۳8۷    SEK

كرون نروژ                  1,6۰۳    NOK

كرون دانمارک                  1,۷1۹    DKK

درهم امارات متحده عربی              2,۵۳2   AED

دينار كويت                                 ۳2,۹۹6    KWD

يكصد ين ژاپن                                JPY1۰۰
 ۷,۷۹۷ 

ريال عمان                                  24,1۵۷    OMR

دالر كانادا                                    8,824    CAD

ريال قطر                                      2,۵۵۵    QAR

پوند سوريه                                     1۷1    SYP

دالر استراليا                                 ۷,۹6۹   AUD

ريال سعودی                                2,48۰    SAR

دينار بحرين                               24,66۵    BHD

يورو                                          12,۷۹۳   EUR

ادامه از صفحۀ قبل : 

كه  بحثی  داغی...  بحث  چه  ميكرديم...  بحث  ديشب 
اين  گرفتن  آتيش  بود...  نهفته  آن  در  آموزنده  نكات 
آقايوت انقدر من حقايق تلخ زندگی اشان را بهشون 
دخترم  دوست  با  ميخواهم  ميگفت  يكی  مثال  گفتم..  
 .. كمتره  لهستانيه عروسی كم چون هم خرجش  كه 
تا  كنم  نامش  به  و  بخرم  زمين  تا  صد  نميخواد  هم 
اون  بود  اين  ولی من حرفم  بگه....  را  بله  تازه  خانم 
خانم لهستانی شما فردا كه انانت از ايران اومد و كلی 
اون  بود...  آورده  خانگی  لواشک  و  قروت  قر  برات 
خانم تا ببينه ميگه YUCK و ذوق و اون خوشمزگی 
قرقروت ولواشک از بين ميره... حاال نميتونم درست 
تايپ كردن حرفهام  كنم چون خداييش  قانع  را  شما 
از  كالم  رشته  كنم  تايپ  بخواهم  تا  و  سخته  خيلی 
كردمه  قانع  را  جمع  انقدر  ديشب  ولی  پريده  دستم 
ايرانی  دختر  براشون  ازمنميخواستن  آخرشب  همه 
ESTATE AGENCY را باز  پيدا كنم... حاال وقتی 
 IRANIAN برای  ميگذارم  هم  را  قسمتی  كردم.. 

DATING AGENCY!!! ها ها ها

ياد ميكائيل عزيز  باز دوباره  باز دوباره.... گفتم  اما 
افتادم كه خيلی وقت ازش خبر ندارم ولی اين آهنگ 
باز دوبارش را هر چی آدم گوش كنه قديمی نميشه....
اما باز دوباره ... باز دوباره.... خيلی وقت بود از يكی 
از دوستام خبر نداشتم و وقتی باهاش تماس گرفتم 
كه  نبود  ناراحته.... اصال الزم  از دوستام  يكی  ديدم 
ازش بپرسم كه چی شده و خودم تا جايی ميتونستم 
RELATIONSHIP هست... بزنم كه مشكل  حدس 

اينقدر بد باشه... گفت بعد از ۷  ولی فكر نميكردم تا 
اگه  من  ديگه...  يكی  با  رفته  نامزدش  دوستی  سال 
نميدونم  نداشتم وواقعا  و روز  بودم شب  اون  جای 
چطوری ميشه كمكش كرد.. اگه بهش بگم فراموشش 
نفررا كه  كن... دروغ گفتم... آخه چطوری ميشه يک 
۷ سال صبح و شب فكر اون بودی را يهو فراموش 
از دلش  به نظر من عشق آدم هيچ وقت  كنی...اصال 
بيرون نميره...  و اه عشقهای ديگه بيان در كنار اونجا 
ميگيرن.... و اون عشق با گذشت لحظه ها كمتر وكمتر 
ميشه ولی هيچ وقت از بين نميره وخاطرش هميشه 
همينطوره؟  هم  پسرها  برای  نميدونم  ميمونه...ولی 
دل  ميتونستم  روز   1 برای  داشتم  دوست  هميشه 
پسرها را ببينم... ببينم اصال اونها دل دارن... اگه دارن 
آدمهای  با  كال  من  ولی  دلهاشون....  تو  ميگذره  چی 
بی معرفت ومخصوصا CHEATERS  اصال آبمون 
تويه جوب نميره و بد ترين راه به هم زدن يک دوستی 
را خيانت می دونم.... حاال همونی كه ميدونی خودت 
كی هستی... چطوری ميتونی يک روزه عشق ۷ ساله 

خودت را بگذاری كنار و بری دنبال كس ديگری؟

چند مورد مهم که همیشه باید در مورد 
پسرها بدونین :

نميشه  پسرها  حرف  روي  كه  داده  نشون  تجربه 

حساب كرد

تجربه نشون داده كه پسرها عمدتا تنوع طلب هستند 
و خيلي سخت قانع ميشوند

تجربه نشون داده كه پسرها براي رسيدن به چيزي 
حاضرند دست به هركاري بزنند

دوستان  مورد  در  پسرها  كه  داده  نشون  تجربه 
همجنس خود هيچ تضميني در مورد رفاقت ندارند

كردن  عاشق  براي  پسرها  كه  داده  نشون  تجربه 
از سادگی  با استفاده  دخترها خيلی زرنگ هستند و 

دخترها به راحتی آنها راگول ميزنند.

تجربه نشون داده كه پسرها %۹۰ از دخترها بيشتر در 
مورد چيزي تالش ميكنند و نتيجه كمتری ميگيرند...

تجربه نشون داده كه پسرها اگه در واقعيت به چيزي 
به  خيال  ودر  ميكنند  پردازي  رويا  به  نرسند شروع 

آن می رسند.

در  همگي(  )نه  عمدتا  پسرها  كه  داده  نشون  تجربه 
برخورد اول چهره ي ساختگي از خود نشان ميدهند.

ها ها ها .... امان از دست آقايون ..... ای ول به تمام 
دخترها... مخصوصا و استثنائًا دخترهای ايرونی!!! 

 طراحی حرفه ای وب سایت
خدمات نشرلیفلت و چاپ

077 3311 3137 
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شروط غیراخالقی مافیای سینمایی برای بازیگران 
تازه کار 

 

مافيای سينمای ايران كه توسط يكی از بازيگران مشهور سينما اداره می 
به  بازيگر را صرف مبالغ كالن و تن دادن  به كار يک  شود، شرط آغاز 

مسائل غيراخالقی قرار داده است.

به گزارش رجانيوز، “محمدرضا.ش” كه در بسياری از فيلم ها عالوه بر 
بازيگری در قالب دستيار كارگردان و انتخاب بازيگر، ايفای نقش می كند، با 
تشكيل يک مافيای انحصاری، ورود بازيگران جديد را در كنترل خود گرفته 

و به سوء استفاده های مالی و اخالقی می پردازد.

از  و  بوده  مشهور  اخالقی  فساد  به  كه  مذكور  بازيگر  گزارش،  بنابراين 
توابين گروه مجاهدين خلق )منافقين( نيز می باشد، معرفی بازيگران مرد 
برای ايفای نقش در سينما را مشروط به پيش پرداخت اوليه ۷-8 ميليون 
با  اين پيش پرداخت  بازيگران زن، عالوه بر  تومانی كرده است. همچنين 
پيشرفت  برای  غيراخالقی  به مسائل  دادن  تن  به  انگيزی  صراحت شگفت 

سريع تر دعوت می شوند!

بر سينمای  اغلب كارگردانان،  با  ارتباط گيری  دليل  به  مافيايی  اين شبكه 
كشور مسلط شده است. ادامه حيات اين شبكه در حالی صورت می پذيرد 

كه تاكنون خبری از برنامه احتمالی مسئولين سينمايی برای شكستن اين حلقه فاسد و برخورد با اين بازيگر منتشر 
نشده است. 

 خانواده مخملباف فرانسوی نشده اند 

همسر سميرا مخملباف گفت: خانواده مخملباف تابعيت فرانسوی نگرفته اند و تنها محسن مخملباف به دليل دريافت 
نشان شواليه عنوان شهروند افتخاری فرانسه را دريافت كرده است.

مهرداد ذوالنور  افزود: محسن مخملباف در ۳ سال گذشته بيشتر از هركجا در افغانستان و تاجيكستان و هند مشغول 
ساخت فيلم و نوشتن فيلمنامه بوده است و در همان جايی زندگی می كند كه فيلم می سازد و اكنون نيز در تاجيكستان 
مشغول كار بر روی سناريوی بعدی خانه فيلم مخملباف است.وی يادآور شد: به هيچ كدام از ساير اعضای خانواده 

مخملباف عنوان شهروندی فرانسه اهدا نشده است.من و همسرم در 2 سال گذشته مشخصًا در ايران زندگی كرده ايم 
و مرضيه مشكينی )همسر محسن مخملباف( و »حنا« دختر وی نيز در ايران زندگی می كنند اما بيشتر ميان تاجيكستان 

و افغانستان در سفر هستند. 

 یادی از حـسین پـناهی در سومین سال درگذشت

آن  در  دمی  تا  نداديم  مجال  هم  به  كه  خاكی  خفت،  خواهيم  خاک  زير  در  همه  زودی  »به  می گفت  پناهی  حسين 
بياساييم.« 

سه سال از درگذشت حسين پناهی، هنرمندی كه از جنس كودكی بود، می گذرد. همو كه گويی برای زندگی در دنيای 
پر شر و شور كنونی ساخته نشده بود و در شعرهايش كه آن ها را به »دل واره« تشبيه می كرد، می گفت: »مردم وقتی 

می فهمن چی می گم، كه من مردم«. 

ايران زمين در سال 1۳۳۵ در روستای دژ كوهه استان كهكيلويه  و بويراحمد چشم به جهان  پناهی، هنرمند  حسين 
گشود. تحصيالت ابتدايی را در همان روستا گذارند و برای ورود به دبيرستان راهی بهبهان شد، سپس به تحصيل در 
مدرسه ی آيت اهلل گلپايگانی در قم پرداخت. پناهی دوره ی چهار ساله ی هنرجويی خود را نيز در مدرسه ی آناهيتا گذارند 
و پس از آن فعاليت هنری خود را آغاز كرد. او در سال 1۳6۵ در فيلم »گال« - ساخته ی ابوالفضل جليلی - حضور يافت 
و در همين سال ها در آثار ديگری چون »نارونی«، »تيرباران«، »در مسير تندباد« و »گذرگاه« نيز بازی كرد. در همين 

سال ها پناهی در مجموعه ی تلويزيونی »محله ی بهداشت« كه نخستين طنز متفاوت بعد از انقالب بود، بازی كرد. 

در سال 1۳6۷ نيز با بازی در فيلم »هی جو« فراز مهمی از زندگی حرفه يی خود را آغاز كرد. اين اثر در واقع هجويه ای 
ايران و تمايالت غرب گرايانه به وجود آمده در سال های پايان جنگ بود و پناهی نقش جوانی  بر جامعه ی آن روز 
روستايی را ايفا می كرد كه با ابراز تمايل اغراق آميز به مظاهر زندگی غربی، موقعيت های هجوآميزی را می آفرينند. اين 

شخصيت به پايه ای برای نقش هايی تبديل شد كه او در بقيه ی دوران فعاليت حرفه ای خود ايفاگر آن ها بود. 

او در سال 1۳68 چند نمايشنامه ی تلويزيونی نوشت كه در شبكه ی اول سيما به شكل تله تئاتر تهيه شد. مشهورترين 

اين نمايشنامه ها »دو مرغابی در مه « نام داشت كه در واقع به نوعی زندگينامه ی شخصی خود پناهی بود و از آن پس 
پناهی در بيشتر نقش ها به سنتی كه با اين اثر بنيان گذاشته بود، يعنی به نمايش گذاشتن زندگی شخصی اش، وفادار 

ماند. 

در سال 1۳6۹ با اين نگاه تازه به نقش آفرينی در فيلم »سايه ی خيال« مسعود جعفری جوزانی پرداخت كه فيلمنامه ی آن 
بر اساس زندگی واقعی پناهی نوشته شده بود. او در اين فيلم با بازی جذابش، در مرز خيال و واقعيت حركت كرد و 
با خلق شخصيتی خيالی به نام »غلومی« كه در واقع نيمه ی ديگر شخصيت خودش بود، نمايشی از دنيای درونی خود 
به بينندگان ارايه كرد. او با بازی در اين نقش توانست برنده ی ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول در نهمين دوره ی 

جشنواره ی فيلم فجر شود. 

پناهی در فيلم های ديگری چون »اوينار«،»مرد ناتمام«،»هنرپيشه« و »روز واقعه« نيز ايفای نقش كرد كه در مجموعه 
به 18 فيلم می رسد. 

او در اواخر دهه ی ۷۰ به تئاتر زنده روی آورد كه نمايش »چيزی شبيه زندگی« به كارگردانی او در تئاتر شهر با 
استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد. 

پناهی در تلويزيون هم در مجموعه های ماندگاری چون »گرگ ها«، »رعنا«، »روزی روزگاری«، »امام علی )ع(«، »آژانس 
دوستی« و »دزدان مادربزرگ« بازی كرد. 

او شعر هم می گفت كه تا به حال كتاب های اشعار او به نام های »گلدان و آفتاب«، »پيامبر بی كتاب«، »دو مرغابی در مه«، 
»دل شير«، »من و نازی« چاپ شده است. هم چنين چند كاست از دكلمه اشعار خودش را هم به بازار فرستاد. طی سال 
گذشته نيز موسسه فرهنگی با ياد او با نام »هات پالت«، از سوی خانواده حسين پناهی، برای نشر آثار اين هنرمند و 

هم چنين فعاليت در زمينه های چاپ و نشر كتاب، توليد فيلم كوتاه، بلند و سينمايی و تئاتر تشكيل شده است. 

وی در روزهای پايانی زندگی خود مشغول تمرين نمايشی با گروهی از دانشجويان برای اجرا در تاالر مولوی بود؛ 
اين تئاتر،  اثر خودش بود و گروه نمايشی او »هات كالت« نام داشت كه كلمه ای لری به معنای در هم ريختگی ناشی از 

خودرايی است. 

سرانجام پناهی در چهاردهم مرداد ماه سال 8۳ به ديار باقی شتافت، جسد او در خانه ی شخصی اش در حالی كه سه 
روز از مرگش گذشته بود، پيدا شد و به خاک سپرده شد. 

حضرت  از  چون  داشت  دوست  را  كودكی  و  بود  پناهی  گفت:»كودک  حسين  خاكسپاری  مراسم  در  نجفيان  رسول 
مسيح)ع( آموخته بود كودک بمانيد تا رستگار شويد. او كودک بود كه مدام بهانه می گرفت، چون معتقد بود به اشتباه 

می رويم و متاسفانه خلوص گذشته را از دست داده ايم.« 

تلويزيون  بود»در  گفته  هم چنين  نجفيان 
او  كه  می گفتند  و  نداند  كار  اجازه  او  به 
كه  كار كرد؛ در حالی  بايد  نمی داند چگونه 
پناهی  حسين  از  بايد  دنيا  هنرمندان  تمام 
سرمايه گذاری  همه  اين  وقتی  بياموزند. 
برای سريال های بی ارزش تلويزيونی انجام 
می شود ،چرا برای ساختن سريال هايی كه 
پناهی به آنها عالقه مند بود، سرمايه گذاری 

نشد.« 

بزرگ  شاعری  را  پناهی  حسين  وی، 
و  كرده  توصيف  فرد  به  ومنحصر 
گفت» اشعار او در ايهام ، كنايه واشاره نظير 
ندارد و اين موضوع روزی بر همگان ثابت 

خواهد شد. « 

اصغر همت هم در يادمان حسين پناهی با اين اعتقاد كه»او، مثل هيچ كس نبود« گفت: هيچ كس هم مثل او نيست و 
نخواهد شد؛ چرا كه او خودش بود.

شکارچی دختران درآستانه اعدام
حكم اعدام ۳ جوان جنايتكار از سوی قضات ديوان عالی كشور تأييد شد. براساس اين حكم متهمان اعدامی مجموعًا به 
۷ بار قصاص در مأل عام محكوم شده اند.نخستين پرونده مربوط به ۳ دزد مسلح است كه در جريان عمليات تبهكارانه 
شان با شليک های خود 4 مرد را از پای درآورده اند.براساس حكم صادره از سوی قضات شعبه ۷1 دادگاه كيفری 
استان تهران، متهم رديف اول كه سيامک- ۳4 ساله- نام دارد، به اتهام مشاركت در قتل »اكبر«، »سيدعبداهلل«، »علی 

اصغر«و »احمد« به 4 بار قصاص در مأل عام محكوم شد.

همچنين »سعيد« ۳2 ساله متهم رديف دوم پرونده نيز به اتهام مشاركت در قتل پدر زنش »احمد« به يک بار قصاص 
محكوم شده است.در پرونده ديگری قضات شعبه 42 ديوان عالی كشور حكم 2 بار اعدام در مأل عام برای عامل قتل 2 
دختر جوان را تأييد كردند.اين متهم با پنهان شدن پشت شمشادهای حاشيه بزرگراهی در شرق تهران دختران جوان 
را مورد حمله قرار می داد. او در جريان اين اقدام ها 2 دختر جوان به نام های اعظم و ندا را با ضربه های كارد از 
پا درآورده بود.قضات شعبه ۷1 دادگاه كيفری استان وی را در جريان محاكمه به 2 بار قصاص در مأل عام محكوم 

كرده بودند.

بازتاب حمله به کنسرت شیطان 
پرستان در خبرگزاری فرانسه

بازداشت شركت كنندگان در يک كنسرت شيطانی در ايران توجه 
به خود  را  رويترز  و  فرانسه  از جمله  های خارجی  خبرگزاری 

معطوف كرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی كوشيد حمله به كنسرت اخير در 

اخبار ریز و ُدرشت از ایران

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

كرج را با طرح ارتقای امنيت اجتماعی مرتبط كند.

اين خبرگزاری نوشت: “در بحبوحه اعمال سختگيری های فزاينده در مورد 
رفتارهای مغاير قوانين اسالمی، پليس ايران در حمله به يک كنسرت زيرزمينی 

موسيقی راک در حوالی تهران تعداد 2۳۰ نفر را دستگير كرد.”

براساس اين گزارش، در حمله به كنسرت كرج مقادير زيادی تجهيزات صوتی، 
الكل، سی دی های غيرقانونی، مواد مخدر و لباس های نامناسب زنانه كشف 

و ضبط شد.

علی فرهادی، دادستان كرج در اين خصوص گفت: “2۳۰ نفر از شركت كنندگان 
در يک “پارتی موسيقی راک” در منطقه محمدشهر كرج بازداشت شده اند.”

وی افزود: “تحقيقات در حال انجام است و به زودی حكمی درباره اعضای 
اصلی برگزاركننده اين مراسم شيطان پرستی صادر و كليه اين افراد مجازات 

خواهند شد.”

دادستان كرج همچنين بدون ارايه جزئيات از حضور تعدادی از اتباع انگليسی 
و سعودی در ميان بازداشت شدگان خبر داد.

اين گزارش می افزايد: “گروه های راک در ايران تنها مجازند با مجوز وزارت 
فرهنگ برنامه اجرا كنند، هر چند كه اين مساله مانع از رشد تشكالت زيرزمينی 

در اين كشور طی سالهای اخير نشده است.

ايران هم اكنون در حال اجرای يكی از سختگيرانه ترين قوانين اخالقی در طول 
به هزاران زن در مورد پوشش  پليس  اثر آن  بر  سال های گذشته است كه 

غيراسالمی تذكر داده است.

زنان در ايران بايد موها و كليه برجستگی های بدن خود را بپوشانند و در عين 
حال مصرف الكل و برگزاری پارتی های مختلط نيز اكيدا ممنوع شده است.”

پليس اخيرا مردانی را كه لباس آنها “شيطانی” يا “بيش از حد غربی” به نظر 
می رسد نيز بازداشت می كند.

فرهادی گفت: “بيش از 11۰ شركت كننده در پارتی راک به زندان رجايی شهر 
منتقل شده اند و سايرين نيز در بازداشت دادگستری هستند.”

اغلب  كنسرت  اين  در  جوان  كنندگان  “شركت  گفت:  همچنين  كرج  دادستان 
افرادی متمول بودند كه از طريق يک فراخوان اينترنتی به مراسم دعوت شده 

بودند و كارت های ويژه برای آنها ارسال شده بود.”

گفتنی است چند خبرگزاری ديگر از جمله رويترز نيز اين موضوع را منعكس 
كردند.

از قتل دوستم پشیمانم
 قضات برای صدور حكم جوان رفيق كش وارد شور شدند 

مرد جوانی كه در حالت مستی دوست خود را به قتل رسانده بود، ديروز در 
جلسه محاكمه اش از ارتكاب قتل ابراز پشيمانی كرد. 

به  قرار گرفت خطاب  تهران در جايگاه  دادستان  نماينده  هنگامی كه حيدری 
قضات شعبه ۷4 دادگاه كيفری استان تهران گفت؛ متهم حاضر در دادگاه به 
نام فرشاد- 2۳ ساله- متهم است با ضربات شيشه جوان ديگری را به نام 

حميد به قتل رسانده است. 

حراست  طريق  از  شهری  پليس  ماموران   8۵ سال  شهريورماه  افزود؛  وی 
خاطر  به  كه  گرفتند  قرار  حميد  نام  به  جوانی  مرگ  جريان  در  بيمارستانی 
حضور  از  پس  بود.  شده  منتقل  بيمارستان  به  بدنش  بر  وارده  جراحات 
كه  است  فرشاد  نام  به  جوانی  فرد ضارب  دريافت  پليس  محل  در  ماموران 
پس از رساندن حميد به بيمارستان متواری شده است، اما فرشاد در تحقيقات 
توسط پليس شناسايی و دستگير شد و به قتل اعتراف كرد. با توجه به مدارک 
موجود در پرونده و به عنوان نماينده دادستان تهران تقاضای صدور حكم 

قانونی را دارم. 

سپس پدر و مادر حميد در جايگاه حاضر شدند و برای متهم تقاضای قصاص 
كردند. 

رئيس دادگاه در ادامه از فرشاد خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود 
دفاع كند. مرد جوان گفت؛ اتهام قتل را قبول دارم، اما آن لحظه در حالت عادی 
نبودم. شب حادثه عروسی خواهر يكی از دوستانم بود، ما برای شركت در 
بود،  خورده  مشروب  هم  حميد  بوديم.  خورده  هم  مشروب  و  رفته  مراسم 
هنگام خارج شدن از سالن دو موتور تصادف كردند كه راكبان آن از دوستان 

ما بودند، با هم درگير شدند، من و حميد رفتيم كه به درگيری پايان دهيم اما 
من  كرديم.  دعوا  هم  با  و حميد  من  ميان  اين  در  درگير شديم،  هم  خودمان 
شيشه نوشابه يی از مغازه يی كه در آن نزديكی بود گرفتم و ضربه يی به 
حميد زدم. كاماًل مست بودم و در حالت عادی قرار نداشتم، سپس حميد را 
به اتفاق دوستانم به بيمارستان رساندم، اما از ترس خودم فرار كردم. وی 
افزود؛ از اتفاقی كه افتاده به شدت پشيمان هستم و از اوليای دم می خواهم به 
خاطر بچه ام مرا ببخشند. پس از دفاعيات متهم و وكيل مدافعش قضات شعبه 
۷4 )تردست، آقا محمدی، كوه كمره يی، باقری و سليمانی( برای صدور رای 

پرونده وارد شور شدند.

قتل در پرونده راننده عصبانی
راننده خودرو پژو كه ۵ ماه قبل در جريان درگيری، مرد سالخورده ای را به 

قتل رسانده و متواری شده بود، دستگير شد.

امسال  فروردين   8 روز 
خانواده  يک  اعضای 
سمند  خودرو  بر  سوار 
های  بزرگراه  از  يكی  در 
حركت  در  تهران  غرب 
مشاهده  با  كه  بودند 
حركات مارپيچ راننده يک 
دستگاه خودرو پژو 4۰۵ 
كردند.  اعتراض  او  به 
راننده جوان به دنبال اين 

اعتراض، خودرو سمند را متوقف كرده و با راننده آن درگير شد. در همين 
هنگام »ضياء الدين« 6۵ ساله پدرزن راننده سمند كه به قصد ميانجيگری از 
خودرو پياده شده بود، از سوی پسر مهاجم مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 

راننده جوان نيز بالفاصله با خودرواش از محل درگيری گريخت.

مرد سالخورده پس از انتقال به بيمارستان به دليل پارگی ريه و آسيب های 
الدين«  »ضياء  خانواده  شكايت  سپرد.با  جان  روز   1۰ از  بعد  وارده  جسمی 
مأموران كالنتری 1۳4 شهرک قدس با دستور »روشن« بازپرس شعبه سوم 
را  فراری  متهم  شناسايی  برای  خود  های  بررسی  تهران،  جنايی  دادسرای 
متهم  حادثه شماره خودرو  از شاهدان  يكی  كه  اين  به  توجه  كردند.با  آغاز 
را يادداشت كرده بود، عمليات رديابی خودرو پژو 4۰۵ در دستور كار قرار 

گرفت تا اين كه صاحب خودرو شناسايی و بازداشت شد.

تحت  تهران  جنايی  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  در  ديروز  صبح  متهم 
بازجويی قرار گرفت.وی ادعا كرد هيچ كدام از شهود و افراد خانواده قربانی 
حادثه را تاكنون نديده است، اما شاهدان به محض مشاهده عكس های مقتول، 
با گذشت ۵ ماه از حادثه، بالفاصله او را شناسايی كردند و گفتند ما شاهد 
بوديم كه »م« در درگيری، پيرمرد را مورد ضرب و شتم قرار داد.بدين ترتيب 
قرار  آگاهی  پليس  اختيار  در  تكميلی  تحقيقات  انجام  تا  قانونی  قرار  با  متهم 

گرفت.

با آنكه هر روز اين را گفته و تكرار كردهام، باز هم تكرار ميكنم. چون 
نشده.  عمل  شعارهاي  مثل  درست  است.  تكراري  اش  همه  ما  زندگي 
فرق اين گونه شعارها با بمب و خمپاره اين است كه بمب ها به ندرت 
عمل نمي كنند، اما شعارها هيچ وقت عمل نمي كنند! تكرار، جزئي مهم 
ديده مي  به وفور  تكرار در عالم هنر هم  اين  از زندگي ما شده است. 
مايه  هم  تلويزيون  است.  تكراري  چيز  همه  روي،  مي  سينما  به  شود. 
سرافرازي اتحاديه تكراري هاست. موسيقي، ادبيات و هر چيز ديگري 
اگر  است.  تكراري  دارد،  وجود  ما  پرپر  هنر  و  هنرپرور  در كشور  كه 
خوب دقت كرده باشيد و به عوالم ديگر، غير از عالم خود، نيم نگاهي 
تنها در وطن ما مكرر مصرف  باشيد، اصطالح تكرار مكررات  انداخته 
مي شود! بنابراين شما نبايد به صاحب ناخنک خرده بگيريد كه چرا يک 
جمله را هر روز تكرار مي كند. اينها را گفتم كه برسم به اصل مطلب. 
يكي ديگر از خصوصيات ما ايراني جماعت اين است كه زبانم الل، روم 
به ديوار، چشم ديدن هيچكس را باالتر از خود نداريم. حتمًا مي گوييد 
كوچكي  هرچيز  براي  ام  كرده  عادت  ديگر  چشم،  بده.  توضيح  بيشتر 
توضيح بزرگي بدهم. هر چقدر كه دلتان بخواهد توضيح مي دهم،آنقدر 
كه حال تهوع به شما دست بدهد. وارث ناخنک از آن عناصري نيست كه 
از پاسخگويي و توضيح شانه خالي كند! چون چيزي براي مخفي كردن 
ندارد. مثل كالسهاي درس، اول از قسمت آسان آن شروع مي كنم، بعد 
به سراغ مطالب مشكل تر مي روم .همانطور كه مي دانيد تا چندي پيش 
موز در ميان ميوه ها سري از سرها جدا داشت و باقي ميوه ها با چشم 
احترام و حسرت به او نگاه مي كردند. موز با اينكه ميوه اي اجنبي است، 
اما از آنجاكه در ايران دست به دست شده و ميشود، خصوصيات ايراني 
جماعت را به خود گرفته است. براي همين بفهمي، نفهمي كمي براي ميوه 
هاي ديگر قيافه مي گرفت! به خصوص از آن زماني كه به عنوان كاالي 
لوكس نامش بر سر زبانها افتاد! اما از آنجا كه ميوه هاي ما هم شبيه 
خودمان است، چشم ديدن موز را نداشتند. به همين خاطر با ترفندهاي 
ميوه درجه  آنچنان كه حاال موز يک  بردند،  باال  را  قيمت خود  مختلف 
براي  به جايي كشيده كه حتي خيار هم  چندم محسوب مي شود. كار 
او قيافه مي گيرد! اين خصوصيت، يعني چشم ديدن كسي را نداشتن، 
به  است. صدالبته  اپيدمي شده  ما  بين  در  عالج  غيرقابل  بيماري  مانند 
به  كار  كرده!  هم سرايت  بدجوري  كرده،  هم سرايت  هنرمندان  جامعه 
جايي رسيده كه تعدادي به اصطالح هنرمند! غوره نشده مويز شده و 
به زمين و زمان مي تازند. زبانم الل به اركان ادب فارسي هم تاخته و 
فردوسي و حافظ و سعدي را مورد تفقد بي رحمانه خود قرار داده اند. 
اين گونه هنرمندان دنباله دار، حاال كه نتوانسته اند با بلند كردن گيس، 
دلبري كنند و خود را در دل دوستداران و دشمنان هنر جا كنند،سعي 
در تخريب ديگران دارند تا خود را كمي باال بكشند. يعني مي خواهند از 
شانه كسان ديگر باال بروند. آنان كه با هنر و اهل هنر آشنا هستند، مي 
دانند من چه مي گويم، ولي خود را به حاشيه خاكي جاده مي كشانند تا 

از گزند حوادث در امان باشند.
نام بازي  به  تلويزيون، اصطالحي مطرح است  در بين علماي سينما و 
خوردن )اين بازي خوردن با آن بازي خوردن فرق دارد(، يعني هنرپيشه 
در  كه  ديگري  هرچيز  و  رقيب  حريف،  همبازي،  بازي،  اينكه  براي  اي 
مقابلش ايستاده است را كمرنگ كند، انواع و اقسام ادا بازي ها و شكلک 
كوشش  بيندازد.  چشم  از  را  مقابلش  نقش  بازي  تا  آورد  درمي  را  ها 
است.  نرسيده  جايي  به  تاكنون  مشكل  اين  حل  براي  هم  كارگردانان 
مجري هاي تلويزيون را هم حتمًا مكرر مشاهده كرده ايد به چه صورت 
سعي مي كنند حال دوست خود را بگيرند تا بيشتر به چشم دوربين و 
صد البته به چشم خسته شما بيايند. وقتي هم به آنان اعتراض مي كني، 
مي گويند براي جذاب كردن برنامه است. آره جون خودت! تو گفتي، ما 
باور كرديم! چون حال من و قلمم از اين گونه حرفها به هم مي خورد 
كالم  اطاله  بزنم!از  شكوفه  زمين  كف  بر  ديوار  به  روم  است  ممكن  و 
ندارم. همان طور كه  را  دوا و دكتر  كنم، چون حوصله  خودداري مي 
گفتم، اين بيماري العالج در همه اركان جامعه سرايت كرده. بنابراين با 
توجه به گستردگي موضوع، نمي توانم به همه موارد بپردازم. البته نه 
اينكه به عنوان صاحب ناخنک نتوانم، مي توانم، اما حالم گرفته مي شود، 

درست مثل شما.
ناخنک زن
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بیست  عامل  
عقب ماندگي  

ایرانیان
احسان  مهرابي 

مصطفي  ملكيان  به اواويت فرهنگ بر سياست معتقد است 
نقد فرهنگي  و به همين جهت وظيفه روشنفكر را بيشتر 
ايران مي داند تا نقد سياسي دولت. او در همين راستا به  
عوامل  و عناصري  اشاره مي كند  كه  موجب  عقب ماندگي  
ملكيان   سخنراني   كامل   گزارش   است .  شده   ايرانيان   ما 

تقديم  مي شود.   

جامعه   مشكالت   درباره   كه   كساني   اخير  سال   صد  در 
سخن  گفته اند و مطالعه  كرده اند معموال مجموعه  علل  و 
عواملي  كه  باعث  اين  همه  مشكالت  علمي  و مسائل  نظري  
براي  جامعه  شده  است  و بيچارگي  و بدبختي  جامعه  ما را 

بيشتر در سه  محور كندوكاو كرده اند. 

