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فال حافظ این هفته
مخمور بادۀ طرب انگیز عشق را / جامی نداد و زهر جدائی چشاند و رفت

چون بنده را سعادت خدمت نداد دست / بوسید آستانه و خدمت رساند و رفت

واقيت اينکه يار و محبوب با موضوعی خاص شما را در حال سوختن گذاشت و رفت،

 و اين رفتن بمنزلۀ زهر جدائی برای شما بود، مژده ای دريافت ميکنيد،

 سعی کنيد که در اخالق و رفتارت تجديد نظر کنی، با ديگران با محبت باش و در همۀ کارها از خدای بزرگ کمک بگير.

شنیده های هفته

در لحظات آخر.. قبل از اينکه روزنامه  به چاپ برسه در مورد جوان ايرانی مبتال به ايدز بود 
ايرانی را به  خبری دريافت کرديم که متاسفانه بدون احساس مسئوليت بسياری از جوانان 
بيماری خود مبتال کرده است. خبر آن و اطالعات بيشتر در مورد اين مسئله متاسفانه نداريم 
ولی جا داشت که برای هشدار هم که شده اين خبر را به همراه اطالعاتی در مورد بيماری 
ايدز چاپ کنيم. لطفا اگر شما اطالعات بيشتر در اين مورد داريد يا با دفتر ما و يا با پليس 

تماس بگيريد.

همه  که  همانطور  هم  را  دليلش  و  نميشه  اجرا  ايرانی  برنامه  ديگر  متاسفانه  ديواز  کالب  در 
ميدونيم.. دعواها و جنگ جدالهايی هست که هميشه در هنگام مهمانيهای ايرانی پيش مياد. اگر 
کالبی 3 بار برای پليس انگلستان مشکل ايجاد کنه اجازه کالب از آنها گرفته ميشه به همين 

دليل صاحبان کالب سعی می کنند کالبشون را به ايرانيها اجاره ندهند

راننده 71 ساله انگليسي برگ جريمه اش را پس از 10 سال دريافت کرد. به گزارش ايسکانيوز 
»دريک توماس« برگ جريمه يي را که دسامبر 1997 به خاطر سرعت غيرمجاز برايش صادر 
شده بود چند روز پيش تحويل گرفت. يافتن گيرنده اخطار در حالي در اين 10 سال غير ممکن 
شده بود که »توماس« طي تمامي اين مدت در 80 کيلومتري اداره پليس زندگي مي کرد. وي 
»ايپسويچ« هنوز  پليس  است.  او شوخي کرده  با  ابتدا خيال کرد کسي  نامه،  دريافت  از  پس 
نتوانسته توضيحي براي اين ماجرا و علت تاخير بيش از اندازه در تحويل برگ جريمه ارائه 

کند. مسووالن اداره پست هم چنين تاخيري را کاماًل غيرممکن دانسته اند. 

مردی در فلوريدا لمبورگينی زردی به قيمت $400000 ميخره ولی 2 روز نميشه که در اتوبان 
تصادف ميکنه و سعی به فرار از محل حادثه ميکنه. که متاسفانه دستگير ميشه... بيچاره

در شهر ليورپول يک مسئله شگفت انگيز اتفاق افتاده.. بچه ای درساعت 8:08 روز 8 آگوست 
)ماه 8(  با وزن 8 پوند بعد از اينکه مادرش 8 ساعت درد کشيده به دنيا اومده... جالبيش اينه که 
مامايی که او را به دنيا آورده در اون روز 8 تا بچه را به دنيا آورده.. همانطوری که ميدونيد در 

فرهنگ چينی ها عدد 8 عدد شانس است. اسم اين بچه خوش شانس لولو نام گذاری شده.

سايت رسمی سازمان ملل در ساعت های نخستين روز يکشنبه هک شد. مراجعه کنندگان به 
اين سايت، با پيامی اعتراض آميز نسبت به سياست های اياالت متحده و اسراييل در خاورميانه 
مواجه می شدند. در بخش بيانيه های بان کی مون، دبير کل سازمان ملل، اين پيام چندين بار 
نوشته شده بود: “)اين سايت( از سوی kerem 125 و Gsy هک شد که اعتراضی اينترنتی 
است. اسراييل و آمريکا کودکان را نکشيد. جاويد صلح، جنگ هرگز”. در بخش های ديگر سايت 
اين  بود.  مشاهده  قابل  پيامی  چنين  می يافت  انعکاس  کل  دبير  اظهارات  که  نيز  ملل  سازمان 
نخستين بار نيست که سايت سازمان ملل هک می شود. تا لحظه تنظيم اين خبر آدرس زير 

http://www.un.org/sg :دچار مشکل است

اين خانم  نميدونيم  ما  ازدواج کرد.. حاال  ناتاشا شيشمانيان  با  اونز در روز چهارنبه  کريس 
کجاييه ولی چون فاميليش به ايرانيها ميخوره بايد مينوشتم... همانطوری که ميدونين.. آقای 