اولين  محور مداخله  كشورهاي  خارجي ، استعمار و انواع  
و اقسام  سلطه طلبي ها بوده  است . دومين  نكته  رژيم هاي  
بوده   دين   از  مردم   تلقي   سوم   مساله   و  حاكم   سياسي  

است . 

و  است   بوده   تاكيد  مورد  بيشتر  تاكنون   عامل   سه   اين  
بسته  به  ديدگاه هاي  مختلف  بر يكي  از اين  عوامل  بيشتر 
دو  كه   نيست   هم   كسي   معموال  اگرچه   است .  شده   تاكيد 
از  مهمتر  كه   مساله اي   اما  باشد.  كرده   انكار  را  عامل  
تعبير  به   است .  فرهنگي  مردم   است  وضع   عامل   اين  سه  
ديگر آسيب شناسي  فرهنگي  مردم  ايران  و اينكه  به  لحاظ  
فرهنگي  چه  امور نامطلوبي  در ذهن  و ضميرشان  راسخ  
شده  است . بنابراين  سخنان  من  به  معناي  انكار سه  عامل  
ازآن   مهم تر  كه   است   اين   بر  تاكيد  ولي   نيست .  ديگر 

نگرش هاي  فرهنگي  ماست . 

در باب  نگرش هاي  فرهنگي  هم  من  يک  تفسير دوگانه  دارم . 
من  معتقدم  وقتي  گفته  مي شود كه  از ماست  كه  بر ماست  

و اينكه  گفته  مي شود ما

 بايد از درون  تغيير كنيم  دو نوع  تغييركردن  مراد است  كه  
من  به  يک  نوع  آن  مي پردازم . 

گاه  وقتي  گفته  مي شود كه  ما بايد عوض  شويم  يعني  تا 
بهبود  وضعمان   باشيم   نداشته   سالمي   اخالقي   رفتار  ما 
پيدا نمي كند و اين  نكته  گفته  مي شود كه  سود سرانجام  و 
بالمعاد همه  در اخالقي  زيستن  است . اين  اخالقي  زيستن  
اما وضع   از دو بخش  مطلب  محل  اشاره  من  است .  يكي  
فرهنگي  به  بحث  اخالقي  ما بستگي  ندارد و به  يک  سري  
نگرش هاي  ذهني  هم  بستگي  دارد و من  مي خواهم  به  اين  

نگرش هاي  ذهني  بپردازم . 

ناآگاهانه   يا  آگاهانه   كه   هستند  اموري   ذهني   نگرش هاي  
واكنش ها  و  كنش ها  همه   در  ما  و  شده اند  راسخ   ما  در 
اخالقي   جنبه   لزوما  كه   هستيم   نگرش ها  اين   تحت تاؤير 
هم  ندارد و براي  تغيير آنها نبايد رفتار اخالقي  ما تغيير 
كند. برعكس  اين  نگرش ها هستند كه  اخالق  ما را به  سمت  
عنوان   تحت   را  نگرش ها  اين   مي شد  مي كشند.  ناسالمي  
جامعه شناسي  قوم  ايراني  بحث  كرد. اما موضوع  بحث  من  
درباره  جامعه شناسي  ايران  معاصر نيست . به  تعبير ديگر 
من  به  اين  بحث  نمي پردازم  كه  شاخه اي  از روان شناسي ، 
جامعه شناسي   از  شاخه اي   و  است   اقوام   روان شناسي  
سخنان   بنابراين   است .  اقوام   به   مربوط   روان شناسي   و 
نوشته   يا  زيگفريد  ملت هاي   روح   كتاب   عداد  در  نبايد  را 
ايران   ملت   روح   به   زيگفريد  گفتند  كه   بازرگان   مرحوم  
تا نوشته   ايراني  مي پردازم   به  روح  ملت   نپرداخته  و من  
كامل تري  مي شود قرار داد. آن  بخش  از مسائل  فرهنگي  
بيست   من   مي شود  مربوط   ايرانيان   نگرش هاي   به   كه  
عامل  را احصا كرده ام . استدالل هاي  من  هم  بر اين  مطالب  
درون   به   بايد  مخاطب   يعني   است .  درون نگرانه   بيشتر 
ببيند كه  در خودش  چنين  حالتي   و  كند  خودش  مراجعه  
يا اگر وجود دارد مي توان  گفت  سخن  روي   وجود دارد 

صواب  دارد. 

1- پیشداوري  

اولين  خصوصيتي  كه  در ما وجود دارد، پيشداوري هاي  
از  فراوان  نسبت  به  بسياري  از امور است . اگر هر كدام  
فراوان   پيشداوريهاي   كنيم   رجوع   خودمان   درون   به   ما 
واكنش هاي   و  كنش   در  پيش داوري ها  اين   مي بينيم . 
اجتماعي  ما تاؤيرات  منفي  زيادي  دارد. معموال وقتي  گفته  
نظر  محل   منفي   پيشداوري   بيشتر  پيشداوري ،  مي شود 
پيشداوري   به   پيشداوري  منحصر  است  ولي آؤار مخرب  
مخرب  خود  آؤار  هم   مثبت   پيشداوري هاي   نيست .  منفي  
را دارد. از جمله  خوشبيني هاي  نابه جا كه  نسبت  به  برخي  

افراد و قشرها و اليه هاي  اجتماعي  داريم .

 

2- جزمیت و جمود 

كرده   ريشه   ما  در  جمود  و  )دگماتيسم(   جزميت  نوعي  
است . من  اصال تحقيقات  روانشناختي  و تحقيقات  تاريخي  
در اين باره  ندارم  كه  چرا ملت  ايران  تا اين  حد اهل  جزم  

و جمود است . 

يعني  واقعيت  آن  براي  من  محل  انكار نيست  اگرچه  تبيينش  
براي  من  امكان پذير نيست . آنچه  كه  در ما وجود دارد كه  
از آن  به  جزم  و جمود تعبير مي شود اين  است  كه  باور ما 
يک  ضميمه اي  دارد. يعني  ممكن  است  كه  ما معتقد باشيم  
كه  فالن  گزاره  درست  است  اين  سالم  است  اما اگر معتقد 
اين   نباشد.  باشيم  كه  فالن  گزاره  محال  است  كه  درست  
محال  است  انسان  را تبديل  به  انسان  دگمي  مي كند. و ما 
كمتر مي شود كه  به  چيزي  معتقد باشيم  و يک  محال  است  
منضم  به  اين  اعتقادمان  نباشد. به  تعبير ديگر وقتي  ما يک  
عقيده  داريم  كه  فالن  گزاره  صحيح  است  يک  عقيده  دوم  
داريم  كه  گريزناپذير است  كه  فالن  گزاره  صحيح  نباشد. 

3- خرافه پرستي  

بافت   در  خرافه   هم   است   خرافه پرستي   ما  ديگر  ويژگي  
مذهبي ،  و  ديني   غير  بافت هاي   در  هم   و  مذهبي   و  ديني  
خرافه  در بافت  مذهبي  يعني  چيزي  كه  در دين  نبوده  و در 

آن  وارد شده  است . 

هم   آن   سكوالر  معناي   به   كه   است   اين   مهم تر  اما 
به   آوردن   باور  معناي   به   خرافي   هستيم .  خرافه پرست  
عقايدي  كه  هيچ  شاهدي  به  سود آن  وجود ندارد ولي  ما 

همچنان  آن  عقايد را در كف  داريم . 

ناگرايي   استدالل   فرزند  سه   مي توان   را  مساله   سه   اين  
سه   اين   اهل   نباشد  استدالل   اهل   كه   هر  دانست .  ما 
روحيه   تقويت   سه   اين   درمان   راه حل   بنابراين   است  

استدالل گرايي  است . 

4- بهادادن  به  داوري هاي  دیگران  نسبت  به  خود 

ما به  ندرت  در مني  كه  از خودمان  تصور داريم  زندگي  
از  ديگران   كه   است   مني   به   توجه مان   هميشه   و  مي كنيم  
بيرون  ماست .  در  ما  ترازوي   و هميشه   دارند  ما تصور 
يک سري   علت العلل   ديگران   داوري هاي   به   بهادادن   اين  

مشكالت  فرهنگي  جامعه  ماست . 

5- همرنگي  با جماعت  

اين  معنا كه  ما  از نكته  چهارم  است  به   نكته  پنجم  ناشي  
داريم   سروكار  آن   با  كه   جمهوري   برابر  در  هيچ وقت  
و  است   آن   با  مقابله   در  كه   بگوييم   سخن   نتوانسته ايم  

هميشه  همرنگ  شدن  با جماعت  براي  ما مهم  است . 

6- تلقین پذیري  

بيان   را  مخالف   آراي   و  كردن   بيان   را  رايي   يعني   تلقين  
نكردن  و مخاطب  را در معرض  همين  راي  قرار دادن . هر 
را هم   آن   نظر مخالفان   برابر هر عقيده اي   وقت  شما در 
خواستيد نشان  مي دهد كه  تلقين پذير نيستيد. تلقين پذيري  

يعني  قبول  تک آوايي . 

7- القاپذیري  

متفاوت   تلقين پذيري   با  لحاظ  روان شناختي   به   القاپذيري  
است . در القا يک  راي  آنقدر تكرار مي شود تا تكرار جاي  
است   صحيح   گزاره   فالن   گفتم   من   اگر  بگيرد.  را  دليل  
انتظار دليل  داريد اما من  به  جاي  اينكه  دليل   شما از من  
بياورم  2۰۰ بار فالن  گزاره  را تكرار مي كنم  و كم كم  ما 
يعني   دليل  را مي گيرد.  تكرار مدعا جاي   فكر مي كنيم  كه  
به  جاي  اقامه  دليل  خود مدعا تكرار مي شود و اين  هنري  

است  كه  در پرودياگاندا يا آوازه گري  وجود دارد. 

اينكه  رسانه ها وقتي  در دست  قدرت ها قرار مي گيرند آنها 
خوشحال  مي شوند به  دليل  وجود همين  روحيه  القاپذيري  
كه   هرچه   نباشد  القاپذير  ملتي   اگر  واال  است .  مردم   در 
به   از  دليل  مي خواهند كسي   دائما  بگويند چون   رسانه ها 
دست  گرفتن  راديو و تلويزيون  اظهار خوشحالي  نمي كند. 

8-  تقلید 

مي شود.  گفته   فقه   در  كه   آنست   نه   تقليد  از  من   منظور 
مراد تقليد به  معناي  روانشناختي  آن  است . يعني  اينكه  من  

آگاهانه  يا ناآگاهانه  تحت  الگوي  شخصي  باشم . 

يعني  من  خودم  را مانند تو مي كنم  و به  تو تشبه  مي جويم  
و تقليد، يعني  من  تو را الگو گرفته ام . آن چه  كه  در عرفان  
با  اين  كار را  اگر  به  خدا بجوييد  گفته  مي شود كه  تشبه  
انسان ها انجام  داديم  تعبير به  تقليد مي شود و اين  تقليد هم  

در اديان  و مذاهب  و عرفان  مورد توبيخ  است . 

9- تعبد 

تعبد يعني  سخني  را پذيرفتن  صرفا به  اين  دليل  كه  فالن  
شخا آن  را گفته  است . يعني  اينكه  اگر صورت  استداللي  من  
ذهن  من  را آزار ندهد كه  فالن  گزاره  صحيح  است  چون  
اهل   من   است   صحيح   گزاره   فالن   است   گفته   شخا  فالن  
تعبدم . آيه اي  در قرآن  است  كه  معموال كمتر نقل  مي شود 
اتخذو احبارهم  و رهبانهم  من  دون ا... كه  در باب  روحانيت  
نصاري  و يهود است  كه  فراوان  مي گويد كه  يهوديان  و 
نصاري  روحانيون  خود را مي پرستيدند چه  من  دون ا... را 
به  جاي  خدا بگيرم  يا عالوه  بر خدا. صحابي  از امام  باقر 
جواب   در  حضرت   مي پرستيدند  واقعا  آيا  كه   مي پرسد 
به   مسيحي   روحانيون   نيست   اين گونه   هرگز  مي گويد 
مردم  نمي گفتند كه  ما را بپرستيد و اگر هم  مي گفتند كسي  
اينكه  قرآن  به  آنها اين  نسبت  را مي دهد  اما  نمي پرستيد. 
به  اين  دليل  است  كه  رفتاري  كه  با خدا بايد مي داشتند با 
روحانيون  خود داشتند. مجموعه  عوامل  دسته  دوم  ناشي  
از يک  عمل  واحد است  و آن  اينكه  ما زندگي  اصيل  نداريم . 
زندگي  اصيل  به  تعبير روانشناسان  انسان گرا و به  تعبير 
زندگي   خود.  تشخيا  و  فهم   براساس   زندگي   يعني   عرفا 
اصيل  را فقط  كساني  انجام  مي دهند كه  دو سرمايه  دارندأ 

عقل  در مسائل  نظري  و وجدان  در مسائل  عملي . 

10- شخصیت پرستي  

و  شخصيت پرستند  ما  اندازه   به   مردمي   كمتر 
شخصيت پرستي  جز اين  نيست  كه  شخصيتي  خود را بر 
خود عرضه  مي  كند و خوبي هايي  كه  در زندگي  اطراف  
خودمان  نمي بينيم  از سر توهم  به  او نسبت  مي دهيم  و او 

را به  دست  خودمان  بزرگ  مي كنيم . 

11- تعصب  

تعصب  هم  افق  با شخصيت پرستي  است . تعصب  به  معناي  
چيزهاي   به   نكردن   نگاه   و  داريم   كه   آنچه   به   چسبيدن  
شدم   دارم   كه   آن چه   شيفته   من   اگر  نداريم .  كه   فراواني  
من   مي گيرد  برايم   هم   را  نداشته ها  جاي   و  كردم   فكر  و 
نسبت  به  آن  تعصب  پيدا كرده ام  و اينجاست  كه  من  نسبت  
به  كساني  كه  به  آن  وفاداري  ندارند دو ديدگاه  پيدا مي كنم . 
قرآن   غيرخودي .  گروهي   و  مي شوند  خودي   گروهي  
خودي  و غيرخودي  را رد كرده  است  چرا كه  درباره  حب  
باعث   با گروهي  دشمنيد دشمني   و بغض  مي گويد وقتي  
كنيد.  فراموش   را  انصاف   و  عدالت   آنها  درباره   نشود 
درباره  دوستي  هم  مي گويد هميت  جاهليت  شما را نگيرد. 
قبيله  من  است .  از  اينكه  چون  فالني   هميت  جاهليت  يعني  
عبارت   به   مي گيرم .  عادل   يا  باشد  ظالم   چه   را  او  طرف  
ويژگي هاي   بلكه   نيست   مهم   او  خود  ويژگي هاي   ديگر 

تعلقي  او مهم  است . 

12- اعتقاد به  برگزیدگي  

به   مي بينيم   كنيم   رجوع   خودمان   به   اگر  ما  از  كدام   هر 
هستيم .  خدا  لطف   مورد  نوعي   به   و  مي كنيم   فكر  نوعي  
بند  مو  به   ما  وضع   است   ممكن   كه   است   درست   يعني  
باشد اما پاره  نمي شود و اكثر اهمالها و بي توجي ها ناشي  
براي   كه   داشت   اصطالحي   الپينيس   است .  نكته   همين   از 
موارد ديگري  به  كار مي برد. اين  اصطالح  هماهنگي  پيش  
پيش  حاصل   از  امور  همه   گويا  اينكه   معني   به   بود  بنياد 
آمده  است  اما گويا ما اين  هماهنگي  پيش بنياد را راجع  به  

خودمان  قائليم . 

13- تجربه  نیندوختن  از گذشته  

ماندال  چون   افرادي   انسان دوستانه   اقدامات   از  پس  
واسالوهاول  و اقدامات  انسان دوستان  كه  در باب  فرهنگي  
كردن  سياسي  است  تالش  كردند زياد شنيده ايم  كه  ببخش  
و فراموش  كن  يا ببخش  و فراموش  نكن . اما داستان  بر 
سر اين  است  كه  اگر شما ببخشانيد و فراموش  كنيد باز 
هم  از همانجا ضربه  مي خوريد. انسان هاي  سالم  كساني  
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هستند كه  در درونشان  مي توانند بزرگترين  دشمنان  خود 
را از لحاظ  عاطفي  ببخشايند، چرا كه  از لحاظ  عاطفي  بايد 
بخشود اما از لحاظ  ذهني  نبايد فراموش  كرد. اما متاسفانه  
ما عكس  اين  عمل  مي كنيم ،از لحاظ  عاطفي  نمي بخشيم  و 
به  لحاظ  ذهني  فراموش   اما  كينه جويي  در ما زنده  است  
مي كنيم  چرا كه  حافظه  تاريخي  ملت  ما بسيار كند و تار 

است . 

14- جدي  نگرفتن  زندگي  

زندگي   عين  شوخ طبعي   در  كه   ما مي خواست   از  سقراط  
بگيريم  كساني  زندگي  را جدي  مي گيرند كه  دو  را جدي  

نكته  را باور كنند. 

1-باور به  مستثني  بودن  از قوانين  حاكم  بر جهان . 

قوانين   از  خود  ندانستن   مستثني   نگرفتن   جدي   هر  دليل  
هستي  است . 

2-نسبت سنجي  در امور 

كه   مضمون   اين   با  دارند  اصطالحي   روانشناسان  
بسنجد.  هم   به   نسبت   را  امور  وزن   بتواند  بايد  انسان  
انسان هايي  كه  زندگي  را جدي  نمي گيرند چيزهاي  مهمتر 
انسان هايي   فراوانند  مي كنند.  رها  مهم   چيزهاي   براي   را 
خطاي   اما  نمي كنند  تاكتيكي   خطاي   زندگي   طول   در  كه  
استراتژيک  عظيم  دارند يعني  كل  زندگي  را مي بازند اما در 

ريزه كاري ها وسواس  دارند. 

15-دیدگاه  مبتذل  نسبت  به  کار 

ديدگاه  كمتر مردمي  نسبت  به  كار تا حد ديدگاه  ما نسبت  
به  كار مبتذل  است . ما كار را فقط  براي  درآمد مي خواهيم  
به   هم   بيكاري   راه   از  بتوانيم   را  درآمد  اگر  بنابراين   و 
دست  آوريم  از كار استقبال  نمي كنيم . در واقع  ما كار را 
اجتناب ناپذير مي دانيم  در حالي  كه  بايد ديدگاه  مولوي  را 
درباره  كار داشته  باشيم  كه  معتقد بود كار جوهر انسان  

است . 

16- قائل  نبودن  به  ریاضت  

رياضت  در اين  جا نه  به  معناي  آنچه  كه  مرتاضان  انجام  
را  در زندگي  همه  چيز  اينكه   به  معناي   مي دهند رياضت  
نمي توان  بايد دانست  بنابراين  بايد چيزهايي  را فدا كرد تا 
چيزهاي  باارزش تري  را به  دست آورد. قدماي  ما مي گفتند 
قابل   يک جا  در  محاسن   همه   يعني   است   تزاحم   دار  دنيا 
جمع  نيست  به  تعبير نيما يوشيج  تا چيزها ندهي  چيزكي  
به  تو نخواهند داد. در زبان هاي  اروپايي  قداست  از ماده  
فداكاري   اينكه   مي گفتند  مسيحي   عارفان   است .  فداكاري  
قداست   كه   است   دليل   اين   به   ماده اند  يک   از  قداست   و 
چيزهاي   دادن   دست   از  قيمت   به   مگر  نمي آيد  دست   به  
و  باشيم   داشته   را  چيز  همه   مي خواهيم   ما  ولي   فراوان . 
به   نسبت   است .  آنگونه   كار  به   نسبت   ديدگاهمان   وقتي  
مصرف  هم  ديدگاهمان  اين گونه  مي شود و باعث  مي شود 
دچار مصرف زدگي  شويم . وقتي  ما بحث  مصرف زدگي  را 
مطرح  مي كنيم  مطرح  مي كنند كه  شما از اوضاع  جامعه  و 
فقر خبر نداريد. بايد گفت  مصرف زدگي  يک  ديدگاه  است  
نه  يک  امكان . يعني  فرد فقير هم  در سردل  خود مي گويد 
كاش  بيشتر داشتم  و بيشتر مصرف  مي كردم . كدام  يک  
از ما براي  آرمان هاي  خود حاضر است  به  قدر ضرورت  
اكتفا كند. اين  مصرف زدگي  ما را به  دنائت  مي كشد اگر ما 
بوديم  و فقط  ضروريات  زندگي  مجبور به  كرنش  كردن  

نبوديم . 

17- از دست  رفتن  قوه  تمیز بین  خوشایند و مصلحت  

مردمي  كه  منافع  كوتاه مدت  را ببينند و قدرت  ديدن  منافع  
فريب خوردگي   معرض   در  باشند  نداشته   را  درازمدت  
در  پوپوليستي   سياست هاي   موفقيت   دليل   هستند. 
نديدن   كرده   پيدا  رواج   هم   اخير  سال   يک   در  كه   كشور 
نشود  ديده   بلندمدت   منافع   وقتي   است .  درازمدت   منافع  
ادبار  و  نكبت   قيمت   به   مي شود  تامين   كوتاه مدت   منافع  

درازمدت . 

18- زیاده گویي  

گفته   مذاهب   و  اديان   در  كه   آنچه   برخالف   درست   ما 
است   نقل   مي زنيم .  پرحرف   و  هستيم   زياده گو  مي شود 
ما ملت   اما  تبادل  روحي  داشتند  كه  عرفا هم  در سكوت  

حرف زدن   ما  براي   كار  آسان ترين   و  هستيم   پرسخني  
است . 

19- زبان  پریشي  

بدتر از پرسخني  ما زبان پريشي  ما است. زبان پريشي  به  
اين  معنا است  كه  انسان  حرف  خود را خودش  هم  متوجه  
ما  سخنان   در  روانشناختي   تحليل   اگر  يعني   نمي شود 
انجام  شود اصال برخي  جمالت  معنا ندارد. سخنان  همه  
مانند شهرک هاي  سينمايي  است  كه  در زمان  فيلم  پر از دژ 
و قلعه  است  اما وقتي  فشار مي دهيم  فرو مي ريزد. به  تعبير 
ديگر حرف هاي  ما پشتوانه  ندارد و همه  ما از صدر تا ذيل  
ياوه  مي گوييم . و به  همين  دليل  هم  به  لحاظ  ذهني  تا اين  
حد پريشانيم . كساني  كه  سرگرداني  ذهني  دارند اول  بايد 
زبان  خود را پااليش  كنند. يعني  بايد حرف  را فهميده  بزنند 
و از طرف  مقابل  هم  حرف  فهميده  بخواهند. نوام  چامسكي  
و  نحوي   قواعد  كه   هر جمله اي   كه   كند  ؤابت   اينكه   براي  
جمالتي   نيست   بامعنا  صرفا  شده   رعايت   آن   صرفي  
برادر  مثال  مي گفت : وقتي  مي گويند «پسر  مي گفت  بطور 
مثلث  ما عاشق  بيضي  شما شده  است ». قواعد صرفي  و 

نحوي  آن  رعايت  شده  اما بامعنا نيست . 

20- ظاهرنگري  

كل   بر  دين   در  فقهي   روحيه   غلبه   دليل   به   ظاهرنگري  
به   ما  آنكه   جاي   به   يعني   است .  افكنده   سايه   كارهايمان  
ارزش  و انگيزه  كار توجه  كنيم  فريفته  ظاهر مي شويم . اين  
ظاهربيني ها ما را براي  ظاهرفريبي  آماده  مي كند. در هر 
ظواهر  و  فقه   فداي   روانشناسي   و  عرفان   اخالق ،  كه   جا 

شود اين  روحيه  غلبه  پيدا مي كند. 

در پايان  پيشنهادي  دارم  كه  داراي  دو نكته  است : 

اول  اينكه  در باب  هر كدام  از موارد مطرح شده  فكر كنيم  
كه  درست  است  يا نه . اگر درست  است  اول  كاري  كه  بايد 

كرد اين  است  كه  در شخا خودمان  بررسي  كنيم . 

ديگران   روي   و  نكنيم   ذره بين   را  نكته ها  اين   اينكه   يعني  
بگيريم  بلكه  اول  ذره بين  را روي  خودمان  بگيريم . 

است   درست   شده   گفته   مطالب   اگر  اينكه   دوم :  نكته  
هميشه   اينكه   جاي   به   اجتماعي   مصلحان   و  روشنفكران  
متوجه   تمام  مشكالت   كنند  فكر  و  بگويند  را  مجيز مردم  
دست   مردم   مجيزگويي   از  بايد  است .  سياسي   رژيم  
بردارند و به  مردم  بگوييم  چون  شما اينگونه ايد حاكمان  

هم  آنگونه اند. 

اين   فرهنگش   كه   جامعه اي   فرهنگند  اين   زائيده   حاكمان  
اقتصادش  هم   ناگزير سياستش  هم  آن  مي شود و  باشد 
مصلحان   و  روشنفكران   براي   كه   خطاست   مي شود.  آن  
اجتماعي   شخصيت   و  محبوبيت   پيداكردن   اجتماعي  
و  بگويند  را  مردم   مجيز  اجتماعي   محبوبيت   پيداكردن  
بگوييم  كه  مردم  هيچ  عيب  و نقصي  ندارند چرا كه  رژيم  
سياسي  وليده  مردم  است  و رژيم  سياسي  بهتر به  فرهنگ  

بهتر نياز دارد.

۱۰ دلیل عمده 
برای اهمیت 
برنامه ریزی 

بیشتر 
ما اهل برنامه ريزی هستيم مثال چنان چه تا به حال برای 
ويژه  مراسم  يک  يا  ميهمانی  عروسی،  مراسم  مسافرت، 
برنامه ريزی كرده باشيد، می دانيد كه چه كارهای زيادی 
برای  بايد  را  همه  و  همه  كه  مراحلی   ، دهيد  انجام  بايد 
افراد  ببخشيد.  سامان  و  سر  دلخواه  نتيجه  به  رسيدن 
اتفاقات  برای رويدادها و  برنامه ريزی  اهميت  از  زيادی 
مهم زندگی مطلعند اما اندک شمارند كسانی كه از اهميت 
برنامه ريزی برای تمام زندگی خود آگاه باشند. گفته می 

نمی  ريزی  برنامه  اغلب  مردم  كه  شود 
كنند كه شكست بخورند، بلكه در برنامه 
ريزی كردن شكست می خورند. روشن 

مراسم  يک  انداختن  راه  كه  است 
بدون  مسافرت  يا  عروسی 
برنامه ريزی تقريبًا فاجعه آميز 
است، اما در مورد كل زندگيتان 

چطور؟!

روی  پيش  راه  سه  عماًل 
روی  سبب  خودتان  يا  شماست: 
يا  شويد،  زندگی  اتفاقات  دادن 

آن  دادن  روی  و  بايستيد  كناری 
يا  و  باشيد  گر  نظاره  را  اتفاقات 

مبهوت  و  گيج  آنها  افتادن  اتفاق  از 
بمانيد، چنانچه بخواهيد كه هماهنگ و 

بايد  كنيد  زندگی  خود  اميال  با  مطابق 
در شمار آن گروه از افرادی باشيد 

كه خود سبب پيش آمدن رويدادها 
بايد  و  لزوما  بنابراين  شوند.  می 

پی  در  عمده  دليل   1۰ كنيد.  ريزی  برنامه 
آمده شما را متوجه اهميت برنامه ريزی در 

زندگی خواهد كرد.

1( يک زندگی برنامه ريزی شده، به شما جهت می دهد، 
قرار می دهد  اختيارتان  اين فرصت را در  برنامه ريزی 
كه بدانيد به كجا قرار است برويد و چطور بايد به آن جا 
كارهايی  برای  را  خود  وقت  اين صورت  غير  در  برويد 

بيهوده تلف خواهيد كرد.

2( برنامه زندگی برای شما مراحل رسيدن به روياهايتان 
تاكنون روياهايتان  داد. چنانچه  را به شما نشان خواهد 
برای شما غير ممكن و دست نيافتنی می نمود، شايد به 
اين دليل بوده است كه شما هيچ طرح و برنامه ای برای 

رسيدن به آنها آماده نكرده ايد.

۳( اگر زندگيتان را به شانس و اقبال واگذار كنيد يا اجازه 
بدهيد كه ديگران زندگيتان را كنترل كنند، بی ترديد نااميد 

و دلسرد خواهيد شد. يک زندگی برنامه ريزی شده كنترل 
زندگی را در دستان شما قرار می دهد.

4( يک زندگی برنامه ريزی شده به شما آرامش می دهد. 
بدون برنامه دچار گيجی و سردرگمی خواهيد شد كه كجا 

برويد و روزهايتان را چطور بگذرانيد.

می  هدف  شما  به  ما  شده  ريزی  برنامه  زندگی  يک   )۵
زندگی  برنامه  روی  كه  گيريد  می  تصميم  وقتی  بخشد. 
كنيد، يعنی قصد داريد هدفمند زندگی كنيد و ديگر زندگی 

كردنتان، بودن خالی نيست.

6( شور و اشتياق حاصل يک زندگی برنامه ريزی 
شده است. موفقيت تحقق پيشرونده يک هدف واقعا 
ارزشمند است. وقتی هدفی پيش روی خود داشته 

باشيد، با شور و اشتياق بيشتر زندگی می كنيد.

قدرت  شما  به  شده  ريزی  برنامه  زندگی  يک   )۷
در زندگی  بودن  برنامه ريزی و هدفمند  دهد.  می 
سبب می شود به همان شيوه ای كه دوست داريد 

زندگی كنيد با حداقل نياز به ديگران!

شود  می  باعث  شده  ريزی  برنامه  زندگی  يک   )8
شكرگزار نعمت های خداوند باشيد. شما ناظر فعال 
و آگاه هر آن چيزی خواهيد بود كه خدا به شما 
داده و برنامه ريزی برای زندگيتان نشان می دهد كه 

به نعمات خدا احترام می گذاريد.

شود  می  سبب  شده  ريزی  برنامه  زندگی  يک   )۹
ناخودآگاهتان نيز به خدمت شما در آيد. با برنامه ريزی، 

بصيرتی در ناخودآگاهتان می كاريد. 

1۰( آزادی و راحتی خيال، حاصل يک برنامه ريزی حساب 
شده است. چنانچه برای شكل دادن به سرنوشتتان آزادی 

طلب كنيد، واقعا آزاد خواهيد بود.

سميه محمد نژاد
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حکایت پیر و     
َاسَتر  

                                         

                                        
    

حكايت َملِْک يونان و حكيْم رويان

در زمين ُفرس و رويان َملِكي بود َملِْک يونانش گفتندي و در تن آن ملک ناخوشي َبَرص بود كه اطبا از معالجت آن 
عجز داشتند. روزي حكيمي سالخورده به آن شهر آمد كه حكيْم رويان نام داشت و ُلَغِت يوناني و فارسي و رومي 

و عربي، و سود و زيان گياهان و برگ درختان نيک بدانستي.

پس حكيم چند روزي در آنجا بماند و شنيد كه َتن َملِک َبَرص دارد و اطبا در عالج آن عاجز شده اند برخاسته به پيش 
ملک يونان شد و زمين بوسيده طبيبي خود را بر ملک عرض نمود و گفت: اي ملک، شنيده ام كه تنت را ناخوشي فرو 

گرفته و تاكنون عالج پذير نگشته من مي خواهم كه معالجت كنم بي آنكه ترا شربتي بخورانم و روغني بمالم.

ملک يونان در عجب شد و گفت: چگونه مي تواني بي دارو و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چنين كني ترا بي نياز گردانم 
و آنچه كه آرزو داري برآورم. اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهي كرد؟ اي حكيم، بدين كار بشتاب! حكيم رويان 

زمين بوسيده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد.

روز ديگر به پيش ملک آمده گفت: امروز با گوي و چوگان به ميدان همي رو. چون ملک با گوي و چوگان به ميدان 
شد،  حكيم رويان پيش آمد و چوگان برگرفته به ملک داد و گفت: چنين بگير و بقوت بازو بر گوي بزن تا دست و 
تنت خوي كند و دارو بر دست تو نفوذ كرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه باز گشته به گرمابه شو و پس 

از گرمابه زماني بخواب كه بهبودي يابي والسالم.

در حال ملک يونان سوار گشته، چوگان بَِكف گرفت و برگوي همي زد تا دست و تنش خوي كرد. حكيم رويان دانست 
كه دارو بر تن او نفوذ كرده گفت: اكنون به خانه بازگرد و بگرمابه شود.

ملک به خانه رفته به گرمابه شد. پس از شست و شوي از گرمابه بيرون آمده بخسبيد. چون از خواب برخاست ديد 
تنش از ناخوشي پاک گشته، به سيِم سفيد همي ماند. شادمان و خرسند گرديد.

روز ديگر حكيم به بارگاه شد و زمين ببوسيد و به َطَرِف َبساط اِستاده گفت:

وجود نازكت آزردة گزند مباد  تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد    

به هيچ حادثه شخص تو دردمند مباد سالمت همه آفاق در سالمت تست    

حكيم شعر به انجام رسانيد. ملک برپاخاسته او را در آغوش گرفت و در پهلوي خويشتن بنشاند. پس از آن خوانهاي 
طعام بنهادند و خوردني بخوردند و تا پسين به صحبت و منادِمت بنشستند. آنگاه ملک دو هزار دينار زر و هديه هاي 

گرانبها به حكيم داد. حكيم به خانه بازگشت و ملک خرسند نشسته. به كردار نيک حكيم سپاس همي گفت.

چون روز ديگر شد، ملک به ديوان بر نشست و حكيم نيز به بارگاه آمده زمين ببوسيد. ملک او را در پهلوي خود 
جاي داد. چون حكيم خواست بازگردد ملک هزار دينار زر با َخلَعت ها و هديه ها بدو داد. ملک را با حكيم كار بدينجا 

رسيد.

و اما وزيِر َملِک مردي بخيل و بدخواه بود. چون بخشش هاي ملک يونان را به حكيم رويان بديد، بدو َرشک آورد 
و بدخواهي او در دل گرفت و به پيشگاه ملک يونان رفته زميِن نياز بوسه داد و گفت: اي ملک، بندگان درگاه را 
َفرض است كه َملِک را آنچه بينند آگاه كنند و پندي را كه سودمند است، بازگويند. ملک گفت: پند بازگوي. وزير گفت: 
پيشينيان گفته اند هر كه در عاقبت كارها انديشه نكند به رنج اندر افتد. من ملک را در َطريِق ناصواب مي بينم كه بر 

دشمن و بدخواه خويش چندين عطا و بخشش مي كند و از اين كار بسي هراس دارم. 

ملک چون اين بشنيد به هم برآمد و رنگش پريدن گرفت. از وزير پرسيد كه: بدخواه كيست؟ وزير گفت: حكيْم رويان 
دشمن جان ملک است. ملک گفت: چگونه بدخواه است كه بي زحمت معالجت مرا از رنج چنان ناخوشي خالص كرد؟ 
اگر من او را اَنباز مملكت و پادشاهي خود كنم هنوز پاداش صد يک نيكوئي او نخواهد بود. گمان دارم كه تو اين سخن 

را از َرشک گفتي و همي خواهي كه من او را كشته، پشيمان شوم. بدانسان كه ملک سندباد پشيمان شد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبست.

ادامه دارد ...

)گردآوری و تخليص: بهزاد – ر / از كتاب قصه های هزار و يک شب( داستانی از هزار و یکشب

خدمات ساختمانی، 
مسکونی و تجاری

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل

طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب
لوله کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 

کاشیکاری و آجرکاری ...

079 4862 5919

آگهی های 
شما به کیفیت و 

استمرار این هفته 
نامه یاری 
می رساند

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َسرکتاب، دعای باطل ِسحر، دعای 

محبت، کارگشایی، بخت گشایی، رزق 
و روزی و درمان دردها با توسل به 

قرآن مجید
۰79۰33۱۰833
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نیم قرن از مرگ الیور 
هاردی گذشت

به  آمريكا  در جورجيا  هارلم  در   18۹2 ژانويه  هجدهم  هاردی  نورول  اليور 
دنيا آمد. او در دانشگاه ايالتی جورجيا در رشته حقوق تحصيل می كرد و در 

فواصل بين درس هايش در كنسرواتوی موسيقی آتالنتا آواز می خواند. 

اگرچه در خانواده او نيز همانند لورل، هيچ پيش زمينه بازيگری وجود نداشت، 
اما از همان ابتدا استعداد و خالقيت فراوانی در زمينه هنر بازيگری و نمايش 
داشت. اليور مدتی حقوق خواند و مدتی نيز به طور جدی آواز را دنبال كرد 
)او صدای خوبی داشت كه بعدها در برخی فيلمها مورد استفاده قرار گرفت( تا 
در سال 1۹1۰ با افتتاح يک سالن تئاتر در ميلد گويل جورجيا به سينما عالقه 

مند شد و سپس با كمپانی لوسين فلوريدا شروع به كار كرد. 

يكی از نقش های دو نفره متعددی كه او در آن ظاهر شد سگ خوش شانس 
بود كه نقش كوچكی در مقابل لورل داشت. اين ماجرا تقريبا يک دهه قبل از آن 

بود كه اين دو دوباره با هم همبازی شوند. 

او در نقش های چاق بسياری بازی كرد و در سال 1۹26 به استخدام هال روچ 
در آمد. در فيلم های اوليه اش با نام های نورول هاردی، بيب هاردی )لقبش 
در كودكی (، اليور بيب هاردی و اليور نورول هاردی بازی می كرد و پس از 

پيوستن به روچ نام اليور هاردی برای او تثبيت شد. 

شخصيت سينمايی هاردی به قول خودش كمی برآمده از شخصيت واقعی او 
و كمی نيز متاثر از داستان مصور هلپ فول هنری بود. هاردی از شخصيت 
خود ، خلق و خوی جنوبی و ويژگی هيكلش را گرفت. درون شخصيت تنومند 

او قلبی مهربان قرار داشت. 

مشهور است كه لورل مغز متفكر آثار بود و هاردی پس از بازی معموال به 
نيز حقوق می گرفت، شخصيت ها  البته نصف لورل  سراغ گلف می رفت و 
و روابط سينمايی آن دو در خالل 2۷ فيلم كوتاه بين 1۹26 تا 1۹2۹ شكل 
گرفت. بعد از بازی در فيلم سوپ اردک اين دو به بهترين جفت كمدين تاريخ 
سينما تبديل شدند.بعد از بيش از دو دهه موفقيت آميز در كنار استن، اليور 
بدون استن در فيلم هایHigh Ribing وKentuckian Fighting محصول 

سال 1۹4۹ظاهر شد. 

البته لورل و هاردی نخستين زوج های موفق كمدی بودند كه رابطه شان بارها 
مورد تقليد قرار گرفت و هيچ گاه با آن كيفيت تكرار نشد. 

هاردی متواضعانه هيچ گاه خود را به تنهايی خنده دار نمی دانست و از اين 
بابت خود را وامدار لورل می خواند. 

تلقی  اين  از  و  نكرد  فرض  كمدين  را  هرگز خود  او  گويد:  می  همسرش 
مردم در شگفت بود. 

هاردی كه همواره يكی از عوامل خنده دار بودنش چاقی اش بود و روز به 
روز نيز چاقتر می شد، سرانجام در سن 6۵ سالگی نگران از سالمتی خود 
به اين نتيجه رسيد كه بايد به طور جدی وزن كم كند، آن چنان كه در كمتر 
از چند ماه حدود ۷۰ كيلو وزن كم كرد، ولی ناگهان يک ماه بعد دچار سكته 

قلبی شد، آنچنانكه تا چند ماه بستری شده و نمی توانست صحبت كند، 
اوايل آگوست  او همچنان در خانه تحت مراقبت همسرش بود ولی در 
سال 1۹۵۷ با فاصله بسيار كمی دو سكته قلبی ديگر كرد و به كما فرو 
رفت ولی ديگر هيچگاه چشم هايش را بازنكرد و سرانجام در تاريخ 
۷ آگوست 1۹۵۷ در سن 66 سالگی چشم از جهان فروبست. او را 

در قبرستانی واقع 

در شمال هاليوود دفن كردند.
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کالهبرداری

از درگیر شدن در آن 
اجتناب کنید! از تقلب و 

اغفال برحذر باشید 
 Tricks - don’t get
 caught out! Beware of

 Fraud & Deception
اگر بدون آنكه انتظارش را داشته باشيد يک تماس تلفنی و يا نامه 

ای دريافت كنيد كه از شما بخواهد در يک قرعه كشی شركت 
كنيد در قبال آن چه می كنيد؟ اگر به آن پاسخ بدهيد ممكن است 

هزاران پوند را از دست بدهيد. اين مطلب به شما درباره اين 
كالهبرداری ها هشدار می دهد. اين نوع كالهبرداری ها اقداماتی 

برای ربودن پول شما هستند. 

كالهبرداری های مختلفی وجود دارد. از محلول های طبی معجزه 
آميز گرفته تا قرعه كشی های قالبی و هر چه بيشتر درباره آنها 

بدانيد به همان اندازه امكان كمتری وجود دارد كه فريب آنها را 
بخوريد. 

كالهبرداری –طرح های هرمی 

طرح های هرمی به شما قول می دهند كه در قبال تعداد افرادی كه 
برای عضويت يا پرداخت پول در آنها جلب می كنيد پول پرداخت خواهند 

كرد. 

ادعاهايی كه در باره پرداخت پول می شود گمراه كننده هستند. زيرا تنها 
روشی كه می توان از چنين پولی برخوردار شد اين است كه بتوانيد افراد 

جديدی را به عضويت درآوريد و از اينرو آنها كه در پايين هرم قرار 
دارند هميشه در می بابند كه نمی توانند از سودی كه قرار است از 

سرمايه گذاری خود برخوردار شوند، بهره مند شوند. 

بسادگی تعداد افراد كافی وجود ندارند كه بتوانند اين گونه طرح های هرمی 
را تامين كنند. در نتيجه معموال كسانی كه اين طرح ها را راه انداختند از آنها 

پول می سازند. 

هيچ پول جديدی در اين طرح های هرمی درست نمی شود. كسانی كه در 
آنها اول سرمايه گذاری كردند سودشان را از قبل كسانی كه ديرتر پيوستند 

بدست می آورند. باالخره زمانی می رسد كه ديگر كسی وجود ندارد كه 
بخواهد در اين طرح ها سرمايه گذاری كند و در نتيجه آخرين كسانی كه در 
اين طرح ها سرمايه گذاری كردند، يعنی كسانی كه در پايين هرم قرار دارند، 
پول خود را از دست می دهند. اين افراد ممكن است مورد تعقيب قانونی هم 

قرار بگيرند زيرا چنين طرح هايی غيرقانونی هم هستند. 

طرح های هرمی از طريق پست الكترونيكی )ای ميل( و يا پست معمولی پخش 

می شوند. 

كالهبرداری –شماره تلفن ها و تلفن های انترنتی كه 
نرخ باال دارند 

كالهبرداران از شماره تلفن هايی كه با ۰۹۰ شروع می شود 
برای كالهبرداری های زيادی استفاده می كنند. 

اين كالهبرداری ها شامل عرضه هدايا و تعطيالت قالبی می 
شود. اين كالهبرداری ها معموال با اين شروع می شود كه 

كالهبردار به شما نامه ای می نويسد كه در آن ادعا كرده شما چيزی 
را برنده شده ايد و از شما خواسته است كه با يک شماره تلفن ويژه 

تماس بگيريد. 

ممكن است به شما قول دريافت يک هديه مجانی و يا تعطيالت مقرون به 
صرفه داده شود، ولی در واقع آنچه از آن برخوردار می شويد كامال 

نااميدكننده است. 

اگر به شما گفته باشند كه از آنجا كه برنده يک قرعه كشی هستيد بايد 
به يک شماره تلفن زنگ بزنيد، در مقابل نه فقط چيزی گيرتان نمی آيد بلكه 

بايد يک قبض تلفن گران را – هم كه گاها سر به 1۵ پوند برای يک مكالمه 
می زند – متقبل شويد. 

اگر شما به شماره ای كه داده شده زنگ بزنيد ممكن است فقط به يک پيغام 
ضبط شده تبليغاتی گوش دهيد. به ياد داشته باشيد كه هر چه وقت تلفنی 

شما طوالنی تر بشود به همان ميزان هم هزينه تلفن شما باال می رود. شما 
حتی ممكن است برای كسب اطالعات بيشتر درباره هديه ای كه برنده شده 

ايد به يک شماره تلفن ديگری وصل شويد كه از نرخ باالتری برخوردار 
است. 

همينطور ممكن است شما گرفتارتقلب انترنتی شويد. اين زمانی رخ می دهد 
كه بدون آنكه آگاه باشيد ار طريق انترنت به يک شماره تلفنی كه نرخ بسيار 
بااليی دارد وصل می شويد. اگر شما از انترنت استفاده می كنيد مهم است 

كه قبض تلفن تان را برای شماره های ويژه ای كه هزينه بااليی دارند 
كنترل كنيد. 

هشدار برای برحذر ماندن از كالهبرداری ها مربوط به 
شماره تلفن های ويژه 

به ياد داشته باشيد كه  	•
هزينه شماره تلفن های ويژه 

كه نرخ بااليی دارند بر 
حسب دقبقه 

محاسبه 
می 

شود و معموال از نرخی بيش 
هزينه مكالمه با شماره های محلی و يا بين از 

المللی برخوردارند؛ 

به شماره تلفنی كه نرخ ويژه دارد زنگ نزنيد مگر اينكه كامال  	•
مطمئن شويد كه هزينه تماس با آن چقدر است و مايليد آن را متقبل شويد؛ 

كامال هشيار باشيد كه اگر به شماره تلفنی كه با ۰۹۰ شروع می  	•
شود زنگ بزنيد آيا از طريق پيغامی از شما خواسته می شود كه به شماره 

تلفن ديگری كه با ۰۹۰ شروع می شود زنگ بزنيد يا نه. 

كالهبرداری –عالئمهشداردهنده ای كه نشان می دهند يک خويشاوند مسن 
ممكن است قربانی اين اقدامات باشد 

كالهبرداری های زيادی افراد مسن را كه اغلب صدمه پذيرترند هدف قرار 
می دهند. 

عالئم هشداردهنده ای كه نشان می دهند يک خويشاوند يا دوست مسن 
قربانی اين كلک ها هستند از اين قرارند: 

ميزان آگهی های پستی )junk mail( كه به آدرس او می آيند  	•
و دريافت كننده را دعوت به شركت در مسابقه می كنند و همينظور در 

ميزان كاتالوگ های سفارشات پستی، قرعه كشی های مختلف و نامه هايی 
كه پيشگويانی را كه توانايی ديدن آينده را دارند معرفی می كنند، بطور 

محسوسی افزايش يافته است؛ 

تعداد مكالمات تلفنی كه او دربافت می كند افزايش يافته و هزينه  	•
قبض تلفن او بطور محسوسی باال رفته است؛ 

تلفن های مرموزی كه او دريافت می كند؛  	•

ناتوانی او در پرداخت مخارج جاری و نيازش به قرض كردن  	•
برای موارد نامعلوم. 

كالهبرداری –كالهبرداری های پستی 

هر روز مردم در بريتانيا پست خود را باز می كنند و در می يابند كه بطور 
غيرمترقبه جايزه، قرعه و يا هديه جالبی را برده اند. 

چگونه می توانيد متوجه شويد كه با يک كالهبرداری مواجه هستيد؟ 

اگر از شما خواسته شده كه برای دريافت جايزه ای كه برديد پول بفرستيد، 
در آنصورت احتمال اينكه اين خواست يک كالهبرداری باشد باال است. اغلب 

اين وجه بعنوان مخارج “مديريت”، “اداری” و “رسيدگی” توصيف می شود 
و از شما خواسته می شود كه در قبال جايزه ای كه برديد يک خريد كوچک 

بكنيد و يا برای دريافت جايزه تان به شماره تلفنی كه نرخ باال دارد زنگ 
بزنيد. 

مستقل از اينكه با شما به چه نحوی تماس گرفته می شود، بايد متوجه باشيد 
كه اگر پولی پرداخت كنيد ديگر رنگ آن را نخواهيد ديد چه رسد به اينكه از 
جايزه ای كه قولش را به شما دادند برخوردار شويد. بنابراين اگر نامطمئن 

هستيد بهتر است اول از خودتان اين سئواالت را بكنيد: 

برای چه چيزی قرار است پولی  	•
پرداخت كنم؟ 

آيا استطاعت از دست دادن  	•
اين وجه را دارم؟ 

آيا پيشنهادی كه شده  	•
واقع بينانه است؟ 

متوجه اين عالئم 
هشداردهنده ديگر هم 

باشيد 

از شما  	•
خواسته شده كه برای 

دريافت آنچه برنده شده ايد 
هزينه ای پرداخت كنيد. 

آدرس نهادی كه با  	•
شما تماس گرفته درخارج است. 

از شما خواسته  	•
شده كه وجهی را به يک صندوق 

پستی و يا به خارج بفرستيد. 

ارزش جوايز به ارز  	•
خارجی نشان داده شده است. 

از شما خواسته شده  	•
كه جزييات كارت اعتباری يا 
شماره حساب بانكی تان را 

بفرستيد. 

برای اينكه  بتوانيد از جايزه ای •	
برخوردار شويد بايد 

ديگران را به طرحی جلب 
كنيد. 

بدون خواست تان از  	•
طريق نامه، تلفن، تكس و يا ای ميل با شما تماس گرفته شده. 

شما بايد بالدرنگ برای دريافت جايزه تماس بگيريد.  	•

شما بايد چيزی بخريد برای آنكه از جايزه ای برخوردار شويد.  	•

شما بايد به شماره تلفنی كه نرخ باال دارد زنگ بزنيد.  	•

اگر مطمئن نيستيد كه علت تماس با كالهبرداری است يا نيست در آنصورت 
محموله يا نامه ای را كه دريافت كرديد دور بياندازيد. 
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فهرست عجیب ترین 
ویروس های رایانه ای، در 
سال ۲۰۰7 میالدی، ایسنا

به عقيده ی كارشناسان امنيتی، سال 2۰۰۷، شروعی تازه 
برای خرابكاران اينترنتی و هكرها بوده است تا عالوه بر 
افزايش تنوع عملكردهای غيرقانونی،  روش های تخريبی 
بر حسب خالقيت شخصی  نيز  را  نامتعارفی  و  عجيب 

خود ابداع كرده و مورد استفاده قرار دهند. 

خبرگزاری  اطالعات  فن آوری  سرويس  گزارش  به 
از  تراشه  خبر  بخش  )ايسنا(،  ايران  دانشجويان 

باعث  اين مساله  اعالم كرد:  پاندا  امنيتی  آزمايشگاه های 
بدافزارهای  تخريب  و  نفوذ  روش های  تا  است  شده 

نا  و  متفاوت تر  متنوع تر،  مراتب  به  نيز،  رايانه يی 
متعارف تر از گذشته باشد. 

مضحكه  چون  مختلفی  داليل  به  بدافزارها  اين 
و  خودنمايی  امنيتی،  نرم افزارهای  و  كاربران 

نمايش  حتی  يا  و  افزايش خسارت  رقابت،  اعتبار،  كسب 
اعتقادات و باورهای خرابكاران، بسيار عجيب و در عين 

حال جالب توجه هستند. 

فهرستی از اين ويروس های عجيب كه در نيمه ی نخست 
سال 2۰۰۷ ميالدی توسط پاندا، كشف و رديابی شدند، 

منتشر شد. 

کرم رایانه یی USBToy.A، - ويروس موعظه گر- با 
نفوذ به سيستم ها و در كنار فعاليت های تخريبی خود به 
تبليغ دينی و ارشاد مذهبی كاربران می پردازد، به عنوان 
عامل،  سيستم  راه اندازی  هنگام  در  بدافزار،  اين  مثال 
آيه هايی از انجيل را برای كاربر نمايش داده و برای مردم 

جهان، رستگاری الهی آرزو می كند!! 

می دانست!  زياد  كه  ويروسی   -  Burglar.A تروژان 
رمزهای  سرقت  بر  عالوه   -

و  عبور 
ت  عا طال مشخصات ا ديگر،  محرمانه 

دقيق جغرافيايی، اطالعاتی و رايانه يی كاربران مورد حمله 
خود را به آن ها اطالع داده و به منتشر كننده خود ارسال 

می كند. 

کد مخرب ArmyMovement - با آرزوهای بزرگ! 
- كه به طور خاص در كشور تركيه بسيار مشهور شد، 
با ارسال پی درپی پيغام های غيرواقعی به كاربران )البته 
به زبان تركی(، ادعا می كرد كه دستمزد كاركنان كشوری 
تا سقف ۵۰ درصد  آينده ای نزديک  و لشگری دولت در 

افزايش خواهد يافت. 

انتشار کرم اینترنتی Rinbot.B - يک ژورناليست 
جهان  رسانه های  در  گسترده ای  بازتاب   - عيار!  تمام 
داشت، زيرا عالوه بر تخريب وسيع سيستم ها، با نمايش 
خبرگزاری  با  حرفه يی(  كاماًل  )اما  تخيلی  مصاحبه  يک 
CNN، از داليل و انگيزه های خالق و منتشر كننده خود، 

خبر می داد. 

از  حساس،  و  مهم  اطالعات  يا  و  داده  فايل،  نوع  هيچ 
چشمان تيز بين تروژان خطرناک XPCSpy - سارق 
چيره دست! - در امان نخواهد بود؛ عبارت های تايپ شده 
در صفحات وب، اطالعات مربوط به پنجره های باز شده، 
يا  و  شده  مرور  وب سايت های  شده،  اجرا  برنامه های 
حتی نامه های الكترونيک خوانده شده توسط كاربر، تنها 
كد خطرناک  اين  كه  است  مواردی  از  بخشی 
آن ها  سرقت  به  قادر 

است. 

س  و یر و
برای    - طبع!  شوخ  ويروس   -  Ketawa.A
شد  كشف  آسيا  شرق  جنوب  كشورهای  در  بار  اولين 
اختالل  ايجاد  و  تخريبی  عملكردهای  اجرای  جای  به  كه 
در فعاليت سيستم، با استفاده از زبان مااليايی به ارسال 
لطيفه های پی در پی برای كاربر و تشويق وی به خنديدن 
می پردازد. البته ارسال پی درپی و بی موقع اين لطيفه ها، 
پس از مدت كوتاهی، كاربر مورد حمله اين بدافزار را از 

كوره بدر خواهد برد. 

و  مهربان  رفتار   -  Gronev.A خطرناک  ویروس 
در  موسيقی  جستجوگران  اغلب  كه   - پنهان!  خشونت 
اينترنت را مورد حمله خود قرار می دهد، با نفوذ و آغاز 
فعاليت خود در سيستم، برنامه Media Player را بطور 
خودكار اجرا كرده و شروع به نواختن يک سمفونی زيبا 

و مشهور با عنوان Lagu، می كند. 

در حالی كه كاربر نگون بخت به قطعه دلنواز و در حال 
پخش، گوش می دهد، رايانه وی نيز به تدريج با تخريب و 

اختالل شديدی مواجه می شود! 

خود  قرص  پروپا  و  حرفه ای  عالقه مندان  هميشه  سينما 
را داشته است، طراحان و منتشركنندگان دو كد مخرب 
Pirabbian.A - آكتورهای بزرگ  Harreinx.A و 
سينما! - با هدف قراردادن دوستداران اين هنر و ادعای 
نمايش و داونلود رايگان فيلم های پرفروش و پرطرفدار، 
تحريک  آلوده  لينک های  روی  بر  كليک  به  را  كاربران 

می كنند. 

ویروس BotVoice.A - وراج و جسور! - به محض 
كاربر  به  بلند  با صدايی  را  فعاليت، حضور خود  شروع 
و  فايل ها  كليه  كه  وقتی  تا  و  كرده  اعالم  حمله  مورد 
داده های مهم سيستم را پاک كرده و يا آن را با اختالل 
پی  در  پی  به صورت  را  كند، جمالت خود  مواجه  جدی 

تكرار می كند.
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شناختم  خواهرشان  طریق  از  سالگی   23 از  را  او 
با  بود  کسی  فراوان.   خاطراتی  با  جوانی  دوران  از 
چشمانی خندان و لباسی آراسته و چهره ای مهربان .

 با همصحبتی ایشان در یکی از کافه های شمال لندن 
هم دلتنگی و هم شادی باز به سراغم آمد دلتنگی از 
آنجهت که مرا به دوران گذشته فرو برد و هم شادی 
که باز هم توانستم ایشان را  از نزدیک بهتر و بهتر 
بشناسم کسی که تاثیر مستقیمی بر روی زندگی من 
داشت و همیشه اخالق و منش ایشان همیشه مشوق 
من بود. خانم درگاهی زحمات فراوانی در راه ادبیات 
ایران بخصوص در لندن تحمل نموده است  و انجمن 
گردید  هموطنان  از  بسیاری  آشنایی  باعث  ایشان 
با  دارد  ادبیات  در  دستی   که  کمتر کسی  بدون شک 
نام ایشان آشناست لذا برآن شدیم که طی گفتگوی 3 
ساعته ای با ایشان شما را از نزدیک باایشان و انجمن 

قائم مقام آشنا نمائیم. 

افسانه جنگجو

هفته نامه پرشين

پرشين : خانم درگاهی از كجا عالقمند به شعر شديد؟ و برنامه شعر خوانی 
شما از كجا شروع شد؟

خانم درگاهی:  با توجه به اينكه من در يک خانواده فرهنگی  به دنيا آمده و 
خانواده مادری من قائم مقام هست كه جد من هست كه خيلی شجره نامه 
نشان می دهد كه ارتباط نزديكی به قائم مقام داريم و خانواده پدری نيز 
فرهنگی بودند  كه به همين دليل من هميشه خودم و برادرانم و خواهرم 
داشتند  فعاليت  فرهنگی  كار  در  نوعی  به  همه  بودند  من  اطراف  كه  همه 
به عنوان مثال برادرم شاعر بودو خيلی ها فرصت پيدا كردند كه شاعر 
شونداما  متاسفانه من شاعر نشدم و فقط با احساسات و شعر خوانی آنها 

زندگی ام را ادامه دادم و ادامه می دهم.

زمانی كه به مدرسه می رفتم خيلی پر جنب و جوش بودم توی تئاتر و 
سخنرانيها شركت می كردم دبيرستان كه ميرفتم شانس بزرگی كه نصيبم 
شد همكالسی بودن با پوران و فروغ فرخزاد بود كه اين دخترها برای من 
خيلی جالب بودند و اصال فكر نمی كردم كه زمانی هر دوی انها مشهور 

و بنام شوند.

پرشين: خانم درگاهی با توجه به اهميت اين دو هنرمند مطرح در جامعه 
هنری می توانيد به خاطره ای اشاره كنيد؟

 خانم درگاهی : فروغ و پوران بخصوص پوران خيلی جسارت داشتند، و 
با توجه به زمان جوانی خيلی از همكالسی های من دفتر يادگاری به هم 
رد و بدل می كردند و همكالسی ها برای همديگر خاطری يا حداقل جمله 
از يكديگر برای هم ديگر می نوشتند اما سركار خانم پوران در دفتر من 
 ، يافتم   ، يافتم  با  كلمه  يا 12 سطری نوشته بود و شروعش  حدودا 1۰ 
عشق را يافتم ، و اين برای من خيلی جالب بود كه يک دختر 14 يا 1۵ ساله 
از عشق خودش صحبت می كند و از آنجائيكه من اصال در عالم عاشقی 
نبودم و بيشتر ورزش می كردم. تا زمانيكه ما مدرسه را به اتمام رسانديم 
و از هم جدا شديم اما از همان زمان جوانی عالقه خاصی به جمع آوری 

شعر و تک بيتی داشتم.

با  كه  اختالف سنی كمی  و  در 1۵ سالگی  به سن شما  توجه  با  پرشين: 
خواهران فرخزاد داشتيد اين جسارت و شجاعت از كجا می آمد بخصوص 
در ان دوران  كمتر دخترانی می توانستند حرف های خود را علنا يا بقولی 

بتوانند ابراز وجود نمايند؟

خانم درگاهی: سوال بسيار جالبی پرسيديد من فكر می كنم كه ابتدا شجره 
من بود بود و تاثير خانواده و البته پدرم كه تاكيد مستقيمی برای يادگيری 
مسايل فرهنگی و آموزشی داشت بعنوان مثال با توجه به اينكه روبروی 
خانه ما مدرسه بود پدر من در  سن شش سالگی بمدت 2 ساعت بهمراه 
كتابچه ها و  دفترهای مشق مرا راهی مدرسه ايراندخت در خيابان كاخ 
می كرد تمام راه من به عنوان يک دختر ۷ ساله احساس غرور ميكردم  
كه از راه دوری به مدرسه می رفتم. بعد از فوت پدر نيز يا راهنمايی های 
مادر كه هميشه با جمله معروف مرحوم پدرم كه ميگفت اگر به بچه های 
ديگه صنار ميدی به اقدس يک عباسی بدی يعنی 2 برابر، بهر روی من 
هميشه سعی كردم همه كارها را تجربه كنم منجمله خياطی و آرايشگری و 
.... به همين خاطر اطرافيان كامال حس كرده بودند كه من با بقيه متفائتم و 
جسارتم بيشتر از بقيه هست و كال با اعتماد به نفسی كه داشتم به تنهايی 

كارهام رو انجام می دادم.

پرشين: از چه سالی و از كجا برنامه شب شعر در لندن شروع شده و االن 
حدودا مدت مديدی است كه با پشتكار سركار مداوم ادامه داديد؟

ادبيات دارم در  به شعر و  به عالقه شخصی كه  با توجه  خانم درگاهی: 
افرادی را داشتم  با  انگلستان خوشبختانه شانس آشنايی  زمان ورود به 
كه به شعر و شاعری عالقمند بودند در  حودود سالهای 1۹68 شنيدم كه 
جلسه ای شعر خوانی بر پا ميشود و بعد از پی گيری و حضور درجلسات 
آنها كه سر كار خانم پروين شاهجری  به همراه علی توكلی و ... در اين 
جلسه بودند كه از لحاظ اطالعات شعری و ادبی به مراتب باالتر از دانش 
من بودند و اين روزنه ای شد كه با پی گيری مداوم هفته ای يكبار در منزل 
ايشان برپا ميشد و بعد از مدتی با توجه به ازدياد شركت كنندگان مجبور 

به تغغير محل بصورت هفتگی در خانه شركت كنندگان شديم.

پرشين: حدودا چه سالی بود؟

خانم درگاهی: سال 1۹۷۵ بود كه بهمرا آقايان دكتر جاويد )افغانی( استاد 
دانشگاه تهران و آقای نعيم )افغانی( و زنده ياد ابطحی و آقای كمالوند و 
ابتدا در  چند نفر ديگر كه حضور ذهن ندارم جلسات تشكيل می شد كه 
شروع جلسه محل بعدی جلسه اعالم می شد . تا اينكه سركار خانمی بنام 

مينو دبير انجمن گرديد و كار اطالع رسانی را ايشان انجام  می دادند.

آدمهای متعددی آمدند و وارد انجمن شدند و و متاسفانه بعضی ها از ميان 
ما رفتند و خيلی ها قهر می كردند و متاسفانه بعضی ها نيز بدليل عدم 
ظرفيت اختالفاتی را نيز دربين اعضای انجمن باعث می شدند كه متاسفانه 
خيلی از دوستان خوب را ما از دست داديم و دو دستگی هم متاسفانه در 

انجمن بوجود آمد.

پرشين: دليل اين دو دستگی سياسی بود؟

خانم درگاهی : نه اصال بيشتر اختالف سليقه ها  و دلخوريهايی كه اصال 
مناسب نبود بهر روی من تاكيد ميكردم كه اينجا بسان مدرسه است و اگر 
در مدرسه اتفاقی افتاد هيچگاه مدرسه تعطيل نخواهد شد تا اينكه جناب 
آقای فياض كه هميشه شعرها و سخن ها رو ضبط ميكرد طی تماسی گفت 

كه برنامه شب شعر اجرا نخواهد شد  تا اينكه .....

مفصلی  گزارش  تهیه  صدد  در  پرشین  نامه  هفته  آنجائیکه  از 
ازانجمن شب شعر قائم مقام می باشیم لذا بر آن شدیم که همزمان 
با چاپ گزارش این شب شعر ادامه مصاحبه را در شماره بعدی 
چاپ نمائیم لذا از خوانندگان خواهشمندیم که در صورت داشتن  
هر گونه سواالتی  در مورد شب شعر و نحوه و محل برگزاری 

آن با دفتر هفته نامه تماس بگیرید.

مصاحبۀ اختصاصی هفته نامۀ پرشین با خانم درگاهی
مدیر انجمن شب شعر ایرانیان لندن                                        بخش اول

محمد عرب زاده

 دو داستان کوتاه

آخرین سوار
 گره پشت گره مي زنم تا گره بزنم خود را به رپ رپه  ي پاي اسبي 
ساز  هاي  کشیدن  کل  همه  این  میان  گیج  باشد  رسیده  باید  حال  که 

میان ایل.