اونز قبال با خانم بيلی پايپر ازدواج کرده بود که 3 سال است از هم جدا شده اند.
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 الهه بانوی آواز ایران
درگذشت

 الهه يکي از مهم ترين خوانندگان تاريخ موسيقي ايران است. او با صدای
شهرت به  را  استاندارد  و  جاز  پاپ،  سنتي،  آوازهای  از  بسياری   خود 
بنيانگزار و او آنقدر دلنواز بود که داوود پيرنيا،   رسانده است. صدای 
 مدير برنامه “گلها” در راديو ايران الهه را برای مديريت اين برنامه انتخاب
 نمود. صدای او بيش از هر خواننده ديگری در برنامه “گلها” پخش شده

.است

 وی سالها در رشته خوانندگي اصيل ايراني آموزش ديده و در آن زمان
 داوود پيرنيا اين نوع خوانندگي را از طريق برنامه “گلها” که از راديو ايران
 پخش مي گرديد به شنوندگان آن معرفي نمود. اين ارکستر و خوانندگان
 برنامه گلها بودند که پايه های موسيقي اصيل ايراني را انسجام بخشيدند.
خواننده و  گرديد،  مي  پخش  برنامه  اين  که  سالي  پانزده  مدت  طي   در 
 اصلي آن بود. البته بعد از انقالب ديگر امکان پخش صدای زنان خواننده

.ميسر نبود و ما ديگر ادامه نداد

 مشهورترين ترانه های او ساقی ساقی و رفته می باشد که در سالهای
باران بوی  ديگر وعنوان  باشعری  البته  با صدای محمد اصفهانی   اخير 

 اجرا شد الهه در اين اواخر در لندن زندگی ميکرد

 متاسفانه بايد به اطالع برسانيم خانم الهه از خوانندگان محبوب ايرانی در
 گذشت و بدينوسيله هفته نامه پرشين به خانواده و جامعه هنری تسليت

   عرض می نمايد

سرور ارجمند دکتر  شاهرخ میر اسکندری
در حالیکه خود را عمیقا عزادار می دانیم 

در گذشت جانکاه مادر عزیز و بزرگوارتان  
را صمیمانه تسلیت می گوییم  

دکتر محمد علی مجد و بانو   

جناب آقای دکتر  شاهرخ میر اسکندری
 در گذشت جانکاه مادر عزیز و بزرگوارتان 

را صمیمانه تسلیت می گوییم  
ترانه انوری و علیرضا محسنی  

جناب آقای دکتر  شاهرخ میر اسکندری
در گذشت جانکاه مادر عزیز و بزرگوارتان 

را صمیمانه تسلیت می گوییم  
علی قناعتگر و تهمینه انوری  

جناب آقای دکتر  شاهرخ میر اسکندری
در گذشت جانکاه مادر گرامی سرکار خانم 
الهه و هنرمند محبوب ایران را به شما و 

جامعه هنری ایران تسلیت عرض می نمائیم
هفته نامه پرشین   

بانوی شمع و پروانه ها خاموش شد
نوزده ساله بودم با صدای گوش نواز خانم الهه که .... شمع و پروانه منم مست ميخانه منم رسوای زمانه منم ديوانه منم

 گرم رويای خود بودم که صدای زنگ در رويايم را ربود به طرف در رفتم همسايه بغل ديواريم وکيل بازنشسته بود. اخمها را در هم کرد و گفت :
 دختر جان چند روزه تو با اين آهنگها من را ياد چيزهايی که ندارم می اندازی. با عجله سراغ پخش رفتم و خاموش کردم و به عذرخواهی از ايشان که
 می دانم صدای ضبط صوتم بلند است و ايشان با مهربانی گفتند نه نه صدای بلند موسيقی آزارم نمی دهد. اما تو دختر جان چرا! اين آهنگهای دوران

جوانی ما هست. نفس راحت کشيدم و گفتم نه نه آهنگ شمع و پروانه حرف دل زن حرف دل عاشق يعنی حرف دل

 حال قلب ابن بانوی هنرمتد در خاطرات همه ما می تپد. شمع وجودشان در آرامش ابدی آرميده است. به تمام عزيزان ايشان از صميم قلب تسليت
 .عرض می کنم

افسانه جنگجو

.برای آقای دکتر شاهرخ ميراسکندری تسليت عرض می کنم و از خداوند صبر و آرامش ايشان را  آرزومندم

 خواننده و آهنگسازي که اين روزها بسيار معروف شده و طرفداران بسيار زيادي پيدا کرده، محسن نامجو ، سه شنبه 23 مرداد ماه
.ايران را ترك کرد و به اروپا رفت