گره پشت گره مي زنم تا گره بزنم خود را به تق و توق تفنگ سرپري 
که آخرین کل را از ستیغ کوه به خون مي غلتاند تا بچرخد و بچرخد و 
خون غل بزند میان نخي که حاال روي این دار، خون مي شود از گلوي 
مردي که آخرین گره بر دار قالي، نقش او را تمام مي کند و کل مي 
کشند زن ها و ساز و دهل با رپ رپه  ي اسبي که آخرین سوارش را 

خون آلود به ایل باز مي گرداند مي آمیزد.

داستان دوم

اینجا کوه هم که باشي خواهي لرزید برابر این همه بادي 
اول، خبر شیپور  تا نمي کند تا صفحه  ي  که روزنامه را 
بزند توي گوش هایت و چشم فروبندي و قطره اشکي نرم، 
رها کند خود را روي کاغذ. تا مي شوي تا خبر را بخواني: 
طناب بوسیده است گلوي مردي را که عمري نوشت و تا 
نشد. و دشنه جا خوش کرده است میان سینه ها و پهلوي 
زني که خس خس سینه را تاب آورده بود و مردش دو گام 
آنسو ترک باز همان دشنه را میهمان شده بود تا آخرین 

هماغوشي را همچنان پایبند بماند.

بگذر  حوادث  از  را،  روزنامه  هاي  صفحه  بزن  ورق  پس 
پاورقي بخوان بي قطره اشکي. بگذار این همه دختر فرار 
برهنه  آجرپزي  هاي  کوره  میان  کودک  همه  این  و  بکنند 
بخوابند و دود شوند و خاکستر سیگارت را بتکان. چشم 
فروبند و صفحه را عوض کن. گلنراقي مرا ببوس را فریاد 
مي کند و تو آخرین بار را به یاد مي آوري که بوسه قسمت 
کرده بودید و حاال میان این همه میله صفحات روزنامه را 
به شباهت مرگ هاي  از زنجیر  و  زني  همچنان ورق مي 
مي  گوشت  در  هنوز  ببوس  مرا  اندیشي.  مي  زنجیره یي 
روي  تیغ  و  کشد  مي  جیغ  گوشت  زیر  کسي  که  خواند 
مي  باتوم  سراسیمه  بان  زندان  و  است  کشیده  شاهرگ 

کشد به تن و بدن قرباني.

و تو همچنان میان صفحات روزنامه حوادث مي خواني بي 

آنکه بداني خبر بعدي مرگ خودت را جار مي کشد.
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ضرب المثل های ملل 
مختلف 
درباره 
ازدواج
ضرب  میان  از 
ملل  های  المثل 
مختلف و همین 
سخنان  طور 
شخصیت های 
جهان  بزرگ 
ن  مو ا پیر
ج  ا و د ز ا
شصت مورد 
انتخاب  را 
ایم  کرده 
از  بسیاری 
این حرف ها 
جنبه شوخی 
دارد  مزاح  و 
از  تعداد دیگری  اما 
وصف  شاید  آنها 
حال من وشما باشد 
! همین طور قسمت 
گفته  این  از  دیگری 
برای  تواند  می  ها 
کلید  حکم  ای  عده 
داشته  را  راهنما 

باشد . 

1( هنگام ازدواج بيشتر 
با گوش هايت مشورت 
 ( هايت  چشم  با  تا  كن 

ضرب المثل آلمانی(

2( مردی كه به خاطر پول 
نوكری  به  گيرد  می  زن 
المثل  ضرب   ( رود  می 

فرانسوی(

۳( لياقت داماد ، به قدرت بازوی اوست ) ضرب المثل چينی (

4( زنی سعادتمند است كه مطيع شوهر باشد )ضرب المثل يونانی ( 

۵( زن عاقل با داما بی پول خوب می سازد )ضرب المثل انگليسی(

6( زن مطيع فرمانروای قلب شوهر است )ضرب المثل انگليسی(

۷( زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند . 
)ضرب المثل آلمانی( 

8( داماد زشت و باشخصيت به از داماد خوش صورت و بی لياقت . )ضرب 
المثل لهستانی(

. )ضرب  دهد  ترجيح می  ثروتمند  پيرمرد  به  را  فقير  ، جوان  عاقل  ۹( دختر 
المثل ايتاليايی(

1۰( داماد كه نشدی از يک شب شادمانی و عمری بداخالقی محروم گشته ای 
)ضرب المثل فرانسوی(

11( دو نوع زن وجود دارد . با يكی ثروتمند می شوی و با ديگری فقير )ضرب 
المثل ايتاليايی( 

ازدواج  موقع  در  و  كن  نگاه  را خوب  آن  پارچه حاشيه  موقع خريد  در   )12
درباره مادرعروس تحقيق كن )ضرب المثل آذربايجانی( 

المثل  )ضرب  كنی  پاره  بيشتر  كفش  يک  كه  ارزد  می  زن  بافتن  برای   )1۳
چينی(

14( تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن )ضرب 
المثل چينی(

1۵( اگر خواستی اختيار شوهرت را در دست بگيری اختيار شكمش را دردست 
بگير)ضرب المثل اسپانيايی(

16( اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما 
پولت را از او دور نگه دار )ضرب المثل تركی ( 

1۷( ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب می شود ) ماری آمپر(

18( ازدواج مثل يک هندوانه است كه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسيار 
بد . )ضرب المثل اسپانيايی(

و  بزرگ  اشتباهی  زودش   ، ازدواج   )1۹
)ضرب  است  بزرگتری  اشتباه  ديرش 

المثل فرانسوی( 

2۰( ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو 
موجب پشيمانی است ) سقراط(

نقشه جنگی  يک  اجرای  مثل  ازدواج   )21
اشتباه  يک  فقط  آن  در  اگر  كه  است 
صورت گيرد ، جبرانش غيرممكن خواهد 

بود ) بورنز( 

پول صورت  خاطر  به  كه  ازدواجی   )22
 ( رود  می  بين  از  هم  پول  برای   ، گيرد 

روالند( 

داده  پايان  عشق  به  هميشه  ازدواج   )2۳
است ) ناپلئون(

انتخاب همسرش دقت  24( اگر كسی در 
 ( است  كرده  بدبخت  را  نفر  دو   ، نكند 

محمد حجازی(

2۵( انتخاب پدر ومادر دست خود انسان 
و  شوهر  مادر  توانيم  می  ولی   ، نيست 
 ( كنيم  انتخاب  خودمان  را  زنمان  مادر 

خانم پرل باک(

26( با زنی ازدواج كنيد كه اگر مرد بود ، 
بهترين دوست شما می شد ) بردون(

رفتار  كتاب  يک  مثل  همسر خود  با   )2۷
كنيد وفصل های خسته كننده او را اصاًل 

نخوانيد ) سوئی اسمارت( 

28( برای يک زندگی سعادتمندانه ، مرد 
بايد كر باشد وزن الل ) سروانتس(

جنگ  به  رفتن  از  بيشتر  ازواج   )2۹
شجاعت می خواهد ) كريستين( 

مرد   ، ازدواج  از  بعد  سال  يک  تا   )۳۰
 ( بينند  نمی  را  يكديگر  های  زشتی  وزن 

اسمايلز(

باز  را  هيتان  چشم  ازدواج  از  پيش   )۳1
هم  روی  را  آنها  ازدواج  از  بعد  و  كنيد 

بگذاريد ) فرانكلين(

 ( است  گورستان   ، زن  بدون  خانه   )۳2
بالزاک( 

۳۳( تنها عالج عشق ، ازدواج است . ) آرت بوخوالد( 

۳4( ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت 
هر دو زنده می شوند و اگر بد شد هر دو می ميرند ) سعيد نفيسی( 

۳۵( ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و 
سی سال تحمل ! )تن (

۳6( شوهر مغز خانه است و زن قلب آن ) سيريوس( 

۳۷(عشق ، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق ) بالزاک ( 

۳8( قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم اما حاال شش فرزند 
دارم و دارای هيچ نظريه ای نيستم ) لرد لوچستر( 

۳۹( مردانی كه می كوشند زن ها را درک كنند ، فقط موفق می شوند كه با آنها 
ازدواج كنند ) بن بيكر( 

اش  آينده  روی  زن  و  كشد  می  اش خط  گذشته  روی  مرد   ، ازدواج  با   )4۰
)سينكالويس(

 reports@persianweekly.co.uk  
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قابل توجه ستاره های کاغذی فوتبال!!!!  
بسکتبال بیادعا المپیکی شد. 

تيم ملی  بسكتبال  كشورمان  با شايستگی  عنوان  قهرمانی  رقابتهای  جام  ملتهای  آسيا را مال  خود كرد تا به  عنوان  نماينده  
اول  قاره  كهن  در پيكارهای  المپيک  2۰۰8 پكن  شركت  كند.

صعود بسكتبال  ايران  به  المپيک  عالوه  بر موجی  از شوروشعف  كه  در جامعه  ورزش  ايجاد كرد حامل  پيامی  مهم  به  
تمام  مسئوالن، ورزش دوستان  و حتی  ورزشكاران  بود. ديروز مردان  بی ادعای  بسكتبال  در حالی  بليت  المپيک  را برای  
خودOK كردند كه  تا يک  ماه  قبل  تعداد بسيار اندكی  از ورزش دوستان  جامعه  از زمان  دقيق  آغاز جام  ملتها اطالع  
داشتند و حتی  برخی  از دست اندركاران  ورزش  كشور هم  نمی دانستند قهرمانی  در اين  پيكارها يعنی  صعود مستقيم  
به  المپيک  پكن. بسكتبال  بی ادعا قهرمان  قاره كهن  شد و از امروز به  المپيک  فكر می كند اما تيم ملی  فوتبال  كشورمان  به  
راحتی  در جام  ملتهای  آسيا مقهور شد و ملی پوشان  اميد هم  حتی  از صعود به  مرحله  دوم  رقابتهای  مقدماتی  المپيک  
عاجز ماندند تا بار ديگر مشخص  شود اغلب  بازيكنانی  كه  از آنها به  عنوان  فوق ستاره های  مستطيل  سبز ياد می كنيم  در 
واقع  »ستاره های  كاغذي« هستند كه  با تبليغات  بيش  از اندازه  بزرگ  می شوند. اميدواريم  جامعه  ورزش  و رسانه های  
گروهی  باتوجه  به  اتفاقاتی  كه  طی  يک  ماه  گذشته  در ورزش  ما رخ  داد، ديدگاه  خود نسبت  به  ورزشكاران  كشورمان  را 
تا حدی  تغيير دهند تا ضمن  توجه  بيشتر به  ساير ورزشكاران  افتخارآفرين، زمينه  برای  تقابل  با برخی  فوتباليست های  

كم ظرفيت  هم  فراهم  شود.

با قهرمانی آسیا، المپیکی شدیم یک سبد طال برای بسکتبال ایران 
ايران  همه  پيش بينی ها را با غيرت  مثال زدنی  بازيكنانش  بر هم  زد تا آن  6۰ درصدی  كه  در سايت  رسمی  جام  ملتهای  
آسيا به  قهرمانی  لبنان  رأ ی  داده  بودند به  اشتباه  خود پی  ببرند و ۳۰ درصدی  كه  ما را قهرمان  می دانستند، حرف  خود 

را به  كرسی  بنشانند.

رئيس جمهور خطاب  به  علی آبادي: هرچه  پول  به  فوتبال  دادید، پس  بگیرید!!! مخصوصًا از سرمربي! 
فوتباليستها از واليباليستها الگو بگيرند به مربيان واليبال و دووميدانی نشان ملی اهدا شود.

بازتاب قهرمانی بسکتبال ایران در رسانه های خارجی
برتری مطلق از آن ایران بود

بازتاب كسب مقام قهرمانی مسابقه های بسكتبال جام ملتهای آسيا توسط تيم ملی ايران همچنان در رسانه های عرب 
زبان منطقه ادامه دارد. 

در  بار  نخستين  برای  آسيا  ملتهای  جام  بسكتبال  های  رقابت  پايانی  ديدار  در  لبنان  شكست  با  ايران  بسكتبال  تيم 
تاريخ ورزش بسكتبال ايران قهرمان آسيا شد. بيشتر شبكه های تصويری و رسانه های نوشتاری عرب زبان منطقه 

خاورميانه روز دوشنبه تمام وقت اين قهرمانی را در صدر اخبار ورزشی خود قرار دادند. 

بخش عربی فرانس پرس درگزارشی آورده است:تيم ملی بسكتبال ايران با ارايه يک بازی برتر تيم پرقدرت لبنان را 
شكست داد و برای نخستين بار در تاريخ بسكتبال ايران برسكوی قهرمانی قاره آسيا قرار گرفت. 

سايت اينترنتی الكوره هم در خبری اين پيروزی را نتيجه تالش بی وقفه و همت باالی بسكتباليست های ايرانی دانست: 
در ديدار هيجانی فينال اين پيكارها تيم ايران در هر 4 كوارتر از حريف باسابقه خود پيش بود و توانست ازابتدای 

مسابقه زمام امور را در دست بگيرد واين برتری را تاپايان مسابقه حفظ كند.

شبكه ماهواره ای الجزيره اسپورت كه اين ديدار را بصورت زنده پخش كرد نيز ضمن تحسين بسكتباليست های جوان 
ايرانی، اين پيروزی تاريخی را با توجه به برتری مطلق تيم ايران منطقی دانست. شبكه های تلويزيونی كويت، بحرين، 
ابوظبی، دبی، كويت، العراقيه، نايل اسپورت، الدوری قطر، عربستان و... گوشه هايی از تصاوير بازی ومراسم شادی 

بازيكنان تيم ملی بسكتبال ايران بعد از دريافت جام قهرمانی را پخش كردند.

قطبی)مربی اسبق کرۀ جنوبی(: بدون گذرنامه 
چطور بیایم؟!

قرار است پرسپوليس از يكشنبه با سرمربی جديد كار كند. می گويند افشين قطبی جمعه  وارد تهران می شود تا عماًل 
اختيارات فنی پرسپوليس را در دست بگيرد اما ظاهراً نمی تواند.

خودش می گويد به خاطر نداشتن گذرنامه و آماده نبودن رواديد شايد نتواند بيايد: »منتظر اقدام مسؤوالن باشگاه 
هستم تا به تهران بيايم چرا كه هنوز هيچ گذرنامه و رواديدی را دريافت نكرده ام. طبق توافقات نهايی، بايد جمعه 
در تهران باشم و رسمًا كارم را با پرسپوليس آغاز كنم و البته اطمينان دارم كه مسؤوالن باشگاه با برطرف ساختن 

مشكالت، شرايط سفرم به تهران را فراهم خواهند كرد.«

قطبی روز دوشنبه و در نشستی با سران فدراسيون فوتبال كره جنوبی اعالم كرد كه قصد فعاليت در ايران را دارد و 
ديگر در كره نمی ماند.

با وجودی كه گفته می شود او هيچ شناختی از پرسپوليس و فوتبال ايران ندارد و نمی تواند به موفقيت برسد، خودش 
قضاوتی خوش بينانه دارد: »به طور مستمر با حميد استيلی در تماس هستم و از چگونگی انجام تمرينات و برنامه های 
پرسپوليس باخبرم. ضمن اينكه چند فيلم از تمرينات اخير بازيكنان تيم و همچنين چند فيلم از بازيهای صنعت نفت به 

دستم رسيده و تمامی آنها را به طور كامل آناليز كرده ام.«

همایش توپ طال انتخاب بهترینهای فوتبال ایران 

دومين  همايش  انتخاب  بهترين های  فوتبال  ايران  در پايان  هفته  جاری  با حضور شخصيت های  برجسته  و سرشناس  
فوتبال  برگزار خواهد شد. اين  دوره  با مشاركت  رسانه ها روز پنجشنبه  در هتل  المپيک  انجام  می شود.

از ميان  نامزدهای  اعالم  شده  در هر بخش  با رأ ی  كارشناسان  و اهالی  رسانه ها بهترين های  فوتبال  ايران  انتخاب  و 
معرفی  خواهند شد.

* كانديداهای  بهترين  مربي: 1- علی  دايی  2- بوناچيچ  ۳- كريمی  4- دنيزلی  ۵- عزيزی  6- قلعه نوعی  ۷- مرفاوی  8- 
جهانپور ۹- ميثاقيان  1۰- كمالوند

* بهترين  تيم ها: سايپا، سپاهان، استقالل  اهواز، استقالل  و پرسپوليس 

* بهترين  داور: مظفری زاده، تركي، قهرمانی  و افشاريان 

* بهترين  دروازه بان: كاسپاروف، طالب لو، رودباريان، مكاني، عباس  محمدی  و ايليچ 

* بهترين  مدافع: حسيني، رحمان  رضايي، صادقي، قرباني، عقيلي، بنگر، حيدري، بختياری زاده، منتظري، مهدوی كيا، 
مرتضی  اسدي، آل نعمه، شيث  رضايی  و جمشيديان 

اكبري، محمد  تيموريان، كريمي، كاظمي، رحمتي، جالل   نكونام،  نيكبخت، آشوبي،  ابراهيم  صادقي،  بهترين  هافبک:   *
نوري، مبعلي، تقوي، پترويچ، پوالدي، كاله كج، زارع، بيک زاده، آقايي، منيعي، زندی  و شريفی نسب 

* بهترين  مهاجم: عنايتي، سامره، كاظميان، خليلي، هاشميان، فضلي، معدنچي، سيدصالحي، اولروم، بياتی نيا، رجب زاده، 
ميرقرباني، اصغري، عماد رضا و ماركوسی 

* پديده  برتر: مكاني، سواري، خيرخواه، معمارزاده، آشوبي، پاپي، حاج صفي، پوالدي، ميداودی  و چترآبگون 

 تیم ملي کشتي آزاد پیشکسوتان ایران در روز اول 

مسابقات جهاني صاحب ۱5 مدال شد  
 مسابقات كشتي آزاد پيشكسوتان جهان در شهر استانبول تركيه آغاز شد كه در روز نخست اين رقابتها تيم ملي كشتي 
پيشكسوتان كشورمان در رده سني B صاحب 6 مدال طال، يک نقره و دو برنز شد و در رده سني E نيز دو طال يک 

نقره و ۳ برنز حاصل كار موسپيدان كشتي ايران بود.

بایرن  مونیخ  و منچستر هم  محبوبیت  
استقالل  و پرسپولیس  را ندارند! 

كاشاني: مغرور نشويم  می توانيم  قهرمان  باشيم   

حاشيه اي،  مسائل   كردن   دور  با  بتواند  تيم   اين   كرد  اميدواری   ابراز  پرسپوليس   ساله    42 مديرعامل   كاشاني،  حبيب  
فصل  هفتم  ليگ برتر را با قدرت  آغاز كند. او در مورد حضور پرسپوليس  در كاشان  گفت: به  دعوت  رياست  سازمان  
تربيت بدنی  برای  افتتاح  ورزشگاه  آيت ا... كاشانی  به  اين  شهر رفتيم  و بعد از برگزاری  ديداری  دوستانه  با منتخب  كاشان  

راهی  بروجرد شديم  و تا جمعه  در اين  شهر خواهيم  بود و دو ديدار تداركاتی  هم  برگزار خواهيم  كرد.

او با تقدير از استقبال  مردم  كاشان  گفت: تيمهايی  مثل  استقالل  و پرسپوليس  تيمهای  خاصی  در دنيا هستند كه  به  اعتقاد 
من  حتی  تيمهای  بزرگی  مثل  بايرن  مونيخ  و منچستريونايتد هم  محبوبيت  اين  دو تيم  را ندارند. مردم  در نقاط  مختلف  

كشور حامی  استقالل  و پرسپوليس  هستند كه  بايد از آنها تشكر كرد.

كاشانی  با مطلوب  توصيف  كردن  وضعيت  پرسپوليس  قبل  از شروع  ليگ  هفتم  گفت: خوشبختانه  وضعيت  خوبی  داريم  
و اگر دچار غرور و حاشيه  نشويم، می توانيم  حضوری  پرقدرت  در ليگ برتر داشته  باشيم.

كاشانی  در مورد جذب  بازيكنان  جديد گفت: ما هنوز سه  جای  خالی  ديگر در فهرست  يارانمان  داريم  كه  اميدواريم  
بتوانيم  در دو روز باقيمانده، نفرات  موردنظر كادر فنی  را جذب  كنيم  كه  روی  نيمكت  هم  تيمی  همسطح  با داخل  زمين  

داشته  باشيم.
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شنبه لیگ برتر انگلیس آغاز 
خواهد شد

از ابتداي هفتهي آينده رقابتهاي ليگ برتر انگلستان آغاز خواهد شد، در فصل 
تيم  دو  از  يكي  نصيب  قهرماني  جام  ميرسد  نظر  به  هم  رقابتها  روي  پيش 

منچستريونايتد يا چلسي خواهد شد. 

سرآلكس فرگوسن سرمربي اسكاتلندي منچستريونايتد براي دفاع از عنوان 
قهرماني عزم خودم را جزم كرده است. او با 24 ميليون يورو آندرسون را 
ديگر خريد  هارگريوز  اوون  بازيكن  اين  كنار  در  گرفت.  به خدمت  پورتو  از 
جمله  از  هم  ناني  بود.  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  اولدترافورديها  ميليوني   2۵
تازه واردهاي شياطين سرخ است. كارلوس توس، مهاجم 2۳ سالهي آرژانتين 

آخرين و پر سر و صداترين تازه وارد منچستريها به شمار ميرود.  

فرگوسن، در ادامهي حرفهاي بازيكن ولزياش گفت:» اين بهترين كادري است 
كه در 21 سال حضورم در منچستر داشته ام.« 

در اين ميان تنها گابريل هاينسه باعث نگراني شياطين سرخ شده است، چرا كه 
او خواهان جدايي و رفتن به ليورپول است. 

چلسي، رقيب عمدة منچستريونايتد بر خالف اين تيم در شروع فصل از آسيب 
ديدگي بازيكنانش شكايت دارد. ميشائيل باالک، جان تري، آندري شوچنكو، 
ديديه دروگبا از جمله آسيب ديدگان آبيهاي لندني هستند آنها در خط حمله 

به خدمت  مونيخ  بايرن  و  ليون  المپيک  از  را  پيزارو  كلوديو  و  مالودا  فلورن 
نقش  برتر  ليگ  در  حضورش  فصل  دومين  در  ميخواهد  باالک  گرفتهاند. 

پررنگتري داشته باشد:» قصد ندارم چلسي را ترک كنم.« 

ليورپول هم با گرانترين خريد فصل ليگ برتر )فرناندو تورس - ۳6 ميليون 
يورو از آتلتيكو مادريد( به قهرماني چشم دوخته است. 

توپچيهاي لندني هم كه ديگر تيري آنري را در تركيب نخواهند داشت، با خريد 
ادواردو از دينامو زاگرب سعي در پر كردن جاي خالي مهاجم فرانسوي خود 
دارند. حال بايد ديد اين بازيكن تيم ملي كرواسي ميتواند جاي خالي آنري را 

كه در ازاي 24 ميليون يورو راهي بارسلونا شد پر كند يا خير. 

خواهند  شانهاي  به  شانه  نبرد  منچستريونايتد  و  چلسي  قهرماني  جنگ  در 
داشت. ليورپول هم ميتواند بر سر عنوان قهرماني بجنگد. آرسنال شانس خود 
تاتنهام و  نيوكاسل،  ميجويد.  قهرمانان  ليگ  در  به سهميهي  براي رسيدن  را 

منچسترسيتي شانسهاي رسيدن به جام يوفا را دارند. 

برنامۀ هفته نخست بازیهاي لیگ برتر انگلستان: 

شنبه: 

ساندرلند – تاتنهام /بولتون – نيوكاسل /داربي كانتي – پورتسموث 

اورتون – ويگان /ميدلزبورو – بلكبرن /وستهام – منچسترسيتي 

آستون ويال – ليورپول 

یکشنبه: 

آرسنال – فوالم /چلسي – بيرمنگام /منچستريونايتد – ردينگ

قهرمانی شیاطین سرخ در کامیونیتی شیلد  
يونايتد  منچستر  به  انگليس  فوتبال  فصل  آغاز  خيريه  جام  واگذاری  شايد 
كمترين ضرر چلسی در روزها و هفته های اخير بوده باشد زيرا اين تيم در 
شرايطی به شروع فصل جديد ليگ برتر اين كشور )از شنبه شب هفته بعد( 
نزديک می شود كه حدود 1۰ مهره اصلی و قابل ذكر اين تيم مصدوم و غايب 
اند و برخی زودتر از يک ماه )و يكی مثل وين بريج زودتر از آبان ماه( به 

صحنه بازی نمی گردند.

چلسی يكشنبه شب در بازی كاميونيتی شيلد در ورزشگاه ويمبلی لندن پس 

از تساوی يک - يک با منچستريونايتد در وقت عادی، در ضربات پنالتی صفر 
- ۳ به حريف باخت و اولين جام تشريفاتی و نه چندان رسمی فصل را به 

حريف سپرد.

افشاگري اخالقی رسانه هاي اروپایي 
درباره تیري آنري 

از  نقل  به 
روزنامه دي 
آلمان ،  ولت 
بازيكن  اين 
قصد  به  كه 

كسب 
موفقيت هاي 
از  بيشتر، 
آرسنال  تيم 
جدا  انگليس 
به  و  شد 
نا  سلو ر با
نيا  سپا ا

به  خود  كه  شد  خصوصي اش  زندگي  در  تازه اي  مشكالت  گرفتار  پيوست،  
وجود آورنده اش بوده است. چند روز قبل از اينكه تيري هانري از آرسنال 
جدا شود، از كالير  همسر 2۷ ساله خويش جدا شد و وي را طالق داد. منابع 
خبري فرانسوي در همان هنگام،  در گزارش هايي نوشتند، تيري هانري بدون 
دليل خاصي در جهت جدايي از همسرش برآمده است. به فاصله گذشت مدت 
كوتاهي، تصاويري از وي كنار پزوگا،  هنرپيشه زن و ۳1 ساله فرانسوي در 
مجالت مصور و روزنامه هاي جنجالي چاپ شد كه نشان مي داد ارتباطاتي 
ميان وي و اين هنرپيشه كه غالبا نقش هاي مستهجن را برعهده مي گيرد،  به 
به خاطر  هانري  تيري  كردند  عنوان  نشريات حتي  برخي  است.  آمده  وجود 
آشنايي با اين هنرپيشه كه از حضور در فيلم تبليغاتي يک محصول ورزشي 
شروع شده،  همسر سابقش را طالق داده است. همسر سابق وي از زمانيكه 
فهميده هانري به دليل ارتباط با اين هنرپيشه درصدد طالق دادنش است،  وكيل 

گرفته و درخواست 1۵ ميليون غرامت كرده است. 
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 امین 
حیایی

تاریخ تولد: 1349
همسر نیلوفر خوش خلق 

)بازیگر سینما(

به فعاليت در  - در دوران تحصيل 
تئاتر پرداخت و پس از گرفتن ديپلم، ضمن خدمت سربازی در مركز هنرهای 
سال  در  كرد.  آغاز  را  فعاليتش  هوايی  نيروی  سياسی   - عقيدتی  نمايشی 
1۳۷۰ بازيگر يک تئاتر كودكان به كارگردانی ثريا قاسمی بود. در پانزدهمين 
براده  فيلم  بازيگر نقش دوم برای  نامزد دريافت جايزه  فيلم فجر  جشنواره 

های خورشيد شد. 

- خيلی زمان برد تا بتواند به عنوان بازيگر نقش اول در فيلمهای سينمايی 
بازی كند. در اولين نقش آفرينی اش به عنوان بازيگر نقش اول در فيلم » سيب 

سرخ حوا « )1۳۷8( چندان موفق نبود. 

- او در فيلم های سيروس الوند توانست خوش بدرخشد. در فيلمهای هتل 
بازی  متاسفانه  كه  مزاحم  فيلم   در  بخصوص  و  آلوده  های  دست  كارتن، 

زيبای امين حيايی با شخصيت پردازی ضعيف از دست رفت. 

- او در سال 1۳81، ركورددار بود. شش فيلم با بازی او در سال 1۳81 در 
سينماهای تهران به روی پرده رفت:  مزاحم، مانی و ندا، مونس، اثيری، رز 

زرد، بوی بهشت 

- بازيهای متفاوت او در سال 1۳82: عروس خوش قدم و دختر ايرونی و 
در سال 1۳8۳ با فيلمهای » كما « و » مهمان مامان « نام او را به عنوان يک 
بازيگر  از دو  به عنوان يكی  او  تا جايی كه  انداخت  توانا سر زبانها  بازيگر 
برگزيده سال برای بازی در فيلم » دختر ايرونی « از جشن ساليانه ماهنامه 

دنيای تصوير تنديس حافظ دريافت كرد.

بازی كم نقص و تحسين برانگيز او در فيلم » زن زيادی « در جشنواره بيست 
و سوم فيلم فجر همچنان نشان از سير صعودی او در زمينه بازيگری دارد. 

فيلمهای سينمايی:

- دو همسفر )اصغر هاشمی - 1۳۷1( 

- دو روی سكه )محمد متوسالنی - 1۳۷1( 

- پرتگاه )بهرام ری پور - 1۳۷2( 

- حامی )قدرت اهلل صلح ميرزايی - 1۳۷۳( 

- براده های خورشيد )محمدحسين حقيقی - 1۳۷۵(

- هتل كارتن )سيروس الوند - 1۳۷۵( 

- بادام های تلخ  )كاظم معصومی - 1۳۷6( 

- دست های آلوده )سيروس الوند - 1۳۷8(

- سيب سرخ حوا )سعيد اسدی - 1۳۷8( 

- علف های هرز )قدرت اهلل صلح ميرزايی - 1۳۷8(

- مونس )حميد رخشانی - 1۳۷8( 

- تكيه بر باد )داريوش فرهنگ - ۷۹/1۳۷8( 

- مانی و ندا )پرويز صبری - 1۳8۰(

- مزاحم )سيروس الوند - 1۳8۰( 

- اثيری )محمدعلی سجادی - 1۳8۰(

- رز زرد )داريوش فرهنگ - 1۳81(

- عروس خوش قدم )حبيب اهلل بهمنی - 1۳81(

- تب )رضا كريمی - 1۳81(

- دختر ايرونی )محمدحسين لطيفی - 1۳81(

- مهمان مامان )داريوش مهرجويی - 1۳82(

- كما )آرش معيريان - 1۳82(

- زن زيادی )تهمينه ميالنی - 1۳8۳(

- شارالتان )آرش معيريان - 1۳8۳(

- سرود تولد )علی قوی تن - 1۳8۳(

- پوكر )كاظم راست گفتار - 1۳8۳(

- آكواريوم )ايرج قادری - 1۳8۳(

- عروس فراری )بهرام كاظمی، 1۳8۳(

- ستاره ها )هر سه جلد - فريدون جيرانی، 1۳84(

- شام عروسی )ابراهيم وحيدزاده، 1۳84(

- چه كسی امير را كشت؟ )مهدی كرم پور، 1۳84(

- تله )سعيد اسدی، 1۳8۵(

ميهمان )سعيد اسدی، 1۳8۵(- 

- اخراجی ها )مسعود ده نمكی، 1۳8۵(

 مجموعه های تلويزيونی:

 - هاشمی  اصغر  )مجموعه،  آپارتمان   -
)1۳۷2

  - قريب  شاپور  )مجموعه،  جوانی  روزگار   -
)1۳۷۷

- همسايه ها )مجموعه، محمدحسين 
لطيفی - 1۳۷۹(
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گفت وگو با خانم سیمین 
غانم،خواننده مازندراني

)آرش نصيری( 

 اشاره:

خواننده ی هنرآفرين معاصر سيمين غانم در 22 فروردين 1۳22 
تنكابن)شهسوار(  سنتی  های  خانواده  از  يكی  در  خورشيدی 
چشم به زندگی باز گشود. او همانند خواهر و برادرش از صدای 
خوشی بهره مند بود. در دورانی كه سرگرم آماده شدن برای 

گروه  سوی  از  بود,  ازدواج 
ايران  ملی  تلويزيون  موسيقی 

دعوت به همكاری شد.

و  مستقل  بانويی  كه  او   
آزادمنش است, بدون هيچ نوع 
با هيچ گروه دولتی  وابستگی 
برنامه  نخستين  با  ملی,  يا  و 
ای كه به همراه اركستر راديو 
به  كرد  اجرا  تلويزيون  در 
شهرت زيادی رسيد و صدای 
زيادی  دوستداران  رسايش 
آنكه  با  آن  از  پس  و  يافت 
خوانندگان  شمار  در  هرگز 
جنجالی روز جای نگرفت, تنها 
به خاطر نبوغ هنری و جذابيت 
بسياری  دوستداران  صدايش 

به دست آورد. 

تيراژ  در  كه  هايش  آهنگ 
آن  از  شد  می  پخش  زيادی 
در كاست  به طور مرتب  پس 
كه  هايی  دی  سی  در  اينک  و 

در داخل و خارج تهيه مي شود پخش مي گردد. 

بم  و  زير  و  است  مند  بهره  رسايی  از صدای  كه  غانم  سيمين 
است,  نشده  ديده  ايران  در  زنی  ی  خواننده  هيچ  در  او  صدای 
ماديات  قربانی  هرگز  را  هنرش  كه  است  موقری  خوانندگان  از 
نكرده و جز در مجالس خيريه و يا فرهنگی زبان به آواز نگشوده 

است. 

از ميان آهنگ های معروف سيمين غانم “ُقلک چشات”, “اين كيه”, 
“پرنده”, “آسمون آبی” و “گل گلدون” نشان می شود.

--------------

هميشه هيجان راه درستی نيست برای تشخيص آنكه موضوعی 
بر شما تأثير گذاشته است يا نه و بر عكس آن هم. ممكن است 
كه كسی با آرامش از موضوعی صحبت كند و طوری نشان دهد 
برايش  بايد  خيلی  نظر شما  به  آنچه  نبود  مهم  برايش  انگار  كه 

بااهميت باشد.

 الزمه اين هر دو آن است كه طرف شما بتواند احساسات خود 
را كنترل كند يا اينكه شما را در مقابل يک احساسات ساختگی 
قرار دهد. اينها را يک هنرپيشه می تواند به راحتی انجام دهد اما 
وقتی  كه  بودم  پرسيده  من  و  بود  ما خواننده  مصاحبه شونده 
فهميد ديگر نمی تواند بخواند چه احساسی داشت، گفت: خواندن 
برايم حياتی نبود. در درونم چيزی بود كه با همه احترامی كه 
عوض  برايم  را  چيزی  نخواندن  اما  هستم  قائل  موسيقی  برای 

نكرده بود، من برای خودم می خواندم.

اينها را گفت و وقتی رسيديم به بيست سال بعد، يعنی روزی كه 
نتوانست دوباره مجوز خواندن  ديگر  گرفت، 

سينما احساسش را پنهان  سالن  كند. 
جوان صحرا پر بود  و  پير  از 

خودش  گويد و  می  هم 
زمين حتی  روی 

بودند  نشسته 
ها  خيلی  و 
هم پشت در 
مانده بودند. 
»گريه  گفت: 
گرفته  ام 
همه  بود؛ 
شتند  ا د
گل 

گلدون من را می خواندند!«

* اول مصاحبه خوب است كه از اول شروع كنم. اولين چيزی 
كه االن به ذهن من می رسد، اين است كه درباره نام فاميل شما 

بپرسم. »غانم« يعنی غنيمت گيرنده يا غنيمت دهنده؟

- غنيمت برنده.

* پس البد در خانواده شما سرداری كسی بوده كه اهل غنيمت 
فاميل شما  نام  كه  بوده  بردن  غنيمت  قول شما  به  يا  و  گرفتن 

شده »غانم«...

- ... )می خندد( راستش اينها را من درست نمی دانم، فقط معنی 
آن را می دانم. پدرم رئيس دارايی شمال بود كه بعدها به كار 

تجارت مشغول شد. از تهران منتقل شده بود به شمال و ما رفتيم 
تنكابن. من هم آنجا متولد شدم.

* در آن حال و هوای سبز شايد بی مورد نباشد كه آهنگی از 
شما گل بكند و در يادها بماند كه درباره گل و گلدون باشد...

- من به طور كل عاشق طبيعت هستم.

* موسيقی را از همانجا شروع كرديد؟

- نه. من حدود هشت سالم بود كه آمديم تهران. از همان كودكی 
صدايم خوب بود و در جشن های كوچک مدرسه و خانواده می 
خواندم تا اينكه در آموزشگاه های كشور در دوره دبيرستان، 
مسابقه ای گذاشتند و من در سراسر كشور اول شدم. بعد هم 

رفتم به هنرستان موسيقی.

* يعنی قبل از آن به هنرستان موسيقی نمی رفتيد؟

- نه.

اول  در كشور  بدون طی كردن دروس موسيقی  * پس چطور 
شديد؟

كه  كسی  و  گذاشتند  مسابقه  مدرسه  در  جوان  دختران  بين   -
سنتور خوب می زد، پيانو خوب می زد و يا صدای خوبی داشت 
آنهايی  اردو كه می گذاشتند  برنامه های  انتخاب می شد و در 
را كه برنده می شدند به عنوان جايزه می بردند اردو. من می 
خواندم؛ البته اين اول شدن از نظر تكنيک خواندن نبود، از نظر 

وسعت صدا و انتخاب اشعار و اين جور چيزها اول شدم.

* اشعار به چه صورت بود؟

- اشعار انتخابی بود هر كس هر چيزی كه دلش می خواست می 
خواند و من يک تكه مثنوی خواندم و يک ترانه.

* آن شعر را كه خوانديد يادتان هست؟

- نه يادم نيست. فقط مثنوی كه خواندم همان »بشنو از نی چون 
حكايت می كند« بود. آن موقع من هفده سالم بود.

* بعد از آن رفتيد به هنرستان موسيقی؟

- بعد از اينكه ديپلم گرفتم رفتم هنرستان موسيقی. در هنرستان 
آزاد موسيقی با استاد كريمی كار می كردم.

* آن موقع كه داشتيد مثنوی را می خوانديد البد دستگاه های 
موسيقی را نمی دانستيد. آيا االن يادتان هست كه آن را در چه 

دستگاهی خوانده بوديد؟

دستگاهش  افشاری.  كند(  می  زمزمه  خودش  )پيش  بله.  بله   -
كاماًل يادم است. البته بعد از آن همانطوری كه گفتم رفتم پيش 
استاد محمود كريمی. ديپلم را گرفته بودم و رفتم پيش ايشان 
تلويزيون دعوت  و  راديو  به  آن  از  بعد  و  كار كردم  و مدتی 
شدم و رفتم آنجا، با همه درگيری ها و مشكالت خانوادگی. 

)می خندد(

* خانواده طبيعتًا راضی نبودند ديگر...

می  هم  باز  ام  گفته  بارها  البته  را  اينها  نبودند.  راضی  بله!   -
خواهيد بنويسيد.

* اشكالی ندارد؛ مختصرتر می نويسم. در كشيده شدن شما به 
سمت موسيقی چه عواملی دخيل بودند؟

- بيشتر از همه تشويق اطرافيان و به هر حال شدت عالقه خودم 
هم بود. يكی از اشخاصی هم كه خيلی تأثير داشت در زندگی من 
استاد حنانه بود. ايشان خيلی به من می گفتند كه هر سبكی كه 
خواستی می توانی بخوانی؛ من هم از اين فرصت استفاده كردم 
را  ايرانی  موسيقی  خواندم.  را  »قلک چشات«  ترانه  زمان  آن  و 
نباشد  كارم خيلی محدود  اينكه  برای  ولی  داشتم  خيلی دوست 
سعی كردم تعادل را حفظ كنم و موسيقی پاپ را هم كار كردم. 
االن هم در كنسرت ها همين روال را ادامه می دهم؛ هم پاپ و 

هم سنتی.

* موسيقی پاپ شما هم كه بيشتر حالت موسيقی كالسيک داشت 
می شنويم  ما  كه  پاپی  موسيقی  به  نيست  نزديک  يعنی  دارد  و 
بنا داشتيد كه موسيقی سنگين  اول  از همان  آيا  و می شنيديم. 

تری كار كنيد؟

- بله. استاد حنانه به من گفته بودند كه تو می توانی هم اپرا كار 
كنی، هم موسيقی ايرانی؛ صدايت چيزی است بين شرق و غرب. 

هر سبكی كه بخواهی می توانی كار كنی.

بعد از آن بود كه من تصميم گرفتم بيايم به سمت موسيقی پاپ، 
پاپهای  شبيه  خواندم،  می  من  كه  ای  موسيقی  كنم  می  فكر  اما 

امروز نبود و حداقل هم شعر و هم آهنگ سطح بااليی داشت.

بود.  »قلک چشات«  بوديد،  خوانده  كه  را  آهنگی  اولين  گفتيد   *
شعر و آهنگ مال چه كسانی بود؟

- شعرش را آقای سعيد دبيری ساخته بود و آهنگ آن را هم 
آقای فريبرز الچينی.

ساخته  گويند  می  ها  بعضی  هم  را  من«  گلدون  »گل  آهنگ   *
فريبرز الچينی است...

است  شهبازيان«  »فريدون  های  ساخته  از  آهنگ  اين  نه.  نه،   -
»فرهاد  آقای  تنظيم خودشان. شعر آن هم ساخته  و  ملودی  با 

شيبانی« است.

كار  هم  ديگر  استادان  نزد  كريمی،  محمد  استاد  از  بعد  آيا   *
كرديد؟

- من آواز را با ايشان كار كردم، البته به طور خصوصی و پيش 
خودم هم كار می كردم با نوارهای مختلف. از استاد حنانه هم 
سولفژ و تكنيک های موسيقی را آموختم و پيانو را هم كه گفتم 

در حد مبتدی كار كردم.

»قلک  آهنگ  همين  برای  پخش شد،  كه صدايتان  باری  اولين   *
چشات« بود؟

- نه، نه. قلک چشات نبود. من يک مدت موسيقی ايرانی كار می 
خواست  می  دلم  كه  آنطوری  اما  خواندم،  آهنگ  چند  و  كردم 
راضی ام نكرد و بنابراين رفتم به سمت موسيقی پاپ و بعد از 
آن هر دو را با هم حفظ كردم. از استاد تجويدی چندين آهنگ 
ديگران.  همينطور  و  دارم  آهنگ  همايون خرم  مهندس  از  دارم. 
در  البته  نيست،  يادم  را  پخش شد  كه صدايم  باری  اولين  البته 

تلويزيون نبود.

* از آهنگسازانی كه با آنها كار كرديد، كار كدام يک از آنها را 
بيشتر می پسنديد؟

ايد يا نه - كه  - آهنگهايی كه از من هست كه نمی دانم شنيده 
احتمااًل شنيده ايد - هم از آهنگسازان صاحب نام است. بعد از 
با من شدند.  كار  مند  آهنگسازان عالقه  اكثر  قلک حيثات  پخش 
آن آهنگ به طرز عجيبی مورد توجه قرار گرفت، تا مدتها آهنگ 
آن،  از  بعد  كند.  رقابت  آن  با  نتوانست  آهنگی  هيچ  و  بود  روز 
آهنگسازان خودشان پيشنهاد خواندن آهنگهايشان را دادند، ولی 
من هميشه در كادر بسته كار كرده ام. يعنی موسيقی و موزيک 
و هنر خوانندگی برای من آنقدر عزيز و محترم بود كه من به 
خودم اجازه نمی دادم در هر جا و موقعيتی آن را ارائه كنم، مگر 
جاهايی كه می ديدم واقعًا سطح بااليی دارند يا خيريه است و 
مقوله  به  و حرفه  به صورت شغل  من  راستش  چيزها.  اينطور 

خواندن نگاه نمی كردم، دوست نداشم.

* در اين قضيه خانواده شما چقدر نقش داشت؟

- من به خانواده ام قول داده بودم كه خيلی از مسائل را رعايت 
كنم و كردم. خانواده من خيلی متعهد بودند و سختگير...

* طبيعتًا برای يک دختر جوان كه كار هنری می كند و آن هم 
موسيقی، در شرايط قبل از انقالب، اگر آن قيد و بندها نبود، شايد 
شرايط برای شما فرق می كرد و آنقدر نمی توانستيد سوق پيدا 

كنيد به سمت موسيقی جدی...

آدم  از درون  كه خود من هم شخصًا  كنم  فكر می  ولی  بله،   -
می  رعايت  را  مسائل  لذا  و  گرا  قانون  خيلی  و  هستم  متعهدی 
اين  به  آورند  می  گذشتم. چک سفيد  از مسائل  از خيلی  كردم. 
عنوان كه هر چقدر می خواهی بگير ولی بيا در فالن جا بخوان 
ولی من هرگز اين كار را نكردم. من به خانواده ام قول داده بودم. 

البته قبل از اينكه ازدواج كنم كه اصاًل اجازه نداشتم كه بروم. 

را  چيز  همه  كه  دادم  قول  همسرم  به  و  رفتم  ازدواجم  از  بعد 
رعايت می كنم. موسيقی در كنار زندگی ام قرار دارد. هميشه هم 
همينطور بودم. شايد خيلی وقتها هم مورد سرزنش قرار گرفتم 
كه با اين صدا چرا آن طور كه بايد حرفه ای كار نكردم و من 

و عزيز  گرامی  برايم خيلی  كه موسيقی  بود  اين  هميشه جوابم 
است و من دوست ندارم كه به عنوان حرفه از آن استفاده كنم. 

زندگی اول و موسيقی هم در كنارش.

* در كنار اين مسائل آيا به كار ديگر يا تحصيل نپرداختيد؟

- يک مقدار در زمينه دكوراسيون، عروسک سازی و كارهای 
هنری اينطوری كار كردم به عنوان حرفه كار ديگری نكردم.

* به هرحال خيلی ها هستند كه در اين زمينه موسيقی حرفه ای 
كار می كنند. شما به هر دليل اين كار را نكرديد كه بخشی بر می 
گردد به شرايط خانوادگی، شرايطی كه هر دختر ايرانی حتمًا آن 
مشكالت را داشته و دارد. شما كه نمی خواهيد اين مسأله را رد 

كنيد كه می توان يک موزيسين حرفه ای بود؟

كنم  نمی  هم سرزنش  را  هيچ كس  و  كنم  نمی  رد  هرگز  من   -
اين  خودم  من  پذيرفتم.  را  اين  شخصًا  من  گويم  می  چرا.  كه 
طوری بودم كه موسيقی برايم آنقدر عزيز و محترم بود كه نمی 
خواستم در هيچ حالتی به خاطر پول بروم آهنگی را كه دوست 
ندارم، بخوانم. آدم وقتی حرفه اش موسيقی باشد، به خاطر پول 
چون  نكردم،  را  كار  اين  من  بگذرد.  چيزها  سری  يک  از  شايد 
دوست نداشتم. هر كس حرفه اش اين است هر كار كه دوست 

دارد انجام دهد. اشكالی هم ندارد.

* يكی از استادان ما از قول يكی از فالسفه می گفت كه خوشبختی 
اين است كه آدم عشق اش معاشش باشد. اين هم هست. يعنی 
خيلی ها هم هستند كه اين خوشبختی را داشتند كه آن چيزی را 
كه دلشان خواست خوانده اند و ساخته اند و از اين راه زندگی 

شان هم تأمين شد.

- بله. اين كه گفتم عقيده شخصی خودم است. آن آقای فلسفه 
دان هم ايده اش اين بود كه شما گفتيد. من معتقدم و معتقد بودم 
به كاری كه كردم. اآلن هم اگر دوباره هجده ساله شوم، باز هم 

حاضر نيستم موسيقی را حرفه ای كار كنم.

البته من هم كارم مثل شماست و همين كار روزنامه نگاری   *
كار دل من است و به اصالح شغل دوم و بنابراين احساس شما 

را درک می كنم.

- حس می كنيد؟ دقيقًا همين است. دقيقًا پيداست. يک خواننده با 
عالقه می آيد جلو. چند كار قشنگ می خواند. بعد كه حرفه ای می 
شود، كارهای مبتذلش هم خيلی زياد می شود و خيلی راحت همه 
چيز را به خاطر پول قبول می كند. مجبور می شود برود زير 
سلطه آدمهايی كه به صورت حرفه ای و به بازار فروش نگاه می 
كنند. من البته هيچ كس را سرزنش نمی كنم. به هرحال زندگی هم 

خرج دارد. چرا كه نه؟ می تواند از اين راه امرار معاش كند.

كار  به  توانستيد  تر  راحت  كرديد  ازدواج  وقتی  كه  گفتيد   *
موسيقی ادامه دهيد...

بله. هر بار كه برايم موقعيتی پيش می آمد كه ازدواج كنم همه 
مخالف خواندنم بودند. آن موقع مثل االن نبود و شرايط مساعد 
نبود، ولی من معتقد بودم كه بايد با كسی ازدواج كنم كه با كار 
كه  دادم  تعهد  هم  به شوهرم  بعد  و  نكند  مخالفت  من  موسيقی 

حريم همه چيز را حفظ می كنم و كردم.

* همسرتان هم در كار موسيقی هستند؟

جدی  و  اصلی  كار  من  هستند.  موسيقی  به  مند  عالقه  ولی  نه، 
كه  موقعی  كردم.  شروع  ازدواج  از  بعد  هم  را  خودم  موسيقی 
ازدواج كردم حدود بيست و پنج سال داشتم و تازه رفته بودم 
و  بودم  نداده  انجام  كاری  صورت  آن  به  هنوز  و  تلويزيون 
همسرم هم موافق كار موسيقی بودند و پذيرفتند. همان طوری 
كه كار می كردم، تمرين موسيقی هم می كردم. پيش استادانی 
استاد  آقای  تمرين می كردم.  نوار  راه  از  كه گفتم و خودم هم 
را  استادی  نقش  اما  بودند،  كارهايم  بعضی  آهنگساز  تجويدی 

هم برايم داشتند.

* چند آهنگ خوانده ايد؟

سئوال های سخت می كنيد، راستش من يادم نيست.

* آلبوم مستقل هم داريد؟

بله، سه آلبوم دارم. آن وقت ها آلبوم مثل االن نبود و روالش 
فرق می كرد. من به طور كلی در راديو كه كار می كردم و با 
اركستر بزرگ راديو و تلويزيون حداقل ماهی يک بار آهنگی را 
هميشه  ها  آهنگ  اين  ولی  كرديم،  می  و ضبط  كرديم  می  اجرا 
ها  بهترين  نبود. گرچه من هميشه  آهنگش خيلی خوب  و  شعر 
كه  نبود  طوری  آن  آنها  همه  حال  اين  با  كردم،  می  انتخاب  را 

ماندگار باشد. 

آهنگ  بودند. شايد حدود صد  متوسط  در حد  ها  آهنگ  بيشتر 
خوانده باشم كه تعدادی را دست چين كردم. البته من نفهميدم كه 
بقيه آهنگ ها و كاًل آهنگ هايی كه در راديو و تلويزيون آرشيو 
راه  از  بعداً  يعنی  درآوردند.  كلتكس  از  بودند، چطور سر  شده 
CD شد. من خودم  های ديگری رفت آن طرف و تكثير شد و 

اصاًل در جريان نبودم و هيچ استفاده ای از آن CD ها نبردم.

يادتان  آيا  گرفتيد،  خواندن  برای  حقوقی  كه  باری  اولين   *
هست؟

ببينيد، راديو و تلويزيون آن موقع برای ما جنبه مادی نداشت. آن 
موقع می گفتند كه اينجا محلی است كه می خوانيد و اينجا شهرت 
پيدا می كنيد می رويد به كاباره و اين حرف ها. خيلی ها اين كار 
را می كردند، ولی من نكردم. من محدوديت هنری ام تا اين حد 
بود كه سالی يكی دو كنسرت می گذاشتم، بعد هم در خيريه ها 
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ایرانی
به تصوير كشيدن جامعه  در  هاليوود  تازه  تالش 
و  فيلم  ميان سازندگان  پردامنه  چالشی  به  ايرانی 

ايرانيان مقيم امريكا تبديل شده است. 

كشمكش ميان ايرانيان ساكن امريكا و تهيه كننده 
فيلم »گذشتن« )Crossing Over( سرانجام به نفع 
ايرانيان پايان يافت و موضوع »قتل ناموسی« يک 

دختر ايرانی ساكن لس آنجلس به دست برادر و با تاييد پدر 
فيلمی  »گذشتن«،  شد.  حذف  فيلم  تدوين  مرحله  در  خانواده، 
متولد  امريكايی  )كارگردان  كريمر  وين  كارگردانی  به  است 
ترسيده«  »دونده  هايی همچون  فيلم  آفريقای جنوبی، سازنده 
و »كولر« و نامزد جوايز ساندنس، كارلو ويواری و ادگار آلن 
پو( و تهيه كنندگی كاتلين كندی و فرانک مارشال )تهيه كننده 
آثار اسپيلبرگ( كه جمعی از بازيگران برجسته هاليوود از جمله 
هريسون فورد، شون پن، اشلی جاد و رمی ليوتا در آن بازی 
)آذر 86(  قرار است ماه دسامبر 2۰۰۷  فيلم كه  اين  می كنند. 
اكران شود و به سبک فيلم اسكاری »تصادف« و با شخصيت 
.اين مهاجران  های مختلف و مرتبط به هم ساخته شده است 
غيرقانونی  اقامت  از حالت  آمدن  بيرون  برای  آنجلس  در لس 
كريمر  گفته  به  كنند.  می  تالش  قانونی  تابعيت  به  رسيدن  و 
مدارک  در  تقلب  مرز،  از  عبور  همچون  مسائلی  با  فيلم  »اين 
كارگاه،  در  كارگران  مشكالت  سبز،  كارت  پناهندگی،  قانونی، 
تابعيت، اداره مبارزه با تروريسم و برخورد فرهنگ ها سر و 
كار دارد.«هريسون فورد در اين فيلم در نقش ماكس بروگان، 

براهری  نام حميد  به  همكاری  و گمرک،  مهاجرت  اداره  افسر 
قانونی  تابعيت  دارای  و  تبار  ايرانی  كه  دارد  كريتس(  )كليف 
ايرانی در نقش شخصيت های  بازيگران غير  بر  است. عالوه 
ايرانی، چند بازيگر ايرانی تبار مانند ملودی و نينا نايبی در فيلم 
به  ايرانی  حضور دارند.مطرح شدن »قتل ناموسی« يک دختر 
دست برادرش به گناه آنكه عاشق جوانی التينی تبار شده، از 
همان مرحله فيلمبرداری اعتراض انجمن امريكايی های ايرانی 
تبار را برانگيخت و اعتراض ها بعد از حدود چهار ماه، اواخر 
از  نقل  نتيجه رسيد. مجله هاليوودريپورتر به  هفته گذشته به 
متقاعد  باالخره  كارگردان  كه  داد  گزارش  رويترز  خبرگزاری 
شده عناصری از فيلمنامه را حذف كند و با فيلمبرداری دوباره 
بعضی از صحنه ها، هيچ اشاره يی به واژه »قتل ناموسی« در 
امريكايی  انجمن  ندهد.  نمايش  هم  را  قتل  صحنه  و  نكند  فيلم 
های ايرانی تبار كه اين بخش از فيلمنامه را »بسيار غير محتمل 
و  نويسنده  تازه  تصميم  از  بود،  خوانده  انگيز«  فتنه  بالقوه  و 

كارگردان فيلم به عنوان يک »پيروزی دو جانبه« تقدير كرد.

و انجمن های فرهنگی می خواندم.

 به غير از اين در جايی ديگر به اصطالح كار نمی كردم. راديو و تلويزيون شايد چيزی در حدود پول لباس و رفت و آمد 
ما را می داد و ديگر درآمدی برای ما نداشت.

* وقتی داشت انقالب می شد، به اين فكر می كرديد كه ممكن است منع شويد از خواندن؟

نه، من به چنين چيزی فكر نمی كردم. وقتی هم كه پيش آمد، من با آن خيلی عادی برخورد كردم. بيشتر وقتم را گذاشتم 
در كارهای دكوراسيون و باغ. يک تكه زمين در لواسان بود كه گرفتيم درختكاری و كارهای ديگرش را انجام می داديم. 

احساس كمبودی نكرديم تا اينكه دوباره مجوز دادند.

* البد اين به علت اين بود كه شما به موسيقی حرفه ای نگاه نمی كرديد. البته برايتان مهم بود، ولی حياتی نبود...

بله، برای من حياتی نبود. برای اينكه من از درون احساس كمبود نمی كردم. درونم پر بود از عشق به خدا، طبيعت و 
همه چيز. احساس كمبود اينجوری نكردم تا اينكه زمان گذشت و فضا باز شد و دوباره مجوز دادند. البته نه برای تک 
خوانی )می خندد(. من برايم خواندن خيلی مهم نبود، چون اگر اينطوری بود، من هم مثل خيلی ها می رفتم خارج و آنجا 
می خواندم. چند بار رفتم و آمدم و خيلی هم به من پيشنهاد دادند، ولی من دوست داشتم در ايران زندگی كنم و اينجا را 
انتخاب كرده بودم و راضی بودم. به غير از اينها، كسی كه خواندن را از من نگرفته بود. من می خواندم برای خودم، حاال 

ديگران نمی شنيدند. ولی خودم كه می خواندم )می خندد(.

* ... و در جمع های خانوادگی...

بله، من از بچگی در جمع های خانوادگی می خواندم.

* اولين باری كه در بعد از انقالب كنسرت داديد را يادتان هست؟ فكر می كنم اين ديگر يادتان باشد. يعنی تقريبًا مطمئنم 
اين ديگر حتی تاريخ و ساعتش يادتان هست...

نه، يادم نيست. اما در كاغذها و نوشته ها هست. دقيق نمی دانم، ولی 
در كتاب »گل گلدون« هست. يادم هست كه بعد از بيست سال بود.

* يعنی هفتاد و هفت.

بله، همان سال. در يک سينما بود كه سن اش را درست كرده بودند. 
بگذار فكر كنم. آها، اسم االنش سينما صحرا است. آن موقع ريوولی 
بود. اولين كنسرتم آنجا بود. همه روی زمين نشسته بودند و پشت 

درها هم غلغله بود.

* وقتی كسی بيست سال در صحنه نيست، طبيعتًا يک نسل ديگر 
كه  كرديد  نمی  فكر  شما  شود.  فراموش  است  ممكن  او  و  آيد  می 

فراموش شده ايد؟

و  نبوده  مسائل  اين  عاشق  نبودم.  شهرت  پايبند  زياد  من  ببينيد، 
نيستم. موسيقی را خيلی دوست دارم و برايم هم خيلی محترم است، 
بدهد و  آزار  نبودنش مرا  نبودم كه  اين طوری  از درون زياد  ولی 
اينكه فراموش بشوم. من عادت كرده بودم، يعنی خودم را قانع می 
كنم به آنچه هست. به خودم می گويم كه بايد اينطوری باشد و می 

پذيرم. برايم مهم هم نبود كه شهرتم از بين برود.

* با اين حال رفتيد داخل سالن و ديديد سالن پر است و حتی جوان 
ها و نوجوان ها هم می شناسندت.

می  را  گلدون  گل  ها  جوان  و  ها  بچه  تمام  بود.  گرفته  ام  گريه 
خواندند.

ترانه اي از سیمین غانم:
من از اون آسمون آبی ميخوام    من از اون شبهای مهتابی ميخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام   من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام

من از اون آسمون آبی ميخوام   من از اون شبهای مهتابی ميخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام   من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام

من ميخوام يه دسته گل به آب بدم   آرزوهامو به يک حباب بدم   سيبی از شاخهء حسرت بچينم

بندازم رو آسمون و تاب بدم   گل ای پونه بهار دل من   يه بيابون الله زار دل من

من از اون آسمون آبی ميخوام   من از اون شبهای مهتابی ميخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام   من از اون وقتها يه بيتابی ميخوام

مثل يک دسته گل عقاقيا   دلمو باز ميكنه بيا بيا   تو ميری پشت علفها گم ميشی

من ميمونم و گل عقاقيا   من ميمونم و گل عقاقيا

گل ای پونه بهار دل من   يه بيابون الله زار دل من   گل ای پونه بهار دل من   يه بيابون الله زار دل من
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اسرارآمیز!!!
ناپدید شدگان

در تاريخ انسان ها هرازگاهی داستان هايی از افرادی به چشم می  خورد كه بدون برجا ماندن اثری از آنها از صفحه 
روزگار محو شده  اند. برخی از اين داستان ها كه در تاريخ بشر به ثبت رسيده واقعا غيرقابل توضيح است . داستان هايی 
كه گاه به صورت افسانه درآمده اند و گاه سينه به سينه و نسل به نسل گشته اند تا به ما رسيده اند. ولی همه آنها 
مجذوب كننده هستند زيرا ما را به اين فكر می  اندازند كه آيا واقعا انسان جامد و تزلزل  ناپذير است.؟ اين انسان های 
گزارش های  اين  از  برخی  به  فضا.؟  به  يا  زندگی؟  از  ديگر  بعدی  به  ديگر.؟  زمانی  به  رفته اند.؟  كجا  به  ناپديد شده 

حيرت انگيز توجه كنيد . 

در حدفاصل ميان سال های 1۹2۰ تا 1۹۵۰ “ بنينگتون “ واقع در “ ورمونت” آمريكا محل محو كامل چند نفر بود و 
چندين مورد ناپديد شدن در آن به وقوع پيوست . روز اول دسامبر سال 1۹4۹ آقای “ تتفورد” در يک اتوبوس پر از 
مسافر ناگهان ناپديد شد. آن روز “ تتفورد “ داشت از مسافرت خود به “سنت آلبانز” در “ورمونت’ به خانه اش در 
“بنينگتون” باز می  گشت.” تتفورد” سربازی بود كه در خوابگاه سربازان در “بنينگتون” زندگی می  كرد. او آن روز به 
همراه چهارده مسافر ديگر سوار اتوبوس شد. همه اين مسافران شهادت دادند كه او را در اتوبوس ديده اند كه تمام 
مدت روی صندلی اش خوابيده بود. اما در كمال تعجب وقتی اتوبوس به مقصد خود رسيد، تتفورد ناپديد شده بود ولی 
وسايلش همگی سرجای خود در بار بند اتوبوس بود و دفترچه زمانبندی حركت اتوبوس ها همان طور گشوده روی 
صندلی خالی او افتاده بود. تتفورد هرگز به خانه بازنگشت و اثری نيز از او پيدا نشد. روز اول دسامبر سال 1۹46 
دانش آموز هجده ساله ای به نام “پائوال وارن” به هنگام پياده روی ناپديد شد. در آن روز وارن داشت مسير “ النگ  
تريل” را به سوی كوهستان “گالسش بری” پياده می  رفت. يک زن و شوهر ميانسال كه در فاصله صد ياردی او پشت 
سرش همين مسير را می  پيمودند، او را می  ديدند كه خيلی عادی به جلو می  رود. وقتی وارن از يک پيچ صخره ای گذشت، 
ديگر او را نديدند ولی زمانی كه خودشان از آن پيچ گذشتند، متوجه شدند كه او ناپديد شده است. از آن زمان تاكنون 
هيچ كس خبری از پائوال وارن ندارد . اواسط اكتبر سال   “1۹۵۰”  پل چپسون “ هشت ساله در داخل يک مزرعه ناپديد 
شد. مادر پل كه از راه نگهداری حيوانات و دامداری خرج زندگی خود و پسرش را در می  آورد، آخرين بار زمانی او را 
ديد كه با خيال راحت و شاد و سرحال در طويله خوک ها بازی می  كرد. او برای سركشی به حيوانات ديگر از آن طويله 

بيرون رفت و كمی بعد وقتی دوباره به آن  جا برگشت 
پسرش نبود. به همين سادگی. او سراسيمه همه جا را به 
دنبال پل گشت ولی اثری از او پيدا نكرد. نيروهای پليس 
وارد محل شدند و جستجوی وسيعی را آغاز كردند ولی 

تالش ها بی  نتيجه ماند .

مرد زمین گیر

 “ اوون پارفيت “ پس از يک سكته مغزی شديد كامال فلج 
» شپتون  ماه ژوئن سال 1۷۹۳ در منطقه  بود. در  شده 
مالت در كشور انگليس،« “ پارفيت” طبق معمول هميشه 
در بعد ازظهر گرم ماه ژوئن بيرون خانه خواهرش نشسته 
بود. اين مرد شصت ساله كه واقعا قادر به حركت كردن 

نگاه می  كرد. آن طرف جاده كارگران  اطراف  به  پالتوی تاخورده اش نشسته بود و  لباس راحتی خانه روی  با  نبود 
مزرعه همسايه كه كار روزانه خود را به پايان رسانده بودند، علف های خشک را جمع می  كردند. ساعت هفت بعدازظهر 
“ سوزانا “ خواهر “ پارفيت “ به همراه همسايه اش از خانه بيرون رفت تا به كمک يكديگر” پارفيت “را به داخل خانه 
برگردانند زيرا به نظر می  رسيد كه طوفان در پيش است اما او رفته بود. تنها چيزی كه از او برجای مانده بود همان 
پالتوی تاخورده اش بود. تحقيقات و جستجوها برای كشف اين معمای غيرقابل توضيح تا سال 1۹۳۳ هم ادامه داشت 

ولی هيچ اثری از او پيدا نشد و هيچ سرنخی از سرنوشت عجيب “ اوون پارفيت “ كشف نگشت . 

 ناپدید شدن یک دیپلمات

 در سال “ 18۰۹ بنجامين بت هرست” ديپلمات انگليسی جلوی چشم همراهانش ناپديد شد. در آن روز “بت هرست” پس 
از انجام يک ماموريت كاری در يک دادگاه اتريشی، در كنار همراهانش به سوی هامبورگ برمی گشت. در ميانه راه در 
مهمانخانه ای در شهر “پرل برگ” توقف كردند تا شام بخورند. پس از اتمام غذا آنها به اتفاق يكديگر به سوی كالسكه 
خود كه بيرون از مهمان خانه انتظارشان را می  كشيد به راه افتادند.   “بت هرست” چند قدم از همراهانش جلوتر بود. 
آنها بت هرست را می  ديدند كه جلويشان به سمت كالسكه قدم برمی داشت بعد به قسمت جلوی كالسكه رفت تا اسب ها 

را  آزمايش كند و سپس خيلی راحت درست جلوی چشمان آنها ناپديد شد و ديگر هيچ اثری از او به دست نيامد.

 

تونل زمان

 در سال 1۹۷۵ مردی به نام “جكسون رايت” به همراه همسرش و با اتومبيل شخصی خود از نيوجرسی به سوی 
“نيويورک سيتی” در حركت بود. در اين مسير آنها مجبور بودند كه از “تونل لينكلن” عبور نمايند. رايت می  گويد اتومبيل 
را به كنار جاده هدايت كرد تا قبل از ورود به تونل شيشه ها را تميز كند تا ديد بهتری داشته باشد. همسرش مارتا 
پيشنهاد كرد او هم شيشه های عقب را پاک كند تا زودتر راه بيفتند و سفرشان سريع  تر تمام شود. وقتی رايت به عقب 
برگشت همسرش رفته بود. او نه صدای غيرعادی شنيده بود و نه اتفاق عجيب و غيرعادی رخ داده بود. تحقيقات وسيع 

پليس نيز ثابت كرد هيچ مدركی دال بر جنايت يا نقشه های قبلی در در كار نبود. مارتا دايت هنوز پيدا نشده است.

 استون هنج

شدن  ناپديد  شاهد   1۹۷1 سال  اگوست  ماه  در  هم  انگليس  در   “ هنج  استون  اسرارآميز  “  و  ايستاده   سنگ های 
نبود و در آن شب خاص  “ استون هنج” هنوز چندان مورد توجه و عالقه مردم  بودند. در آن زمان  حيرت انگيزی 
يک گروه از آوازه خوان های دوره گرد تصميم گرفتند برای شب يک چادر درست وسط اين سنگ های ايستاده بزنند 
و در آن بخوابند. آنها چادر زدند و آتش بزرگی روشن كردند و دور هم نشستند و شروع به سيگار كشيدن و آواز 

خواندن نمودند. شب نشينی آنها حدود ساعت دو نيمه شب به ناگهان قطع شد زيرا طوفان شديدی كامال ناگهانی دشت 
را فراگرفت. رعد و برق می زد و صاعقه به درختان منطقه و حتی سنگ های “ استون هنج” می  خورد. دو شاهد كه يكی 
كشاورز و ديگری پليس بودند می  گفتند كه گويی سنگ های قديم استون هنج روشن شدند و نوری آبی رنگ به شدت 
به اطراف پاشيده شد. اين نور آنقدر شديد بود كه ما مجبور شديم چشمهايمان را ببنديم. صدای جيغ آن چادرنشينان 
را می  شنيديم به همين خاطر به سرعت به آن طرف رفتيم زيرا فكر می  كرديم به طور حتم زخمی شده اند يا حتی مرده اند 
ولی در كمال تعجب هيچ كس را در آن جا نديديم. تنها چيزی كه در ميانه آن سنگ های اسرارآميز به چشم می  خورد تكه 

پاره های چادر آوازه خوان ها و خاكستر آتش آنها بود و از خودشان هيچ اثری ديده نمی  شد.

انسانهایی که توسط حیوانات بزرگ شده اند

تاريخ،  در  حاضر  عصر  تا  كهن  قرون  از 
به  جنگلی  بچه های  از  داستان هايی  هميشه 
كه چهار  چشم می  خورد. موجوداتی وحشی 
زندگی  جنگل  در  و  می  روند  راه  پا  و  دست 
می  كنند. آنها نه شبيه به انسان ها هستند و نه 
شبيه به جانوران و در سنين پايين به  گونه ای 
گم  شده اند،  گذاشته  كنار  انسانی  جامعه  از 
شده اند، دزديده شده اند و يا در دامان جنگل 
دور  مردم  از  كه  كودكان  اين  شده اند.  رها 
مانده اند، توسط حيوانات تغذيه شده اند و به 
هر صورت ممكن خود را زنده نگه داشته اند 
نمی  توانند  اغلب  و  نيستند  تكلم  به  قادر  ولی 
راه بروند و رفتاری كامال حيوانی و غريزی 
دارند. آنها چه دختر باشند و چه پسر، چه در 

كنار گرگ پرورش يافته باشند چه ميمون، خرس و شترمرغ تنها يک نقطه اشتراک دارند و آن اين كه گذشته آنها تا ابد 
اسرارآميز خواهد ماند.

اولين كودک جنگلی معروف و شناخته شده “پيتر وحشی” بود. يک موجود عريان قهوه ای رنگ با موهايی سياه كه در 
سال 1۷24 در “هانوور” كشف شد و در آن زمان حدودا 12 سال داشت. او به آسانی از درخت باال می  رفت و گياهان 
را می  خورد و ظاهرا توانايی تكلم نداشت. او نان را رد می  كرد و ترجيح می   داد پوست شاخه های سبز گياهان را بكند 
و شيره آنها را بمكد ولی به تدريج ياد گرفت سبزيجات و ميوه ها را بخورد. پيتر شصت و هشت سال در ميان مردم 

زندگی كرد ولی هيچ گاه نتوانست جز دو كلمه “ پيتر” و “شاه جورج” حرف ديگری بزند.

دختر وحشی شامپاین

در  رها شدن  از  قبل  احتماال  دختر وحشی شامپاين”   “
نادر  موارد  از  او  زيرا  بزند  حرف  می  توانست  جنگل 
اين گونه كودكان است كه ياد گرفت صحبت كند ولی چيز 
زيادی از گذشته و زمان زندگی در جنگل كه احتماال دو 
سال  در  وقتی  نمی  آورد.  خاطر  به  را  كشيد  طول  سال 
1۷۳1 در منطقه فرانسوی )شامپاين( پيدا شد تقريبا ده 
سال داشت، پابرهنه بود و لباس هايی ريش ريش شده بر 
تن داشت و سرش را با برگ كدو پوشانده بود. او جيغ 
می  زد و فرياد می  كشيد و بی  نهايت كثيف بود به طوری 

كه ابتدا همه فكر می  كردند سياه پوست است .

غذای او را پرندگان، قورباغه ها، ماهی و برگ و شاخه و 
ريشه گياهان تشكيل می  داد. اگر يک خرگوش جلوی او 
می  گذاشتی در چند ثانيه، پوستش را می  كند و حريصانه 
آن را می  خورد.! “ چارلز ماری دو كوندامين” دانشمند 
معروف فرانسوی كه از نزديک شاهد او بود می  نويسد:  
غيرعادی  به طور  او  دست  شست  ويژه  به  و  انگشتان 
بزرگ است. او از دستانش برای كندن زمين و خوردن 
به  شاخه ای  از  ميمون  مثل  و  می  كند  استفاده  ريشه ها 
قدرت  و  می  دود  سريع  خيلی  او  می  پرد.  ديگر  شاخه 

او بعدها به خاطر ساختن گل های مصنوعی و  اين دختر را “ماری آنجليک” گذاشتند.  نام  بينايی فوق العاده ای دارد. 
بازگويی خاطراتش كه توسط “ مادام هكت” نوشته شد در پاريس مشهور شد ولی مثل اغلب كودكان جنگلی در گمنامی 

از دنيا رفت .

“ ويكتور “ پسر وحشی اهل  “ آويرون “ يكی ديگر از اين بچه های وحشی جنگل است كه داستان زندگيش در فيلم 
“كودک وحشی اثر “ ترافوته “ تصوير كشيده شد. او كه در قرن هجدهم می  زيست توسط كشاورزان روستای آويرون 
در جنوب فرانسه كشف شد. روستاييان او را در حالی در جنگل يافتند كه مثل يک حيوان وحشی پرسه می  زد. آنها 
باالخره با زحمت بسيار او را گرفتند ولی ويكتور مثل تمام بچه های جنگل مدتی بعد از اين  كه او را در ميدان روستا به 
نمايش عموم گذاشتند از آن جا فرار كرد و به دامان طبيعت گريخت. يک سال بعد دوباره روستاييان او را گرفتند. اين 
 بار ويكتور يک هفته در خانه زنی كه به او لباس و غذا داده بود دوام آورد ولی دوباره فرار كرد. از آن پس هر از گاهی 
به روستا می  آمد و از مردم غذا می  گرفت ولی باز هم در جنگل و به تنهايی زندگی می  كرد. دو سال بعد در زمستان 
بسيار سرد 18۰۰-1۷۹۹ ميالدی ويكتور دوباره به ميان مردم آورده شد. در آن زمان او 12 سال داشت. دكتر” ژان 
ايتارد “ سال ها بر روی ويكتور تحقيق كرد و به پيشرفت هايی نيز نائل آمد ولی در يک زمينه هيچ توفيقی نيافت و آن 
برقراری ارتباط با مردم ديگر بود، در نتيجه ويكتور هرگز نتوانست به كسی بگويد چرا تنها در جنگل رها شد و يا آن 
اثر زخم كهنه ای كه روی گردنش است از كجا ايجاد شده است.ظاهرا ويكتور بدون تغذيه از شير جانوران ديگر زندگی 
می  كرد ولی بسياری از بچه های جنگلی از شير آن حيوانات وحشی می خوردند و دانشمندان هنوز نتوانسته اند بفهمند 

آن شيرها چطور با بدن اين كودكان سازگار بودند. 

خواندنی از عجایب ...
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از كتاب كليد جهان های اسرار، اثر هارولد كلمپ

تجربۀ بزرگ

 مادر و پسر ماشين را پارک كردندو به معبد اِک وارد شدندو در جايگاه مقدس نشستند. دبرا در انتظاری خاموش و 
با حيرت اطراف را می نگريست و با خود فكر می كرد: »چه زمانی تجربه ی بزرگم را خواهم داشت؟« به محض ايجاد 
چنين فكری، صدای ماليمی از جای نامعلومی گفت: » خب، چه می خواهی؟ آيا منتظری تا در يک معامله سود كالنی 

بكنی؟« او تجربه ی چند دقيقه ی پيش را فراموش كرد. 

     يک بار فردی از من سوال كرد كه مردم معموال چگونه حقيقت را در اک درمی يابند؟ منظورش اين بود كه آيا حقيقت 
مثل انفجار بمب ظاهر می شود؟ بله می تواند تجربه ای باشد كه عواطف و احساسات را عميقا به جنبش درآورد. اما 
ظرافت آن اغلب در گذشته مردم را به اشتباه می انداخت و بنابرای آن را از دست می دادند.دبرا در طی يک ساعت 
گذشته، تجربه ی حيرت آور تعيين مكان شهری واقع را از روياهای تكراری سال های دور داشت. اين يک »تجربه ی 
بزرگ« بود. افرادی كه شک و ترديد های بزرگی دارند، اغلب به دورترين تقطه در راه رسيدن به خدا می روند. ممكن 
است فردی سوال كند كه آيا اميدی برای من هست؟ من خريدار آن از خدا نيستم. پاسخ اين است كه ايرادی ندارد، وقت 

بگذاريد چراكه همه ی جويندگان بايد با سرعت خودشان پيش بروند.

     اما حقيقتی كه می توانم به شما ارايه دهم، كلمه ی هيو و تمرينات معنوی برای يافتن خدا ست. اما موفقيت در آن ها 
بستگی به خودتان دارد. آيا می توانيد روزی چند دقيقه از وققتان را صرف گشودن قلبتان به روی روح مقدس بكنيد؟ 
آيا می توانيد تمرينات معنوی را با عشق و اشتياق انجام دهيد؟ آيا می توانيد برای چند دقيقه تمام ذهنت و قلبتان را 
به يک خود-انضباطی اختصاص دهيد؟ اگر پاسخ مثبت است، شما آمادگی داريد تا در جستجويتان برای يافتن قوانين 

سری زندگی پيشرفت كنيد. اسرار امروز، ديگر اسرار فردا نخواهند بود.

چند صوت خداوند

بعد از اينكه دبرا عضو اكنكار شد، معنی صدای وزوزی را كه سال ها می شنيد دريافت. اين صدا چيزی نبود جز يكی از 
اصوات خواوند. اين صدا شبيه صدای گروهی زنبور است و از طبقه ی اثيری، محدوده ی ذهن ناخودآگاه سرچشمه می 
گيرد. اين طبقه فراتر از طبقه ی ذهنی است و رفيع ترين جهان های روحی – روانی می باشد. فراتر از آن طبقه ی روح، 

اولين جهان های حقيقی معنوی قرار دارند. در فرصت های بعدی در مورد اين جهان ها بيشتر سخن خواهيم گفت.

     او متوجه اين صدای وزوز از طبقه ی اثيری شد زيرا اين سطحی از آگاهی بود كه دبرا در زنگی های گذشته دريافت 
كرده بود. گام معنوی بعديش طبقه ی روح بود. در اوايل اين زندگی، او دوباره به طبقه ی اثيری متصل شد كه شهود 
آن هم شنيدن صدای وزوز بود. صدای ديگری هم بود. اين صدا شبيه نت بلند، نافذ و تنهای يک آلت موسيقی بود. 
اگرچه به گوش آسيب نمی رساند، همينطور بلندتر می شد تا به سطحی فراتر از محدوده ی شنوايی انسان برسد و او 
را تا قله های معنوی جديد باال می برد. اين نت نافذ، حالت ديگری از صدای خداوند است. تمام كسانی كه چنين اصواتی 

را می شنوند، پاكی روح و بركاتی بسيار رفيع می يابند، نفسی از آزادی حقيقی.

     روح مقدس خداوند معموال در دو حالت صوت و نور ظهور می يابد كه از اين دو، صوت اهميت بسياری دارد. 
شايد در تلوزيون و يا ساير رسانه ها شنيده باشيد كه مردم اغلب پس از يک تجربه ی نزديک به مرگ در مورد يک 
نور صحبت می كنند. از اين دو ويژگی معموال نور راحت تر ظاهر می شود و بنابراين بيشتر افراد به اين ويژگی روح 
مقدس استناد می كنند. صوت اغلب ديرتر می آيد. در اينجا تمركز ما روی صوت است كه ممكن است شبيه يک نغمه 
ی آسمانی، اركستری باشكوه، و يا شايد آوازی مربوط به دوران قرون وسطی باشد كه پژواک آن می تواند شامل 
تكان های طبيعی ناگهانی از فاصله ی دور، صدای خش خش برگ ها، صدای يک جيرجيرک و يا نفس ماليم يک عاشق 

باشد. 

   هر صوت مقدس مربوط به طبقه يا ناحيه ی خاصی از جهان های باالتر می باشد كه با سطح دقيق معنوی آن ناحيه 
هماهنگ است. اين اصوات كه در بسياری از كتاب های اک فهرست بندی شده اند، مانند تابلو های راهنما می باشند. يک 
صوت معلوم، سرنخ با ارزشی ست به يک سطح آگاهی مشخص كه در يكی از زندگی های گذشته به آن رسيده ايد و 
يا اينكه جايگاه الهی شما در حال حاضر آن را منعكس می كند. اين زندگی فرصت گرانبهايی ست تا سرنوشت حقيقی 

يتان را دوباره بيدار كنيد. راه اِک جهش بعدی برای آشكار كردن اسرار زندگی ست.

صدای خدا

 صوت و نور خدا چيست و بر چه چيزی داللت می كند؟ نور و صوت، صدای ابراز عشق خداوند برای ما هستند. آنها 
كل عشق خداوند را در بر دارند. نور و صوت خداوند با هم، همان روح مقدس در مذاهب هستند. در صحبت از نور می 
گوييم بله چنين چيزی به عنوان نور خدا وجود دارد كه هزاران بار درخشان تر از هر خورسيدی و ماليم تر از نور نقره 
ای ماه است. نور خدا تمام وجود شما را از درون و بيرون روشن می كند. ديگر اصوات خداوند در طبقات ÷ايين تر می 
تواند شبيه صدای آالت موسيقی، صدای پرنگان، آوازی دسته جمعی، صدای امواج دريا، سوت های منظم، زمزمه و اوج 
گرفتن صدای باد باشد و يا حتی طنين خنده ی شادی باشد. تمام اين اصوات مقدس هستند. البته گاهی اوقات اين سوال 
مطرح می شود كه چرا صدای خداوند در قالب صدا های معمولی نمود پيدا می كند؟ پاسخ اين ست كه همانطور كه گفته 
شد، اين صداها با مشخصات معنوی و فيزيكی طبقات مربوطه مطابقت دارند. به عنوان مثال، صدای يک قطعه ی زيبای 
پيانو برای ما قابل درک و لذت بخش است در حالی كه يک كرم خاكی نه اين صدا را می فهمد و نه از آن لذت می برد. 
برای همين اصوات خداوند به گونه ای در طبقات مختلف ظهور می كند كه قابل درک و پذيرش در آن طبقه باشد. كلمه 

ای كه قلب را به روی عشق خداوند می گشايد »هيو« است. نامی محترم و مقدس برای خداوند.  

 reports@persianweekly.co.uk  
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خانه ارواح ما 
سالم، اسم من رابرت است و در ليورپول زندگي مي كنم. من در 
يک خانه ارواح به دنيا آمدم و بزرگ شدم و تمامي اتفاقاتي كه در 
زير مي خوانيد همگي حقيقت دارند. پدر و مادر من كمي قبل از به 
مناسب  بسيار  اين خانه  قيمت  بزرگ خريدند.  آمدنم خانه اي  دنيا 
را  آن  بود  مانده  بدون سكنه  قبل  مدت ها  از  كه  جا  آن  از  و  بود 
در  سكونت  قابل  و  زيبا  خانه  يک  كه  اين  مي فروختند.  زيرقيمت 
وسط يک خيابان پر سكنه مدت ها متروک مانده بود جاي تعجب 
داشت ولي پدر و مادرم خيلي زود و با تالش فراوان آن را آماده 

زندگي كردند.

 بعضي همسايه ها از نزديک شدن به خانه ما پرهيز مي كردند و 
بعضي هم فقط براي آشنايي با ما به آنجا مي آمدند ولي خيلي زود 
عذرخواهي مي كردند و مي رفتند. تمام اين اوضاع و احوال نشان 
منزل  اثاثيه  دارد.  خانه وجود  اين  در  ترس آور  كه چيزي  مي داد 

دست نخورده باقي مانده بود. 

در طول مدتي كه كسي در آن جا زندگي نمي كرد باد و باران به 
داخل نفوذ و مبلمان را نمور و خيس كرده بود و در نتيجه مبلمان 
گران قيمت خانه كامال فرسوده و پوسيده شده بود. پدر و مادر من 
اغلب احساس مي كردند هواي خانه ناگهان سرد و موهاي سرشان 
بدون دليل قابل ذكري سيخ مي شود. گاهي اوقات ابزار پدرم مثل 
يافت  آنها  از  اثري  و  مي شدند  ناپديد  و...  سيم چين  پيچ گوشتي، 
ماندن  از  و  ديوانه  را  آنها  اين موضوعات  م  فكر مي كن  نمي شد. 
در آن خانه دلسرد مي كرد ولي آنها آنجا ماندند. مدتي بعد پدر و 
مادرم مبلمان را بيرون بردند و شكستند و آنها را سوزاندند ولي 
وسايل ديگر تقريبا قابل استفاده بودند. يک گنجه كشودار در يكي 
از اتاق ها بود كه هيچ كس تا به حال نتوانسته بود در آن را باز كند. 
پدرم آن را هم بيرون برد و با چكش و اهرم شكست وقتي كشوها 
باز شدند، آنها ديدند وسايلي كه در خانه گم شده  بودند همگي در 

آن كشوها هستند از جمله آن وسايل پرده كوچكي بود كه قبل از شكستن گنجه مادرم آن را گم كرده بود.

مدتي بعد وقتي خانه كامال از حالت متروكه درآمد و به منزلي مسكوني بدل شد من به دنيا آمدم و اتاق خواب جلويي را به 
من اختصاص دادند. اين اتاق هيچ فرقي با اتاق هاي ديگر نداشت ولي اين امتياز را داشت كه من در آن با ارواح هم نفس بودم. 

والدينم در اتاقم آيفون كار گذاشته بودند تا صداي گريه مرا بشنوند.

اتاق من شنيده مي شد و بوي عطر شمع هاي سوزان در فضا مي پيچيد.  كمي بعد از تولد من صداهاي قدم هاي سنگيني از 
كم كم صداي جديدي نيز به آن اضافه شد. صداي آواز يک زن مسن كه از آيفون اتاق مي آمد. پدرم از اين صدا به شدت 
مي ترسيد ولي مادرم به سرعت به طبقه باال مي دويد تا آن زن را ببيند ولي هيچ وقت موفق به اين كار نشد. اين صدا به طور 
مرتب شنيده مي شد و فكر مي كنم والدينم به آن عادت كرده بودند. خانه ما خانه زيبايي بود ولي همه، داستان هايي از ارواح 

از آن نقل مي كردند.

يكي از منتقدان سرسخت اين داستان ها مادر بزرگ مادري من بود ولي باالخره يک روز داستاني از ارواح براي او هم رخ 
داد.

 عيد كريسمس سال 1۹۷۰ يا 1۹۷1 بود و هر دو مادربزرگ هايم به خانه ما آمده بودند. از آنجا كه اتاق قديمي من عوض شده 
بود مادرم دوباره مرا به همان اتاق خواب بدو تولدم فرستاد تا اتاق جديدم را براي مادربزرگ ها آماده كند.

 يادم مي آيد كه من نمي خواستم به اتاق خواب قديمي بروم و مي گفتم آن جا براي آن خانم است و من نمي خواهم پيش او 
بخوابم. مادربزرگم به حرف من خنديد و گفت: )اين حرف ها چيه. اصال من خودم به آنجا مي روم تا بفهمي تمام اين حرف ها 
خرافات است.( ولي در يكي از شب هاي كريسمس مادربزرگم اتفاق جديد و ترسناكي را تجربه كرد. آن شب وقتي مي خواست 

لباس هايش را عوض كند و بخوابد ناگهان در باز شد و زن مسني به داخل رفت.

او به مادربزرگ نگاهي كرد و گفت: )سالم امي عزيزم )نام مادربزرگ امي است.( خيلي وقت است تو را نديده ام.( مادربزرگ 
از ديدن زني كه حدس مي زد مرده است به شدت ترسيد و از اتاق فرار كرد.

بعدها معلوم شد آن زن صاحب قبلي خانه بوده كه در اثر يک سانحه تراژيک در خانه جان خود را از دست داده است. سال 
بعد خواهرم به دنيا آمد. دوباره صداهاي پا از طبقه باال و بوي شمع هاي سوزان در خانه پيچيد ولي نه به شدت گذشته. انگار 

روح خانه هم به بودن ما عادت كرده بود. چند سال گذشت و من يک روز آن )خانم( را ديدم.

 آن موقع من يک نوجوان بودم و به اتاق تازه سازي كه قبال جزو خانه نبود نقل مكان كرده بودم و از پلكان چوبي كه بيرون از 
خانه بود به داخل مي رفتم. آن شب تازه داشت چشم هايم گرم مي شد كه صدايي شنيدم. صداي قدم هاي كوتاهي بر روي فرش. 
مي دانستم در اتاق تنها نيستم ولي مطمئن بودم صداي غژ غژ پلكان چوبي را نشنيده ام. در تاريک روشن اتاق مي توانستم زني 
را ببينم كه با لباس بلند درست دم در اتاق ايستاده است. او پير بود و خيلي آرام حركت مي كرد. عجيب است كه نترسيدم ولي 

بايد اعتراف كنم كه تا صبح ديگر نتوانستم بخوابم. 

من هرگز درباره آن اتفاق با كسي حرف نزدم ولي بعدها دريافتم تقريبا در همان زمان پدرم هم آن خانم را ديده بود ولي 
چيزي نگفت. او مي گويد: )من روي مبل راحتي دراز كشيده بودم و استراحت مي كردم. ناگهان در كمد باز شد و زني مسن با 
موهايي وزوزي از آن جا بيرون آمد و مستقيما به آن طرف اتاق رفت. او مثل همه آدم ها واضح و واقعي به نظر مي رسيد.( 

وقتي پدر مشخصات چهره او را به زنان مسن همسايه داد آنها همگي گفتند او صاحبخانه قبليآنجا بوده است.

االن ديگر من و خواهرم ازدواج كرده ايم و خواهرم يک بچه كوچک به نام )لوسي( هم دارد. او در خانه مادرم زندگي مي كند 
و اتاق بچه او همان اتاق كودكي من است. هنوز هم همان صداهاي پا و بوي شمع از آن جا مي آيد. تنها چيزي كه اضافه شده 

صداي ضربه هايي است كه راس ساعت هشت و ده دقيقه و كمي پس از ساعت يازده شنيده مي شود.

     اين صداها گاهي حتي بچه را از خواب بيدار مي كند. يک شب كه به مهماني رفته بوديم خواهرم پرستاري براي نگهداري 
فرزندش گرفت. اين پرستار هيچ اطالعي از سابقه خانه و داستان هاي ارواح مربوط به آن نداشت.

 همه ما به مهماني رفتيم و دير وقت بازگشتيم وقتي به دم خانه رسيديم پرستار را ديديم كه وحشت زده روي پلكان جلويي 
خانه ايستاده است. وقتي علت را از او پرسيديم، گفت: بعد از اين كه صداي چند ضربه شنيده شد، لوسي بيدار شد و گريه كرد. 
ناگهان صداي زني از آيفون به گوش رسيد كه مي گفت: )آرام باش. آرام باش لوسي عزيز من.( پرستار بيچاره آنقدر ترسيده 
بود كه حتي يک لحظه هم نمي توانست در آن خانه بماند.در قسمتي از خانه ما در پاگرد طبقه اول هميشه يک نقطه سرد وجود 
دارد. وقتي از آن جا عبور مي كردم از سرما مي لرزيدم و موهايم سيخ مي شد و با خود مي گفتم حتما اينجا ارتباطي با روح 
آن زن دارد. وقتي بيست و دو يا بيست و سه ساله شدم مادرم چيزهايي از آن زن گفت. او مي گفت در سال آخر زندگي اين 

زن، مردم به او تهمت ننگيني زدند.

پسر جوان زن به خاطر اين حرف و حديث ها از مادرش جدا شد و به كشور ديگري رفت و زن از شدت ناراحتي خود را در 
قسمتي از خانه حلق آويز كرد. فكر مي كنم حاال ديگر مي دانم كه او كجا اين كار را كرد.

 خدمات تصویر برداری و
مجالس

عکاسی مدل - فیلمبرداری مراسم شما با بهترین کیفیت

078 6509 4370
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سال اول -  شماره ششم 

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

آیا خزر می میرد؟ 
 http://www.shomaliha.com برگرفته از سایت

      

ميليونها سال پيش دو قاره بزرگ بود. يكی قاره گواندوانا كه شامل آمريكای جنوبی, 
استراليا, آفريقا و هندوستان ميشد و ديگری قاره اوراسيا شامل آمريكای شمالی, اروپا 
و آسيا. بين اين دو قاره دريای عظيم تتيس قرار داشت. پس از تغيير و تحوالت در كره 
زمين و تشكيل اقيانوسها و قاره های جديد دريای تتيس هم از بين رفت. دريای سياه و 

آرال و خزر از بقايای آن دريای عطيم می باشند. 

دريای خزر در دورانهای گوناگون به اسامی كرانه نشينان آن و يا اقوام و قبايلی كه 
گهگاه در مجاورت آن مسكن گزيده بودند ناميده می شده و تمام يا بخشی از آن به 
نامی موسوم بود, مانند: دريای خزران, دريای كاسپيان, دريای جرجان, دريای گيالن)يا 
بحرالجيل(, دريای ديلم, دريای طبرستان, دريای مازندران. اعراب نخست اين دريا را 
بحر جرجان و سپس بحر خزر ناميدند. ارسطو و بطلميوس دريای هيركانيه)گرگان( و 

ابن خلدون آن را بحر طبرستان می ناميدند. 

سطح دريای خزر 28 متر پايين تر از سطح دريای آزاد قرار دارد, يعنی اگر روزی به 
دريای آزاد وصل شود بخش جلگه ای استانهای گيالن و مازندران تماما زير آب می 
روند, حداكثر عمق آن ۹8۰ متر و مساحت آن ۷۳۷ هزار كيلومتر مربع می باشد, طول 
خطوط ساحلی )محيط( خزر 64۰۰ كيلومتر است كه ۹۹2 كيلومتر آن شامل سواحل 

شمال ايران می شود. 

مجموعا 1۳۰ رودخانه بزرگ و كوچک به خزر مي ريزند كه 11 رودخانه و بيش از 1۰۰ 
نهر ايرانی هم جزو آنها می باشد, ۷۵ د رصد آب دريای خزر از طريق رودخانه ولگا, 
۵درصد آن توسط رودخانه كورا در آذربايجان و  ۳درصد از طريق رودخانه اورال و  

1۵درصد نيز از رودخانه های بزرگ و كوچک ايران تامين مي شود. 

تنوع زيستی دريای خزر شامل  8۵4 گونه جانوری و بيش از  ۵۰۰ گونه گياهی است و 
زيستگاه گونه های جانوری و گياهی ويژه ای است كه در نوع خود بي نظيرند. نمونه بارز 
آن ماهيان خاوياری است كه 6 گونه آن در اين دريا يافت مي شوند و از نظر جمعيت 
را شامل مي شود, و ۹۵ درصد مصرف جهانی  اقيانوس ها  بر 8۵ درصد ذخاير  بالغ 
خاويار را تامين می كند. دريای خزر از نظر تنوع زيستی دارای 114 گونه, 6۳ زيرگونه 
و 14۰ نژاد از كمياب ترين  ماهيان جهان است. الزم به تذكر است كه ۵۷ درصد صادرات 
خاويار متعلق به ايران بوده و خاويار مثل نفت و فرش از شاخص های ايرانيت در دنيا 

محسوب می گردد 

براساس تحقيقات سازمانهای محيط زيستی به علت آلودگی دريای خزر نسل 4۰۰ نوع 
موجود زنده بيولوژيک در خطر است, همچنين در سمپوزيوم بين المللی ماهيان خاوری 
كه در رامسر تشكيل شد وجود فلزات مسموم كننده بر روی بدن, جگر, طحال و گوشت 

ماهيان خزر تائيد گرديد. 

برخی از عوامل بيماری خزر عبارتند از : 

يكم: اكتشافات, چاه زدن ها و لوله كشی ها و بهره برداری از نفت و گاز و تخليه مواد 
نفتي  كشتي ها و نفتكش های كشورهای نفت خيز حاشيه خزر بعنوان عامل تعيين كننده 

بعد از فروپاشی شوروی گويا قرار بود در جمهوری های تازه تاسيس شده, رژيم های 
دمكرات حاال نه مثل اروپای غربی بلكه نسبتا آزادی مستقر شود, اما هيهات كه نيمچه 
پادشاهان ديكتاتوری به نام رئيس جمهور بر سر كار آمدند كه كشورشان و دريای 
خزر را به نفع منافع خود و خانواده و نزديكان خود به باد تاراج و حراج گذاشته, و 

مقوالتی چون محيط زيست اصال در ذهن, تفكر و انديشه شان نمی گنجد . و به شيوه 
ای راهزنانه در رقابت با يكديگر در مسابقه ی تاراجگری به جان خزر افتاده اند . به 
نوشته روزنامه آلمانی عصر ما: “سلطه و غارت ثروت های مردم جمهوری آذربايجان 
اينكه جمهوری آذربايجان و دريای خزر به  توسط خانواده علی اف، خبر می دهد و 
مركز بزرگترين پروژه های نظامی ـ نفتی و گازی كارتل ها وكنسرن های آمريكائی در 
منطقه تبديل شده.” خزر تحت هجوم سازمان يافته و برنامه ريزی شده شركت های 
نفتی جهان خوار انرون، يونيكال، شورون، بی پي، اكسون قرار گرفت كه شركت های 
كوچک تر اروپايی از جمله استات اويل نروژ و انی ايتاليا را هم شريک كردند. رهبری 
اركستر را البته دولت آمريكا و شركت های بزرگ نفتی آن بر عهده دارند. آمريكايی ها 
با عامليت شركت يونيكال تحت اداره ديک چنی خط لوله 1۰۰۰ مايلی از خزر به جيحان 

كشيده كه در مسير خود از 1۵۰۰ رودخانه می گذرد.حفر چاه ها، نقل و انتقال وريختن 
مواد زايد كارخانه های پتروشيمی آب ها را آلوده می كند، زمين های كشاورزی را می 
سوزاند، ميليون ها نفر را بيكار می كند، ادامه حيات گونه هايی از ماهی ها، پرندگان 
و گياهان را در خطر می اندازد، در مسير خود از جمله در گرجستان آب های معدنی 
معروف را نابود می كند. كشيدن اين خط لوله از درون يک آب نسبتا بسته و كم عمق 
در همه جای جهان توسط نيروهای مستقل و فعاالن محيط زيست يک بمب اكولوژيک 

خوانده شد 

دوم: نابودی جنگل و تاالب ها و زيستگاههای دائمی يا موقت انواع پرندگان آبزی و ديگر 
حيوانات. فرسايش خاک براثر جنگل تراشی و غارت جنگل هم به منظور فروش چوب 
و هم ساختن جاده , هتل و مجتمع های مسكونی , كه منجر به رسوب گذاريهای ناشی 
از سرازير شدن پی در پی و بدون كنترل سيالب ها و باال آمدن سطح آب دريا ميگردد. 
غارت جنگل با وجود ماده ۳4 قانون حفاطت از جنگلها تقريبا قانونی بوده و اين ماده 
شاه كليد قانونی تجاوز به جنگل می باشد. واگذاری , فروش و بخشش جنگل ها توسط 
مسئولين منابع طبيعی امری است روزانه. بطور مثال بهره برداری از معدن ذغال سنگ 
در دل جنگل های بكر و يگانه شمال از طرف سازمان منابع طبيعی و محيط زيست به 
شركت البرز درست چند ماه پس از طرح “ صيانت از جنگلها “ .به روايتی دست صنايع 
چوب و كاغد برای انهدام آخرين بقايای درختان كهن و كمياب باز گذاشته شده است . 
مساحت جنگل های مخروبه شمال كشور 62۳ هزار هكتار است كه اين رقم نزديک به 
سه برابر عرصه های جنگلكاری شده است. بد نيست بدانيم كه جنگل تراشی و فروش 

چوب ساليانه تنها 1۰۰۰ ميليارد ريال درآمد نصيب دولت می كند. 

درباره سرنوشت غم انگيز تاالب انزلی سالهاست كه گفته و نوشته می شود , اما گويا 
ما ملت بيعاری شده ايم و برای كسب پول و ثروت و زندگی كوفتی مان حاضريم محيط 
زندگی خود و آيندگان اين آب و خاک را به تباهی كشيده و از حق نسل های آينده, يعنی 
فرزندانمان بدزديم. تاالب انزلی از پاک تراشی های سودجويانه جنگل های اطراف و 
رسوبات گل و الی و نزوالت صنعتی و مواد سمی و كودهای شيميايی مضر كم ديده 
بود كه اخيرا كوته فكران جهت افزايش صيد كپور اقدام به كشت گياهی وارداتی از ژاپن 
كردند كه تمام سطح تاالب را پوشانده و باعث تاريكی گشته است. به گفته مهندس سعيد 
فرج پور كارشناس محيط زيست، نبود نور باعث مي شود كه گياهان غوطه ور در تاالب 
به جای انجام عمل فتوسنتز، اكسيژن را تبديل به دي اكسيد كربن كنند و باعث از بين 
رفتن ماهيان، پالنگتون ها و كف زيان اين تاالب  شوند. در آخر اضافه شود كه عمق تاالب 

كه قرار بود ده متر باشد به يک متر كاهش يافته است 

شبه جزيره ميانكاله كه در زمره پناهگاه های حيات وحش كشور است و جزء 18 تاالب 
بين المللی است كه به عنوان ذخيره گاز زيست كره در جهان به ثبت رسيده, و همه ساله 
ده ها هزار از انواع پرندگان مهاجر آبزی و كنار آبزی در آن جا اتراق كرده و همچنين 
پرندگان خشكی زي  چون قرقاول، دراج و پرندگان شكاری و ديگر گونه های جانوری 
مثل شغال، روباه، خرگوش و سمور نيز در منطقه يافت مي شوند, نيز در امان نمانده و 
18 هزار هكتار زمين از طرف وزير وقت جهاد كشاورزی به شركت توسعه و عمران 
اراضی واگدار گرديده است, در حالی كه 11 هزار هكتار از اين زمينها پناهگاه حيات 
وحش می باشد و منع “قانونی” دارد. و همچنين در سال ۷۳ بر اساس طرح استانداری 
۵ تا 1۰ درصد از اراضی به عنوان فعاليتهای توليدی و توريستی به افراد و شركتهای 
خدماتی, تفريحی, توريستی واگذار و فروخته شد. از جمله است فروش زمين به شركت 
“آبادگران” كه اقدام به ساخت و ساز كرده و قرار است 1۰۰ هكتار از اين زمينها را 
تبديل به هتل كند. قسمت های ديگر اين زمين به شركت های اقماری ديگر و كانون وكالی 

دادگستری فروخته شد 

به دليل نيمه كاره ماندن ساخت اسكله صيادی آستارا و همچنين برداشت غيرمجاز شن 
و ماسه از ساحل و پيشروی آب دريای خزر و دخالت های انسانی تاكنون ۹۰درصد از 
تاالب بين المللی “آق” كه در دهه های اخير محل اصلی فرود پرندگان مهاجر در حوزه 
شمالی گيال ن بود و هر سال حدود صد هزار قطعه پرنده مهاجر در آن فرود مي آمدند 
از بين رفته است, و از ۳۰ هكتار مساحت كل اين تاال ب تنها ۳ هكتار كه در حد يک بركه 

معمولی مي باشد, باقی مانده است. 

سوم: ورود فاضالب های حاوی مواد سمی شيميايی به رودخانه ها 

به دليل عدم وجود سيستم تصفيه در كارخانجات صنعتی و همچنين عدم كنترل اين 
مواد  از  استفاده  منع  و  پيشگيری  برای  ارگانهای محيط زيست,  از طرف  كارخانجات 
ها می شوند. نشر  كننده روانه رودخانه  آلوده  مواد  شيميايی غير مجاز و خطرناک, 
سموم دفع آفات نباتی و كودهای شيميايی به رودخانه ها . عدم كنترل و در نتيجه امكان 
وجود مواد خطرناک و غير مجاز در انواع شوينده هايی كه در مصرف خانگی استفاده 
می شوند. و همچنين نبود سيستم فاضالب و يا تصفيه كه مانع از ريختن مواد آلوده 

كننده به رودخانه ها شود. 

سفيد رود با تخليه ساالنه سه و نيم تن از بقايای حشره كش ها آلوده ترين رودخانه 
ايران است. محيط زيست گيالن خبر از كاهش ۵۰ درصدی ورود ماهيان از سفيد رود 
به دريا می دهد. از سفيد رود ساليانه 184۰ تن نيترات و فسفات به دريای خزر می ريزد 
. تنها از كارخانه چوكا ده هزار متر مكعب فاضالب به دريای خزر می ريزد .از بخت بد 
درياچه ی زيبای مان, در رده های بعدی آلوده ترين رودها هم رودخانه هايی كه به آن 

ميريزند قرار دارند, مثل رودخانه های آستارا, چالوس و بابل 

براساس نمونه برداری و آزمايشی كه حدود 1۰ سال پيش از رودخانه بابل به عمل آمد 
ميزان آلودگی آب به حشره كش هپتا كلر 2۰2 ميكرو گرم در ليتر بود كه 24۰ برابر 
است. كارخانه  بهداشت جهانی در خصوص آب آشاميدنی  پيشنهادی سازمان  معيار 
و  انسانی  فاضالب  و  آلوده  آب  مكعب  متر  هزار  ده  روزانه  مازندران  كاغذ  و  چوب 

صنعتی را به رودخانه نوكنده و سپس دريای خزر وارد می كند. 

براساس برآوردهای انجام شده توسط سازمانهای محيط زيست روسيه و جمهوری 
آذربايجان 66 درصد و ايران 11 درصد از مواد آلوده كننده را به خزر می ريزند 

خزر  استورژنی  ماهيان  درصد   ۹۰ گويند  می  كارشناسان   _ رويه  بی  صيد  چهارم: 
كه خاويار مرغوب جهان را توليد می كنند نابود شده اند. ماهيان خاوياری يكی از با 
ارزش ترين گونه های آبزيان بشمار می روند كه از قدمت بسيار طوالنی برخوردارند 
و به علت اين سابقه تاريخی فسيل زنده نام گرفته اند .به گفته بی بی سی كنوانسيون 
سازمان ملل در مورد تجارت گونه های در حال انقراض، ايران را كشوری معرفی كرده 
كه بيش از ديگر كشورهای كرانه خزر برای حفاظت از ماهی های خاويار تالش كرده 
است و فعاالن محيط زيست عامل اصلی در خطر قرار گرفتن اين گونه آبزی را صيد 
قاچاق و بی رويه آن می دانند كه از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شده است. 
اما با توجه به اينكه ۵۷ درصد صادرات رسمی خاويار به بازار جهانی متعلق به ايران 
است و با توجه به اينكه در هتلهای دوبی خاوياری كه بصورت قاچاق وارد می شود 
هر 1۰۰ گرم فقط 4۰ دالر )قيمت رسمی در آمريكا, اروپا و ديگر جاها 2۵۰ دالر می 
آمار  اگرچه  ديد.  را هم  قاچاقچيان وطنی  توان ردپای  به فروش می رسد, می  باشد( 
دقيقی از قاچاق خاويار در ايران در دست نيست اما رقمی برابر 1۵ تا 2۰ درصد كل 

توليد را تخمين ميزنند 

همچنين می توان از عوامل آلودگی ديگری را هم نام برد, از جمله حمل و نقل و سوانح 
دريايی و نشر و ريختن مواد آلوده كننده از كشتيها به دريا. وحتی صحبت از ريختن 
پس مانده های اتمی توسط روسيه و قزاقستان و آدربايجان )در رابطه با حضور ارتش 

آمريكا در آنجا(نيز می شود . 

چاره چيست؟ 

از آنجايی كه بيماری و آلودگی خزر نه تنها جان هزاران موجود جانوری و نباتی, بلكه 
نمی  زندگی  مناطق ساحلی  در  كه  را  آنهايی  انسان, حتی جان  ميليونها  همچنين جان 
كنند به مخاطره انداخته, و ارگانهای دولتی ممكن است نتوانند و يا بهتر بگويم نخواهند 
بخاطر مالحظات اقتصادی و يا احتماال خود بعنوان شريک جرم بودن در آلودگی محيط 
زيست, كاری انجام دهند, بايد دست به ايجاد يک جنبش سراسری محيط زيست زده و 
ضمن آگاهی دادن به مردم از طريق سخنرانی, نشست, انتشار وسيع مقاالت آگاه كننده 
در نشريات و اينترنت, ارسال دادخواست به سازمانهای جهانی محيط زيست و امثالهم 
با همكاری آنها را تكميل نمود( به خواست ميليونها  خواست های زير را )كه ميتوان 

انسان تبديل كرد تا با پشتوانه حمايت وسيع مردمی بتوان به آنها دست يافت: 

_ اختصاص درصد معينی از درآمدهای حاصل از خزر مثل نفت, خاويار و ماهی جهت 
بهبود سازی آن 

بهبودسازی  برای  چوب  فروش  از  حاصل  درآمدهای  از  معينی  درصد  اختصاص   _
جنگلهای ساحلی و همچنين ملزم كردن صنايع چوب و كاغذ و يا فروشندگان جنگل, به 

جنگلكاری به همان اندازه كه جنگل تراشی می شود 

_ عدم فروش يا واگذاری زمين, جنگل, تاالب و آبگيرهايی كه در موقعيت زيست محيطی 
حساس قرار داشته و بهره برداری از آنها موجب صدمه به جانوران مهاجر يا بومی 

و نباتات ميگردد 

_ كنترل برصيد ماهی خاويار و شناسايی و مجازات قاچاقچيان عمده خاويار 

با  كه  شيميايی  كودهای  و  آفات  سموم  دفع   , شوينده  مواد  فروش  و  توليد  منع   _
استانداردهای بين المللی همخوانی نداشته و موجب آلودگی محيط زيست ميگردند 

_ ملزم كردن كارخانجات به ايجاد سيستم تصفيه فاضالب 

_ ايجاد سيستم جمع آوری مواد زايد شهري، خانگي، خدماتی ساختمانی بيمارستانها، 
صنعتی و كشاورزی 

_ در نظر گرفتن شرايط زيست محيطی در مواقع ساختن پل, تونل, جاده و ساختمان 

_ بستن خط لوله خزر جيحان 
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آیا میدانید که ...
آيا ميدانيد: فاصله مچ دست تا آرنج برابر با طول كف پا است؟

آيا ميدانيد: قلب شما روزی 1۰1۰۰۰ بار ميتپد؟

آيا ميدانيد: دهان شما روزی يک ليتر بزاق توليد ميكند؟

از دست  تار مو  آيا ميدانيد: مردان روزی 4۰ و زنان روزی ۷۰ 
ميدهند؟

آيا ميدانيد: يک انسان بعد از قطع كردن سر از تنش ، 8 ثانيه به 
هوش ميماند؟

چشمک  روز  در  بار   1۵۰۰۰ متوسط  طور  به  شما  ميدانيد:  آيا 
ميزنيد؟

آيا ميدانيد: زنان دو برابر مردان چشمک ميزنند؟

آيا ميدانيد: مقاوم ترين ماهيچه در بدن ، زبان است؟

شيشه  های  پاكن  برف  آتش،  ضد  گلوله،  زد  جليقه  ميدانيد:  آيا 
جلوی اتومبيل و چاپگر های ليزری توسط زنان اختراع شد؟)من 

فمنيست نيستم!(

نميتوانند  كه  اند  جانورانی  تنها  ها  فيل  ميدانيد:  آيا 
بپرند؟

آيا ميدانيد: تمام خرس های قطبی چپ دست 
هستند؟

آيا ميدانيد: به طور 
متوسط ، مردم آن 
عنكبوت  از  قدر 
كه  ميترسند  ها 
را  ها  آن  نميتوانند 

بكشند؟

آيا ميدانيد: پروانه ها با 
پاهايشان می چشند؟

خصوصیات دانشجوهای 
کشورهای مختلف 

ژاپن: به شدت مطالعه می كند و برای تفريح ربات می سازد!

مصر: درس می خواند و هر از گاهی بر عليه حسنی مبارک، در و 
پنجره دانشگاهش را می شكند!

هند: او پس از چند سال درس خواندن عاشق دختر خوشگلی می 
شود و همزمان برادر دوقولويش كه سالها گم شده بود را پيدا می 
كند. سپس ماجراهای عاشقانه واكشنی)ACTION( پيش می آيد 
و سرانجام آندو با هم عروسی می كنند و همه چيز به خوبی و 

خوشی تمام می شود!

عراق: مدام به تير ها و خمپاره های تروريست ها جاخالی می دهد 
ودر صورت زنده ماندن درس می خواند!

چين: درس می خواند و در اوقات فراغت مشابه يک مارک معروف 
خارجی را می سازد و با يک دهم قيمت جنس اصلی می فروشد!

اسرائيل: بيشتر واحدهايی كه او پاس كرده، عملی است او دوره 
كامل آموزشهای رزمی و كماندويی را گذرانده! مادرزادی اقتصاد 

دان به دنيا می آيد!

گينه بی صاحاب!: او منتظر است تا اولين دانشگاه كشورش افتتاح 
شود تا به همراه بر و بچ هم قبيله ای درس بخواند!

بايد  و  است  كمونيست  يک  نخواهد  يا  بخواهد  دلش  چه  او  كوبا: 
و  كاسترو  فيدل  عمر  طول  برای  بايد  همينطور  و  باشد  باسواد 

جزجگر گرفتن جميع روسای جمهوری امريكا دعا كند!

نمره  كسب  صورت  در  تا  خواند  می  درس  بشدت  او  پاكستان: 
ممتاز، به عضويت القاعده يا گروه طالبان در بيايد!

اوگاندا: درس می خواند و در اوقات بيكاری بين كالس؛ چند نفر از 
قبيله توتسی را می كشد!

انگليس: نسل دانشجوی انگليسی در حال انقراض است و احتماال تا 
پايان دوره كواترناری!! منقرض می شود ولی آخرين بازماندگان 

اين موجودات هم درس می خوانند!

ايران: عاشق تخم مرغ است! سركالس عمومی چرت می زند و سر 
كالس اختصاصی جزوه می نويسد! سياسی نيست ولی سياسی 
ها را دوست دارد. معموال ليگ تمام كشورهای باال را دنبال می 
مانده  ساعت  نيم  البته  است،  نباشيد«  »خسته  عبارت  عاشق  كند! 
خورد  می  را  دانشگاه  غذای  از  دوپرس  روز  هر  كالس!  آخر  به 
او سه سوته  گويد!  می  بيراه  و  بد  دانشگاه  غذای  به  روز  هر  و 
عاشق می شود! اگر با اولی ازدواج كرد كه كرد، و اال سيكل عاشق 
فرهيخته  تكرار می شود! جزء قشر  بارها  او  فارغ شدن  و  شدن 
اين موضوع مشخص  دليل  هنوز  ولی  می شود  جامعه محسوب 
نشده كه چرا صاحبخانه ها جان به عزرائيل می دهند ولی خانه به 
دانشجوی پسر نمی دهند! )فهميدين به منم بگين( او چت می كند! 
خيابان متر می كند، ودر يک كالم عشق و حال می كند! همه كار 
می كند جز اينكه درس بخواند نسل دانشجوی ايرانی درسخوان 
در خطر انقراض است! از من می شنوين بی خيال دانشگاه بشين 

بهتره )تفريحات بهتر و كم دردسرتر هست(خود دانيد.

فکر میکنین پسرا و 
دخترا چه جوري از 
عابر بانک پول می 

گیرن؟ 
پسرها:

-1 با ماشين ميرن به بانک، پارک ميكنن، ميرن دم دستگاه عابر 
بانک.

-2 كارت رو داخل دستگاه ميذارن.

-۳ كد رمز رو ميزنن، مبلغ درخواستی رو وارد ميكنن.

-4 پول و كارت رو ميگيرن و ميرن.

دخترها:
-1 با ماشين ميرن دم بانک.

-2 در آينه آرايششون رو چک ميكنن.

-۳ به خودشون عطر ميزنن.

-4 احتمااًل موهاشون رو هم چک ميكنن.

-۵ در پارک كردن ماشين مشكل پيدا ميكنن.

-6 در پارک كردن ماشين خيلی مشكل پيدا ميكنن.

-۷ بالخره ماشين رو پارک ميكنن.

-8 توی كيفشون دنبال كارتشون ميگردن.

-۹ كارت رو داخل دستگاه ميذارن، كارت توسط ماشين پذيرفته 
نميشه.

-1۰ كارت تلفن رو ميندازن توی كيفشون.

-11 دنبال كارت عابربانكشون ميگردن.

-12 كارت رو وارد دستگاه ميكنن.

-1۳ توی كيفشون دنبال تيكه كاغذی كه كد رمز رو روش ياداشت 
كردن ميگردن.

-14 كد رمز رو وارد ميكنن.

-1۵ 2دقيقه قسمت راهنمای دستگاه رو ميخونن.

-16 كنسل ميكنن.

-1۷ دوباره كد رمز رو ميزنن.

-18 كنسل ميكنن.

-1۹ دوست پسرشون رو صدا ميزنن كه كد صحيح رو براشون 
وارد كنه.

-2۰ مبلغ درخواستی رو ميزنن.

-21 دستگاه ارور )خطا( ميده.

-22 مبلغ بيشتری رو درخواست ميكنن.

-2۳ دستگاه ارور )خطا( ميده.

-24 بيشترين مبلغ ممكن در خواست ميكنن.

-2۵ انگشتاشون رو برای شانس رو هم ميذارن.

-26 پول رو ميگيرن.

-2۷ برميگردن به ماشين.

-28 آرايششون رو توی آينه عقب چک ميكنن.

-2۹ توی كيفشون دنبال سويچ ماشين ميگردن.

-۳۰ استارت ميزنن.

-۳1 پنجاه متر ميرن جلو.

-۳2 ماشين رو نگه ميدارن.

-۳۳ دوباره برميگردن جلوی بانک.

-۳4 از ماشين پياده ميشن.

-۳۵ كارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر ميدارن. )حواس نمی ذار 
برای آدم(

-۳6 سوار ماشين ميشن.

-۳۷ كارت رو پرت ميكنن روی صندلی كنار راننده.

-۳8 آرايششون رو توی آينه چک ميكنن.

-۳۹ احتمااًل يه نگاهی هم به موهاشون ميندازن.

-4۰ مندازن توی خيابون اشتباه.

-41 برميگردن.

-42 ميندازن توی خيابون درست.

-4۳ پنج كيلومتر ميرن جلو.

-44 ترمز دستی رو آزاد ميكنن. )ميگم چرا انقدر يواش ميره( 
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 reports@persianweekly.co.uk  خانه و خانه داری

آشپزی هفته:

ته چین مرغ در ماهیتابه
 

مواد الزم:
- سينه مرغ1 عدد

- برنج آب كش )زنده برداشته شود( 2 پيمانه
- تخم مرغ 2عدد

- ماست 2 فنجان
- آب مرغ 2فنجان

- دارچين ونمک وفلفل به ميزان دلخواه.
- پياز1 عدد

- زعفران به ميزان دلخواه
- كره ۵۰ گرم

- روغن مايع1 قاشق غذاخوری 

طرز تهیه:

ابتدا سينه مرغ را باپياز آب پز كرده و2 فنجان آب مرغ را نگهداشته وسپس مرغ را ريش ريش كرده .تخم مرغ 
را در يک ظرف شكسته وبعد ماست و آب مرغ را به آن اضافه كرده وبا دارچين ونمک وفلفل كامال مخلوط 
كرده .وبعد در يک مايتابه كره روغن را ذوب كرده ووقتی كامال داغ شد مواد را با يک كف گير برنج مخلوط 
كرده در مايتابه بريزيد. 4 الی ۵ صبر كنيد تامقداری خودش را بگيرد و باقيمانده برنج را بريزيد.تا چند دقيقه 
اجازه دهيد تا مقداری آب آن تبخير شودوبعد مرغ ريش ريش شده را به داخل برنج فشار دهيد ودر رابگذاريد 

تا بخار پس داد به مدت 1:۳۰ دقيقه دم بكشد. بيشتر شبيه كيک ميشود .

نوش جان

 آموزش کامپیوتر و نرم افزارهای جانبی آموزش
 طراحی وب سایت های شخصی و تجاری در منزل یا

محل کار شما
بهزاد - 07909778185

بخندید تا الغر شوید
اگر روزانه بین 10 تا 15 دقیقه آن هم با صدای بلند بخندیم , بین 
10 تا 40 کالری از کالری های اضافی بدن را سوزانده و بدین 
ترتیب به الغر شدن نزیدک می شویم. خندیدن نمی تواند انرژی 
مشابهی که از فرایند راه رفتن, دویدن و یا دوچرخه سواری آزاد 
می شود را آزاد کنید با این حال خوبی برای الغر شدن به حساب 
اید. خندیدن آن هم برای 10 تا 15 دقیقه به صورت صدای  می 
بلند در هر روز به مدت یک سال موجب 2 کیلو الغر شدن خواهد 

شد. 

ماسک برای مقابله با پیری پوست
* مواد مورد نیاز

ـ پودر ریشه شیرین بیان 20 گرم گالب 25 میلی لیتر

ـ زرده تخم مرغ )رسمی باشد بهتر است( 1 عدد

ریشه شیرین بیان را کامال آسیاب کرده )یا از عطاری پودر ریشه شیرین بیان را بخواهید( با گالب مخلوط کنید. نصف 
موز را له کرده همراه زرده تخم مرغ به مخلوط بیفزایید. درانتها عسل را با مواد دیگر خوب مخلوط نمایید تا قوام 
یکدستی داشته باشد. در آخر اگر مخلوط زیاد شل بود کمی پودر شیرین بیان به آن اضافه کنید. پوست صورت، گردن 
و سینه را تمیز کرده و این ماسک را به مدت 30 دقیقه روی آنها بمالید. از این ماسک می توان به دور چشم ها و نه روی 
پلک ها نیز مالید. سپس پوست را با آب گرم و به آرامی شست وشو دهید. مواد ارزشمند در این ماسک باعث برطرف 
نمودن عالیم پیری و شکوفایی پوستتان می شود. در صورتی که هفته ای دوبار و حداقل 2ماه از این ترکیب استفاده 

نمایید، پوستتان صاف و کشیده خواهدشد.

ناخنهای نرم
اگر ناخن شما به راحتی خم می شود و رشد کمی دارد ، شما 
دارای ناخن نرم هستید و باید آنها را محکم کنید . برای این 
. معموال آب  منظور از مواد محکم کننده ناخن استفاده کنید 
باعث نرمی ناخن می شود و این افراد بعد از شستشوی دست 
باید با روغن ) نارگیل ، بادام ، زیتون و..... ( ناخن را از حالت 
نرم در آورند و به آن استحکام بدهند . ضمنا این افراد برای 

شستشو باید حتما از دستکش استفاده کنند . 

FLAT برای اجاره در
MAIDA VALE 

فلت یکخوابه با تمام امکانات، 
آشپزخانۀ مجهز، اجارۀ بسیار مناسب 

برای مستاجر مناسب
020 7266 2229
 077 919 46 892

تهیه داروهای درخواستی شما و ارسال 
آن به ایران در 

اسرع وقت
077 3311 3137

به یک خانم جهت فعالیت در هفته 
نامۀ پرشین، مسلط به زبان انگلیسی 

و ترجیحًا آشنا به فنون بازاریابی 
نیازمندیم.

۰784646397۱
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لطفا اس ام اس های زيباتون رو برای ما بفرستيدجدول و سرگرمی

077 3311 3137
فال هفته

 فروردين ماه : اگر در جمع متولدين اين ماه ورزشكار و هنرمند ديده نشود از جمله آدمهايي هستند كه مرتب 
در حال جنگ و جدل و پس زدن رقبا هستند و باصطالح ميكوشند تا به حق خود برسند و بر صدر بنشينند . در زمينه 
مسائل احساسي و عاطفي يک نوع يكدندگي و لجاجت در ميان ۵۰ درصدشان موج ميزند و با اين عادت گاه كدورت 
و دشمني موقت اطرافيان را هم برمي انگيزد ولي در پايان به نقطه روشن و مثبت ميرسند . شنبه زيبايي را در پيش 

داريد

ارديبهشت ماه : در مجموع استقامت و پايداری متولدين اين ماه هميشه زبانزد بوده و بايد به آنها حق داد كه 
گاه عقيده و مرام و حقانيت خود بايستند . جوان ترهای اين ماه را بيشتر مجردين تشكيل ميدهند و يا آنها كه بداليلي 
زندگي بالتكليفي دارند ف چراكه روحيه در خانه نشستن و يا انزواطلبي و در زندگي ساده و آرام غرق شدن با روحيه 
آنها هماهنگ نيست . بزودی با رسيدن يک گروه تازه ، تحوالت جديدی در زندگي و كار متولدين ارديبهش رخ ميدهد . 

دوشنبه خبر خوشحال كننده ای به شما ميرسد 

خرداد ماه :در زمينه كاری و شغلي برای ۷۰ درصد از متولدين اين ماه موفقيت های خوبي پيش ميايد ، عده 
ای كه شغل خود را بعللي از دست داده اند امكان يافتن كار تازه بهتری را مي يابند ، برای گروهي زمان برای آغاز 
يک كار مستقل پيش آمده است . مجرد های اين ماه بايد به فكر آينده خود باشند . گروهي كه بداليلي سرگرم مسائل 

نه چندان مهم هستند

 تير ماه : همكاری و شراكت با متولدين اين ماه هميشه توام با آرامش بوده مگر اينكه به آنها نارو زده شود و 
يا بقولي خيانت در اين همكاری و شراكت پيش آيد . اغلب پا به سن گذاشته های اين ماه افسوس سالهايي را ميخورند 
كه بخاطر مسائلي آسان از دست رفته است ، در حاليكه در واقع آنها از سالهای خوب و خوش خود بهره كافي برده و 
هنوز فرصت استفاده از لحظات خوش خود را دارند . تصميم به يک نقل و انتقال بزرگ فكر خيلي از اين عده را پوشانده 

كه بايد با احتياط باشد . پنجشنبه ی خوبي در پيش است 

مرداد ماه : عشق و مسائل عاطفي برای ۷۰ درصد از متولدين اين ماه سازنده و سبب ساز خوشبختي است 
ولي برای گروهي از جمله 4۰ درصد از مجردها ، دردسرآفرين و زندگي برانداز شده است . خانمهای متولدين اين 
ماه اغلب اسرار خود را با آدمهائي در ميان ميگذارند كه چون حربه عليه شان بكار ميرود . بزودی به يک مسافرت 

كوتاه خواهيد رفت 

 شهريور ماه : يک برخورد كوچک در ميان جمعي از متولدين اين ماه سوءتفاهم و كدورت ايجاد كرده 
و آنها را به مسيری كشيده كه شايد سبب قطع روابط صميمانه عده ای بشود . مسافرت برای بعضي متولدين 
اين ماه يک ضرورت حتي اگر دوسه روزه باشد ، چرا كه اعصاب خسته آنها نياز به چنين استراحتي دارد . 
در محيط كار ميان متولدين اين ماه و همكاران اختالف نظرهايي پيش ميآيد كه بايد با حوصله حل شود ، چرا 

كه محبوبيت آنها بايد پايدار بماند 

مهر ماه : ورزشكاران متولد مهرماه بايد مراقب سالمت خود باشند بدين معني كه اگر هرگونه ناراحتي 
در زمينه استخوانهای خود دارند بايد خيلي زود معالجه كنند . بگومگو و بحث و جدل در بعضي از خانواده 
های متولد اين ماه بروز كرده كه بايد باسياست و گذشت در رفع آن كوشش شود چرا كه ادامه آن سبب 
ميشود خيلي از پيوندهای ديرين ازهم بپاشند . در اين ضمن معدودی در زندگي زناشوئي خود به بن بست 

كامل رسيده اند كه بهتر است حداقل مدتي از هم دور بمانند . از معامله در اين هفته پرهيز كنيد 

آبان ماه : آن دسته از جوانان كه تا امروز متكي به ديگران زندگي كرده اند بايد با يک اقدام انقالني ، به فكر يک 
مسير مستقل و تكيه به خالقيت و قدرت خود داشته باشند . نامزدی در ميان متولدين اين ماه بسيار زياد خواهد بود 
، درضمن بعضي از نامزديها نيز بهم خورده و در پايان نتيجه اش مثبت خواهد بود . گروهي از متولدين اين ماه كه 
مرتب قر ميزنند و از همه چيز و همه كس ايراد ميگيرند بايد در رفتار و كردار خود تجديد نظر سريع بعمل آورند چرا 

كه تقريبا” همه دوستان و آشنايان از دوروبرشان كنار ميروند

 آذر ماه : برای معدودی از متاهلين با وجود عشق شديد به بچه ، بن بست عقيم بودن پيش آمده كه برخالف 
تصورشان شانس بسياری برای اين مسئله وجود دارد و نبايد بكلي نااميد شوند . خيلي از مجردها بعد از اختالف نظر 
با خانواده تصميم به زندگي مستقل گرفته اند كه بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل شود چرا كه ممكن 
است از هر دو طرف باناكامي و شكست روبرو بشوند . ازدواج های مصلحتي و تحت فشار سبب رويدادهائي شده كه 

2۰ درصد از متولدين اين ماه را اينروزها پكر ساخته است  

 دي ماه :  آن دسته از متولدين اين ماه كه برای نقشه های قديمي و طرح های از پيش آماده شده خود هنوز 
ايستادگي ميكنند آرزوی موفقيت داريم چون باالخره هفتاد درصد به آنها دست مي يابند . خانمهای متولد اين ماه كه 
بسيار احساساتي ، وفادار و در عين حال تودار هستند ، همه عمر را بااحساس زندگي ميكنند و اصوال” نفس را با ياد 
عشق و عاطفه ميكشند . همين روحيه سبب شده ، اغلب شان تا پايان عمر در هاله ای از عشق قرار داشته باشند . سه 

شنبه ی خوبي در پيش داريد

 بهمن ماه : به متولدين اين ماه توصيه ميشود گناه و اشتباه اطرافيان را بزرگ نكنند و تا حد امكان به آنها 
فرصت جبران بدهند تا باصطالح به صورت يک مسئله حاد در نيايد . خانمهای متولد اين ماه بايد تا قدرت دارند شادی 
و اميد را به زندگي خود راه بدهند و اجازه ندهند پاس و افسردگي و نااميدی از در و ديوارها خود را به درون زندگي 

آنها بكشند . آن دسته از متولدين اين ماه كه دچار لغزشي شده اند بايد با پذيرش آن زندگي خود را به پيش ببرند

 اسفند ماه :  به متاهلين اين ماه توصيه ميشود برای حفظ زندگي زناشوئي خود ، دست به يک سلسله اقدامات 
عاطفي بزنند . هديه ای بخرند ، به سفری كوتاه بروند ، كالمي شيرين به زبان آورند ، از انتقاد و سرزنش دست بكشند 
و فضای خانه را به فضائي پرمهر مبدل سازند . برای 6۰ درصد از متولدين اين ماه پيام ، تلفن و يا نامه ای در راه 
است كه در تحول زندگيشان نقش بسيار مهمي خواهد داشت . به اكثر متولدين اين ماه توصيه ميشود برای هماهنگي 

سالمت جسم و روح خود حتما” به پزشک مراجعه كنند.
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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

ستاره جووون، به اون رفیِق شفیقت بگو پاشو از رو ُدِم ما برداره 
وگرنه پَتَشو جلو زنش میریزم رو آب!!!

مری 

آقا محمود، تولدت مبارک! بچه ها خیلی دلشون برات تنگ شده. 
تونستی یه سر به ما بزن.

مرجان از گالسکو

بر همۀ کسانیکه اسمشون فریدوِن سالم!!!

م. از لندن

دریغ از یه کلمه عاشقانه! اینم از شانس ما بود! دمت غیژ!!!

مسعود از ویلزدن

بابا جون! عید مبعث مبارک!!!

مهرانگیز از فینچلی سنترال

 می دونی فرق من با توپ چيه؟ توپ رو بايد شوت كرد تا گل بشه، اما من خودم گلم!
حاال می دونی فرق تو با توپ چيه؟ توپ رو بايد شوت كرد اما تو خودت شوووتی!!!

 جديدترين SMS سهميِه بندی: حاال فهميدی چرا البرادعی با اينكه دكتره توی آژانس كار 
می كنه؟

چون سهميِه بنزيِن آژانس 4۵۰ ليتر در ماه است!

 جديد ترين جمله عاشقانه: بنزيِن نگاهت رو براي قلبم سهميِه بندي نكن!

 طالبان اعالام كردند: از اين به بعد كسی حق نداره عسل و ميرزاقاسمی را تو يخچال با 
هم نگه داره، مگر اينكه در يخچال باز باشه!

 سالم... تو رو خدا ببخش... نمي خواستم اين موقع شب بيدارت كنم... واقعًا ببخش.. .سعي 
كن دركم كني... من موبايلم گم شده زنگ بزن به گوشيم تا ببينم كجاست. شرمنده ام

 اميدوارم امشب كه مي خوابي قشنگترين و بهترين آدم دنيا رو تو خواب ببيني.
ولي سعي كن بهش عادت نكني. آخه من هر شب نمي تونم بيام تو خوابت!

 اگه امروز دمای هوا صفر درجه باشه و فردا دوبرابر امروز سرد بشه، هوای فردا چند 
درجه است؟

 پيشاپيش سال 1۳8۷ را تبريک مي گوييم. انجمن دور انديشان
 حروف زير را به ترتيب شماره مرتب كنيد:

e - 2:o:6
r - ۷:k:۹
a - 1:t:4
s - 8:a:۳

r - 1۰:i:۵
فرستنده: مهری

22 تير: عاقد خطاب به عروس: آيا وكيلم شما را با مهريه هزار ليتر بنِزين و چهار عدد 
كارت سوخت به عقد دائم آقای ... در بياورم؟ عروس رفته ماشينش رو گازسوز كنه

سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگيره...
جاخالي بدم، بخوري زمين، حالت بگيره! )اميد2۰۰۷(

SM
S
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آذربایجان

خواستگاری )الچی گدمه ( 

در زمانهاي  قديم  مادر و يا عمه  يا يكي  از نزديكان  آقا پسردر جاهاي  عمومي  ـ 
مسجد ـ عروسي  ـدختري  را مي پسنديدند و بعد از آنكه  پسر را در جريان  امر 
قرار دادند روزي  را تعيين  مي كردند به خواستگاري  دختر بروند. خواستگاري  
خانه   ايلچي به   بنام   را  شخصي   مي گرفت .  انجام   عصر  مواقع   در  عموما  هم  
عروس  مي فرستند بعد از چندي  كه  در خانه  نشستند يكي  از افراد كه  از ديگران  
زرنگ تر و پرروتربود سر سخن  را باز مي كند و هدف  را بيان  مي كند بعد از 
چند مدتي  او را به  اتاق  دعوت  مي كردند)عروس ( در حاليكه  نگران  و ترس  او 
را فراگرفته  وارد اتاق  مي شد دربعضي  موارد اتفاق  مي افتد كه شربت  و چاي  
را به  زمين  و يا لباس  مهمانان مي ريخت  و بعد ازچند روزي  يک  نفر دوباره  
پسر  گرفت  خانواده   قرار  موافقت   مورد  اگر  و  مي نمايد  مراجعه   دختر  بخانه  

رادر جريان  امر قرار مي دهد. 

تعيين   را  شخصي   كردند  موافقت   دخترشان   ازدواج   با  دختر  خانواده   وقتي  
مي كردند براي  تعيين  مهريه در خانه  دختر جمع  مي شوند چند نفر از خانواده  
دختر و چند نفر از خانواده  پسربه  خانه  دختر مي روندو پس  از صرف  شام  
تعيين  مهريه  مسايلي  را مطرح  مي كنند وقتي  مورد موافقت  قرار گرفت  كله  قندي  

را ازطرف  خانواده  داماد به  همراه  خود مي آورند آن  را خرد مي كنند. 

عقد كنان )كبين كسمه ( 

روزي  كه  تعيين  كرده  بودند عده اي  از خانواده  دختر و عده اي  هم  ازخانواده  
پسر در خانه  دختر جمع  مي شوند قبال كه  مهريه  را تعيين  كرده  بودند در آن  
وارد  محضر  مالي   مي شود  صحبت   مقداري   آنكه   از  مي نشستندبعد  مجلس  
مجلس  مي شود و پس  از نوشتن  دفتر و امضا دفترتوسط شهود و خود آقا 
را  دفتر  بعد مال  امضا مي كند  را  دفتر  دارد  ديگر حضور  اتاقي   در  كه   داماد 
برمي داردو وارد اتاق  خانمها مي شود. بعد از آنكه  عروس  و جواب  بلي  از او 
او هم  امضا مي گرفت  بعد ازمدتي  دفتر را برمي داشت  وارد مجلس   از  شنيد 
مي شد و سكوت  مجلس  را مي شكست  و شيريني  را كه  به  همراه خود بردند 
آن  را مي خورند و مال هم  صيغه  عقد را خوانده  و بدين  ترتيب  دختر خانم  زن  
دائمي  آقا پسرمي شود و مهمانان  با گفتن  مبارک  باد خداحافظي  مي كردند و 

مي رفتند 

پارچه بران ) پالتار كسمه ( 

پس  از چندي  روزي  را تعيين  مي كردند و در آن  روز عده اي  از خانواده  آقا 
داماد و عده اي  هم  ازخانواده  عروس  خانم  به  بازار مي رفتند براي  عروس  خانم  
و ساير افراد خانواده  خريد مي كنند. خانواده عروس  نيز براي  آقا داماد پارچه ـ  
كت  و شلوار مي خريدند اين  پارچه ها را طي  تشريفاتي  درون  خونچه هاگذاشته  

به  خانه  عروس  خانم  مي فرستادند 

حنابندان )حنا آغشامی( 

عروس   خانه   در  خانمها  روز  آن   و شب   مي كردند  تعيين   را  روزي   همچنين  
خانم  و آقايان  هم  در خانه آقا داماد دور هم  جمع  مي شوند و تا صبح  بيدار 
مي ماندند و به  رقص  و پايكوبي  مي پردازند و خانمها هم در خانه  دختر جشن  
با  را  او  پاي   و  دست   خانم   عروس   نزديكان   از  شب   نيمه هاي   در  مي گيرند. 
حنا زينت مي دادند و آقايان  هم  در خانه  داماد به  چنين  كاري  دست  مي زدند. 
خداحافظي   چاي   و  شيريني   ازخوردن   پس   شب   اوليه   ساعات   در  بزرگترها 
كرده  و خانه  را به  جوانان  مي سپردند تا آنها بدون  خجالت  و با خيال آسوده  
گفته هاي   و  با حركات   طبع   افراد شوخ   بپردازند.  پاكوبي   و  به  جشن   حاضر 
خود مردم  رامي خنداندند . و حضور عاشقها در مجلس  باعث  مي شد تا زينت  

خاصي  به  آن  بدهد و اين  هم  بستگي  به اقتصاد خانواده  داشت 

بردن عروس خانوم ) گلين گلمه ( 

عروس  خانم  از پدر ومادر و ساير اعضاي  خانواده  خود خداحافظي  كرده  و 
راهي  خانه  شوهرمي شود. در زمانهاي  قديم  ماشين  وجود نداشت  و عروس  
خانم  را با پاي  پياده  به  خانه  شوهر مي بردند وتعدادي  از همراهان  عروس  خانم  
او را تا خانه  شوهر همراهي  مي كنند و آتشي  كه  در پشت  بام  روشن مي كنند 
آقا داماد به  پشت  بام  مي رود و سيبهايي  را كه  در دست  دارد آنها را بطرف  
اين  سيبها را  از  عروس  خانم  پرتاب مي كنند و جوانان  سعي  مي كنند كه  يكي  
بعنوان  تبريک  و شادي  بدست  آورند. همچنين مقداري  پول  خرد و شيريني  كه  
جمع  كرده  بودند آنها را هم  به  سر عروس  خانم  مي ريزند و هر كدام  ازجوانان  
سعي  مي كنند آنها را بگيرند چون  تبرک  دارد. بعد به رقص  و پاكوبي  مشغول  
مي شدند. برادر كوچک  آقا داماد با يكي  از افراد فاميل  شالي  را كه  قبال آماده  
كرده بود به  پيش  عروس  خانم  رفته  و آن  را به  دور كمر عروس  خانم  مي بندد 
هنگاميكه  كمر عروس  را پدرشوهر يا برادر كوچک  شوهر مي بندد عروس  را 
مي خواهند به  خانه  داماد ببرند. باياتيهاي  زير را در روزپاتخت  )بندي  تخت ( 

مي خوانند. )البته اين مرسم وساير مراسم عروسي مفصل برگزار مي شد 

گلين  گلين  قيز گلين اينجي  لرين  دوز گلين  

ئيدي  اوغالن  ايسته رم آچيالن  آيدا گلين 

مراسم ازدواج در استان آذربايجان شرقی 

آذربايجان شرقی با سابقه ی پيشينه و كهن فرهنگی و اجتماعی خود دارای 
از جذابيت و ويژگی منحصر  آداب و رسوم سنن جالب و خاصی است كه 
برخوردار است كه از باورهای دينی و قومی و مذهبی است نشات گرفته است 
اين آداب و رسوم و سنن اجتماعی و روشهای برگزاری آن طی ساليان دراز 
نگهداری شده و به نسل مالصدرا رسيده است . ازدواج پيوند مقدسی است 
كه در ميان مردم آذربايجان از ارزش و احترام وااليی برخوردار است و اين 
امر باعث شده است كه مراسم مربوط به آن را هر چه با شكوهتر و زيباتر 
برگزار نمايد مراسم ازدواج در سراسر آذربايجان به طور كلی به يک شكل 
ولی با تفاوت اندكی برگزار می گردد. در آذربايجان در ماههايی به چند از 
ماه رمضان عدم ، صفر خصوصا” در اعياد ملی و مذهبی برگزار می گردد. 
در آذربايجان مرسوم است كه دختر يا از طرف پسر يا طرف خواهر و مادر 
خود انتخاب می شود. پس از انتخاب خانواده ای مناسب مراسم ائلچی ليک 
) خواستگاری ( انجام می گردد. فرهنگ و ادبيات مردم آذربايجان در هنگام 
طرف  از  محلی  نوازندگان  عده  به  دلنوازی  و  شيرين  های  ترانه  ليک  ائلچی 
اطرافيان پسر خوانده می شود كه در اين ترانه ها از دختر خواستگاری می 

كند. كه از ترانه درونی كه خوانده می شود ذكر می گردد: 

ال آلما گلميشه م شال آلماغا گلميشه م اال گوز بيگ اوغالنا يار الماغا گلميشه 
م 

پس از انجام مراسم خواستگاری و موافقت خانواده ی دختر بساط شور و 
ائلچی  با  كه  آذربايجان مرسوم است  نقاط  برخی  شادی چيده می شود در 
اند پذيرايی می كنند . پس از آن ريش  پلوسی از ميهمانانی كه دعوت كرده 
سفيدان و بزرگان طايفه دختر و پسر را با مشورت در خانه دختر گرد هم 
می آيند و درباره نحوه برگزاری مراسم ازدواج تبادل نظر می كنند و روز 

برگزاری بله و برون ) سوز دانيشما ( و عقد و عروسی را تعيين می كنند . 

در روز تعيين شده عده ای از بزرگان و ريش سفيدان ممانين به خانه ی دختر 
دعوت می شوند تا بر طبق رسوم و سنت معمول مبلغ مهريه را تعيين كنند. 
البته در ميان عشاير آذربايجان برخی از نقاط آن مرسوم است كه خانواده 
مبلغی را به عنوان باشليق ) كه معادل آن در بين ديگر استانها شير بها می 
پسر  خانواده  از طرف  كه  را  قندی  كله  موافقت  پس  كنند.  می  دريافت  باشد 
آورده شده است به وسيله ی يكی از بزرگان شكسته شده در سر كله قند 
را كه هر كس به مادر دختر بدهد از او هديه ای دريافت خواهد كرد. پس از 
مراسم بله و برون ) سوز دانيشما ( مقدمات عقد كه شامل خريد انواع پارچه 
های رنگی و طال جواهر برای عروسی و هدايايی به عنوان خلعت برای خانواده 
ی عروس می باشد فراهم می گردد در يک روز خجسته با دعوت تعدادی از 
نزديكان و بزرگان با حضور روحانی در خانه دختر برگزار می شود در هنگام 
خواندن خطبه ی عقد دختران دم بخت پارچه ی سفيدی را روی سر داماد و 
عروس گرفته ) تكه هايی از قند را به عالمت طالوت و شيرينی و دوام زندگی 
عروس و داماد به يكديگر می سايند ترانه های محلی شادی را می خوانند در 
زمانهای گذشته مالقات دختر و پسر با ترس و لرز در صورت معايه بودن و 
نزديكی خانه هايشان در دل شب با يكديگر مالقات می كردند. و باياتی هايی 
را برای يكديگر می خواندند كه در روستاهای آذربايجان رسوم است كه در 
شب چهارشنبه سوری داماد از روزنه ی بام خانه ی دختر ) قورشاق ( يا 
شال كمر را آويزان می كند و خانواده ی دختر به آن شال جوراب و دستمال 
يا هديه ديگر می بستند كه يكی از زيباترين مراسم آذربايجان است و مصدق 

شعر استاد شهريار است كه می گويد: 

بايرام دی گئجه قوشو اخوردی اداخلی قيز بيگ جورابين توخوردو 

هركس شالينی بير باجادان سوخوردو ای نه گوزل قايدادی شال سال الماق 

بيگ شالينا بايرام سنين باغ الماق 

طبق آداب و رسوم آذربايجان دختر تا زمانی كه در خانه ی پدر خود هست 
ليغ ( كه شامل  از طرف خانواده ی پسر در چهارشنبه سوری ) چهارشنبه 
آجيل و شيرينی و هدايای ديگر به خانواده ی عروس فرستاده می شود . در 
آذربايجان مرسوم است كه پس از مراسم عقد خانواده دختر يا پسر اقدام به 
پا گشايی ) اياق آشما ( می كنند خويشان و نزديكان عروس و داماد آنها را 
صرف نهار و شام دعوت كرده و به اين ترتيب پای عروس و داماد برای رفت 
و آمدهای فاميلی باز می شود يكی ديگر از آداب و رسوم جالبی كه قبل از 
عروسی صورت می گيرد ارسال هدايايی به خانواده هايی كه عزادار هستند 
می باشد كه معموال” از طرف خانواده ی دختر يا پسر صورت می گيرد تا 
هم از آنها اجازه برگزاری مراسم را بگيرند و هم آنها لباس عزای خود را در 
بياورند كه به اين كار ) ياس الماق ( گويند و به فردی كه اين كار و يا رسم را 

بر جای می آورند ) زرن كش ( گويند. 

پس از توافق طرفين مراسم جشن عروسی برگزار می شود و شور و شوق 
از  پا می شود در خانه ی داماد بعد  به  زيادی در خانواده ی دختر و پسر 
آرايش داماد قربانی كردن گوسفندی با گوشت آن غذايی پخته و با شام از 
ميهمانان پذيرايی می شود و پس از شام مراسم جشن و پايكوبی و رقص 
سنتی آذربايجان شروع می شود و كسانی كه در جشن دامادی شركت دارند 
به سالمتی داماد و برای خواندن هر ) ترانه محلی ( و رقص جوانان پولهايی را 
به عنوان ساباش هديه می كنند كه يكنفر از ريش سفيدان آنها را جمع آوری و 
به داماد می دهد در مراسم جشن عروسی هنوز نوازندگان محلی ) عاشيقالر 
( گرمی و شادی و رونق بيشتری به مجلس می دهند و جوانان با رقص محلی 
آذری هيجان خاصی در مجلس بر پا می كنند و عاشيقها با خواندن باياتيهای 
كه آنرا ) قراباغ شكسته هی ( گويند اين شادی و سرور را صد چندان می كند 

كه گزيده ای از اين باياتی ذكر می گردد: 

جيبينه توكموشم نوغوللو بادام تويونو ائله ديم اور گدن شادام 

ياشاسين، ای بورا يغيشان آدام 

ای بيگ گوروم تويوم مبارک اولسون ساغدوش، سولدوش الين وارالسوم 

در اين مراسم افرادی كه رابطه ی دوستانه نزديكی دارند خود را به عنوان 
پدر  از طرف  مراسم  اين  در  و  كنند  می  اعالم  داماد  و سولدوش  ساغدوش 
داماد هدايايی به ساغدوش و سولدوش داده می شود همزمان با اين كار ها 
در خانه داماد ، مراسم جشن و پايكوبی و رقص در خانه ی دختر نيز بر قرار 
است. شب خانواده ی داماد عده ی زيادی از دوستان و آشنايان را برای بردن 
عروس به خانه ی عروس می آيند تا عروس را با شادی و سرور به خانه 
ی بخت ببرند در اين هنگام پدر عروس در دم خانه جايی كه مردم با هلهله 
و شادی منتظر عروسی هستند به گوش دختر زمزمه می كند و چنين دعای 
خير می دهد : » اوغللو قيزلی اوالسان وارلی دولولی اوالسان قان اتائين، قاين 
آنانين سوزنده اوالسان خوش گونلر گوره سن … انشاءاهلل « . در آذربايجان 
 «  : مانند  شود  می  خوانده  زيبايی  محلی  های  ترانه  عروس  بردن  موقع  در 
ورديک بيردانا الديق بير سونا ای قيز اناسی قال يانايانا «. وقتی عروس به 
خانه ی داماد می رسد می ايستد و حركت نمی كند تا پدر بيايد و به عروس 
يک تحفه و هديه ی مناسب بدهد و اجازه ی ورود به خانه را بدهد. بر طبق 
رسوم و سنن آذربايجان درشب عروسی عروس را روی صندلی می نشانند 
و روی سر او كاسه ای می گذارند تا بر داخل آن پول بريزند در اين ميان 
ساغدوش عروس كاسه را برداشته و فرار می كند و عروس او را گرفته و 
هديه ای به او می دهد و اين مراسم را دوواق قاپماق گويند. در صبح عروسی 
يا چند روز بعد از آن اقوام و خويشان نزديک خانواده ی عروس و داماد به 
عنوان پاتختی به خانه ی عروس و داماد می روند و آغاز زندگی جديد را به 
آنان تبريک می گويند و هدايايی را به آنها تقديم می كنند و خانواده ی داماد 
با ناهار از آنها پذيرايی می كنند اين چند سطر گذری كوتاه بر مراسم عروسی 

در آذربايجان بوده است. 
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Omar 

Khayyam

The Astronomer- Mathematician- Poet of Per-
sia

Literal:

The palace where Jamshid held his cup

The doe and the fox now rest and sup

Bahram who hunted game non-stop

Was hunted by death when his time was up

Statue of Omar Khayyam

Omar Khayyam lived between 1044 and 1123 
CE and his full name was Ghiyath al-Din Abul 
Fateh Omar Ibn Ibrahim Khayyam. Omar Khay-
yam was an outstanding mathematician and as-
tronomer. He was also well known as a poet, phi-
losopher, and physician. In the “History of Western 
Philosophy”, Bertrand Russell remarks that Omar 
Khayyam was the only man known to him who was 
both a poet and a mathematician. Omar Khayyam 
reformed the solar calendar in 1079 CE. His work 
on Algebra was highly valued throughout Europe 
in the Middle Ages.Apart from being a scientist, 
Khayyam was also a well-known poet. In this ca-
pacity, he has become more popularly known in 
the Western world since 1839, when Edward Fit-
zgerald published an English translation of his 
‘Rubaiyat’ (quatrains). This has since become one 
of the most popular classics of world literature. It 
should be appreciated that it is practically impos-
sible to exactly translate any literary work into an-
other language, what to talk of poetry, especially 
when it involves mystical and philosophical mes-
sages of deep complexity. Despite this, the popu-
larity of the translation of Rubaiyat would indicate 
the wealth of his rich thought. 

Omar Khayyam was born in 1044 CE at Nishapur 
(or Nishabur), the provincial capital of Khorasan. 
He is generally known as a Persian. However, it 
has been suggested that his ancestors (from the 
Arab Khayyami tribe) migrated and settled in Per-
sia. Omar Khayyam was educated at Nishapur. 
He also traveled to several reputed institutions 
of learning, including those at Bukhara, Balkh, 
Samarqand and Isphahan. He lived in Nishapur 
and Samarqand (Central Asia) for most of his life. 
Omar Khayyam was a contemporary of Nizam al-
Mulk Tusi. He died in 1123 CE in Nishapur. 

Khayyam made major contributions in Mathe-
matics, particularly in Algebra. His book ‘Maqalat fi 
al-Jabr wa al-Muqabila’ on Algebra provided great 
advancement in the field. He classified many al-
gebraic equations based on their complexity and 
recognized thirteen different forms of cubic equa-
tion. Omar Khayyam developed a geometrical 
approach to solving equations, which involved an 
ingenious selection of proper conics. He solved 
cubic equations by intersecting a parabola with a 
circle. Omar Khayyam was the first to develop the 
binomial theorem and determine binomial coeffi-
cients. He developed the binomial expansion for 
the case when the exponent is a positive integer. 
Omar Khayyam refers in his Algebra book to an-
other work on what we now know as Pascal’s tri-
angle. This work is now lost. He extended Euclid’s 
work giving a new definition of ratios and included 
the multiplication of ratios. He contributed to the 
theory of parallel lines. 

Omar Khayyam is famous for another work which 
he contributed when he worked for Saljuq Sultan, 
Malikshah Jalal al-Din. He was asked to develop 
an accurate solar calendar to be used for revenue 
collections and various administrative matters. To 
accomplish this task, Omar Khayyam began his 
work at the new observatory at Ray in 1074 A.D. 
His calendar ‘Al-Tarikh-al-Jalali’ is superior to the 
Gregorian calendar and is accurate to within one 
day in 3770 years. Specifically, he measured the 
length of the year as 365.24219858156 days. It 
shows that he recognized the importance of accu-
racy by giving his result to eleven decimal places. 
As a comparison, the length of the year in our time 
is 365.242190 days. This number changes slightly 
in the sixth decimal place, e.g., in the nineteenth 
century it was 365.242196 days. 

Khayyam contributed also to other fields of sci-
ence. He developed a method for accurate deter-
mination of the specific gravity. He wrote two books 
in metaphysics, ‘Risala Dar Wujud’ and ‘Norooz 
Namah’. As a poet, Omar Khayyam is well known 
for his ‘Rubaiyat’ (quatrains). His themes involved 
complex mystical and philosophical thoughts. 

Omar Khayyam’s ten books and thirty mono-
graphs have survived. These include four books 
on mathematics, one on algebra, one on geom-
etry, three on physics, and three books on meta-
physics. He made great contributions in the devel-
opment of mathematics and analytical geometry, 
which benefited Europe several centuries later. 

His fame as a mathematician has been partially 
eclipsed by his popularity as a poet; nonetheless 
his contribution as a philosopher and scientist has 
been of significant value in furthering the frontiers 
of human knowledge. 

Persian Dish
Ghormeh Sabzi

Ingredients: (6 servings) 

• 750 grams boneless stewing lamb or beef 

• 1 large onion, finely chopped 

• 1/3 cup of cooking oil 

• 1 teaspoon turmeric 

• 1.5 cups water 

• 1/2 cup dried limes (or fresh lime juice) 

• 3/4 cup black-eye beans or kidney beans 

• 1 large potato, diced (optional) 

• salt 

• black pepper 

• 1 cup spring onions, finely chopped 

• 1.5 cups spinach, finely chopped 

• 1/2 cup parsley, finely chopped 

• 1/4 cup coriander, finely chopped (optional) 

• 1/4 cup tareh (garlic chives), finely chopped 

• 1/4 cup shanbelileh (fenugreek), finely 
chopped (optional) 

Directions: 

Trim meat and cut into 2 cm (3/4 inch) cubes. Fry onion over 
medium heat in half of the oil until golden. Add turmeric and 
fry for 2 more minutes. 

Increase heat, add meat cubes and stir over high heat until 
meat changes color and begins to turn brown. Reduce heat. 

Add water, black-eye or kidney beans, salt and pepper to 
taste. Cover and simmer gently for 1-1.5 hours hours until 
meat is tender. Time depends on type of meat used. 

Fry potatoes over high heat in the remaining oil until lightly 
browned. Add to sauce, leaving oil in the pan. Cover and sim-
mer for 10 minutes. 

Add prepared vegetables to frying pan and fry over medium 
heat until wilted. Add to sauce, then add dried limes (or lime 
juice), cover and simmer for further 10-15 minutes. Adjust 
seasoning and serve with white rice. An exquisite Iranian 
dish. 

To Advertise with us please contact:

020 8453 7350
info@persianweekly.co.uk
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Literature of Iran 

The oldest extant Persian writing is found in Persian inscriptions, but 
it is only of historical interest. The first major literary works are the 
scriptures of Zoroastrianism and the Pahlavi writing of Parthian and 
Sassanian Iran, when there was certainly an active literary life. But all 
that we know of it consists of a few indirect references and some brief 
works in Middle Persian or Pahlavi which were preserved, along with 
religious books, in the Zoroastrian communities, collections of maxims, 
a historical romance.

 

Poetry was cultivated by minstrels. The names of some of these poet musicians have 
come down to us, like Barbod, the favorite of Khosrow Parviz; but their work was never 
written down and has been lost. Fragments of Manichaean religious poetry has been 
recorded from the sand by archaeologists and are of such high quality that they may be 
assumed to belong to a well-established tradition. Some of these are to be found as far 
away as in China today.

 

The Arab Conquest (7th century AD) made Arabic the literary language and Islam the 
dominant literary theme. Many notable works of Arabic literature are by Persians. Per-
sian re-emerged as the literary language in the 9th century AD, and in the following 
centuries-classical Persian literature flowered.

 

This literature is undoubtedly the most brilliant expression of the Iranian genius. While 
there are also interesting works in prose, it is poetry – the most varied in the Islamic 
world –that gives Iranian literature special value. Cherished over a period of more than 
10 centuries, it was enjoyed and imitated well beyond the confines of the Iranian Plateau: 
in Asia Minor, in Central Asia and in the Muslim communities of India. The literature of 
Turkey and India developed under its influence.

 

Of the early known poets one should count Rudaki, who was blind, and Daqiqi. Of 
Rudaki’s poems dating 940 AD, few remain to this day though he is reputed to have 
written several thousand. Daqiqi was an epic poet, commissioned to write the original 
Shahnameh (The Book of Kings), the national epic. It took him about thirty years to com-
pose 60,000 couplets of the Shahnameh which gives the history of Iran to the end of the 
Sassanian period.

 

He is said to have been promised a gold coin for every couplet of his Shahnameh by 
the reigning court. However, when he completed the monumental work in 999 AD, the 
reigning monarch, Sultan Mahmud Ghaznavi, was staggered by the size of it and instead 
offered him a silver coin for each couplet. Ferdowsi turned down the offer and returned 
to Tus, brokenhearted, where he composed a sharp satire against the Sultan. He died 
penniless, but his Shahnameh lives forever in the heart of every Iranian.

 

Sultan Mahmud is reputed to have had four hundred poets attached to his court. These 
included many poets who were great in their own right: Onsori, Farrokhi, Manuchehri, 
Asadi, etc, al-Biruni, who wrote The Chronicle of Ancient Nations, was also at his court.

 

Classical Persian literature has developed under two powerful patronages: royal and 
religious. Though existing fragments of Persian verse are dated by experts as early as 
the 8th century AD, the known history of Persian literature begins in the 9th century, with 
the beginning of the decline of the caliphs at Baghdad. At that time, local royal dynasties 
were rising in Iran and increasingly asserting their independence of the caliphs. The re-
sulting dynasties established their own courts and patronized poets and scholars. It was 
in Bokhara, at the Samanid court, that Avicenna improved o the medicine and philosophy 
of ancient Greece. Until two centuries ago his treaties and books were used as textbooks 
in some schools of medicine in Europe. He is said to have started writing his encyclope-
dia when only eight years old.

 

Prose – tales, fables, allegories, and philosophical and scientific works – also flourished. 
The most outstanding prose works were histories: many of these surpassed their Arabic 
models.

 

The Seljuk period stands out in the history of Iranian literature – a period rich in both 
verse and prose. The latter included such outstanding books as Ghazali’s Revivification 
of Religious Sciences and its Persian summary The Alchemy of Happiness; Bayhaqi’s 
History of the Ghaznavids, Nezam ol-Molk’s Book of Government and Kaykavus’s Book 
of Qabus; the fables of Kalikeh va Demneh and Nezami Aruzi’s Four Discourses. All of 
these are still considered masterpieces of Persian prose.

 

In a class by himself was Nasser Khosrow, a poet and great scholar whose travel books 

are among the seven or eight of his fifteen works in prose and some of 30,000 verses 
that still survive. His best known book is his Travelogue to Egypt. Nasser Khosrow’s 
poems are mainly lengthy odes on religious and ethical subjects. Some Iranian scholars 
believe that Nasser Khosrow should join the six in the Iranian Hall of Fame of outstanding 
poet – Ferdowsi, Khayyam, Anvari, Mowlavi, Sa’di and Hafez.

 

Ommar Khayyam (11th century AD), both a poet and a mathematician, while combining 
two opposite attributes, crafter his well-known Rubaiyat. Also among the great poets are 
the poets of sufism: Farid ad-Din Attar and Jalal od-Din Rumi.

 

In addition, the Seljuk period can boast of other giants in literature, such as Onsori, Abu 
Sa’eed, Baba Taher, Mas’ud Sa’d Salman, Gorgani and Sana’ei. Mo’ezzi, Anvari and 
Khaqani are masters of Persian poetry of the more sophisticated style which is impos-
sible to translate. Hence, they remain relatively unknown outside the country.

 

After the 15th century Persian literature went into a decline that lasted until the 19th 
century. In the 20th century, Western influence and the struggle for independence and 
social justice in Iran made political and social themes paramount, and literary language 
became simple and direct. Modern poets include Iraj Mirza, Aref Pishavari, Malak osh-
Sho-ara Bahar, Hushang Ebtehaj, Parvin E’tessaami, Nima Ushij, Ahmad Shamlu, Me-
hdi Akhavan Saales, Forough Farrokhzad, and Sohrab –e Sepehri. Saadegh Hedayat, 
Jamalzadeh, Dowlat Abadi, Darvishian, Ali-Mohammad Afghani, and Jamal Mir Saadeghi 
are the country’s celebrated novelists in modern times.

                  

 Ommar Khayyam (11th century AD)

Akhavan Sales

Nima Youshij

Forough Farrokhzad
Ahmad Shamloo
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