 با شایعاتي که از دوستان نزدیك او به گوش 
 مي رسد اینگونه پیداست که وي ایران را براي
کشورهاي از  یکي  در  اقامت  قصد  به   همیشه 

.اروپایي ترک کرده است
 اما محسن نامجو ساعتي قبل از پروازش از ايران در گفت وگو با حيات نو ضمن تکذيب 
 خبر فوق گفت: » براي تحصيل و اجراي زنده به چند کشور اروپايي سفر نمي کنم. هنوز
 به طور قطع نمي توانم بگويم که در کدام کشورها و در چه تاريخي کنسرت خواهم داشت،
 اما به احتمال زياد چند ماه ديگر سفري به ايران خواهم داشت.«يکي دو ماه پيش وقتي

 تيزر سريال تلويزيوني »چارخونه« با صداي محسن نامجو از شبکه سه صدا و سيما پخش شد تمام عال قه مندان کارهاي وي منتظر
 بودند تا براي دومين بار صداي او را به صورت رسمي از صدا و سيما بشنوند. سريال اما پخش شد و خبري از صداي نامجو نبود.
 مديرتوليد اين سريال در گفت وگو با يکي از خبرگزاري هاي نزديک به دولت اعال م کرد که صداي اين خواننده با دستور مدير شبکه سه
 از سريال حذف شده است. وي درباره علت اين برخورد از سوي صدا وسيما چيزي نگفت. اما نکته اينجا بود که يکي از روزنامه هاي
 سينمايي، يک روز قبل از اين تصميم مطلبي را چاپ کرد که بسياري معتقدند عامل اصلي اين حذف بوده است.روزنامه مذکور با درج
 خبر صداي محسن نامجو در سريال چارخونه عنوان کرد که اين خواننده هنوز مجوز صداي خود را نگرفته ولي صدا و سيما براي
 دومين بار از صداي او در يکي از سريال هاي پرطرفدار خود استفاده کرده است. صداي محسن نامجو) به خواست خودش( بي سر و
 صدا حذف شد و شايعاتي که حکايت از دعوت او به يکي از برنامه هاي زنده و پرطرفدار صدا و سيما مي شد نيز به اتمام رسيد. محسن
 نامجو در حالي ايران راترك مي کند که هنوز هم موفق به گرفتن مجوز هيچ کدام از آلبوم هايش نشده است. حدود 8 ماه است که روي
 آلبوم »ترنج« خود، کار مي کند تا بتواند مجور انتشار آن را بگيرد که هنوز اين امر ميسر نشده است.نامجو در اين باره به حيات نو
 گفت: »آلبوم »ترنج« را همه شنيده اند. به صورت غيرمجاز و بدون اجازه من تکثير شده و دست به دست بين همه چرخيده. اين آلبوم
 را پاال يش صوتي کردم و دو قطعه هم به آن اضافه کرده ام که البته هنوز در مراحل فني است و آماده نشده است.« وي درباره ديگر
 فعاليت هاي خود توضيح داد: »روي دو آلبوم جديد کار کرده ام که مدير برنامه هايم براي گرفتن مجوز آنها اقدام مي کند. از يک موضوع

».اطمينان کامل دارم و آن هم اين است که کسي اين آلبوم ها را نشنيده است
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آلبوم جدید ناظری در سایت شخصی این خواننده

شهرام ناظری سه قطعه از آلبوم تازه اش را به 
اختصاصی خود عرضه  آزاد در سايت  طور 

کرده است. 

آلبوم  که  است  اين  از  حاکی  سايت  اطالعات 
 the نام  با  ميالدی  جاری  سال  در  جديد 

eookofeusterity منتشر خواهد شد. 

آلبوم موسيقی و اشعار سه قطعه  نام غريب 
ژانر  در  نو  کاری  شنيدن  نويد  شده،  عرضه 
عجيب  نکته  اما  می دهد.  را  سنتی  موسيقی 
سنتی  موسيقی  خواننده  يک  که  آنجاست 
جهت  انگليسی  عنوان  با  نخست  را  خود  کار 

مخاطبان انگليسی زبان عرضه کند و ما هنوز از نام فارسی اثر او بی اطالع باشيم. 

انتشار کامل به  از  انتشار،سنت سخاوتمندانه ای است که کار را قبل  از  به هر حال دانلود آزاد قطعات موسيقی قبل 
معرض نقد می گذارد.

جرج کلونی از تهران فرار می کند

جنجالی  فیلم  ساخت  احتمال  گرفتن  قوت 
درباره ایران.

خير  به  »شب  فيلمنامه  نويسنده  و  کارگردان 
هزلو  گرانت  و  کلونی  جرج  باشيد«،  موفق  و 
»فرار  که  هستند  يی  فيلمنامه  نگارش  مشغول 
از تهران« نام دارد و خبر ساخته شدن آن چند 
ماهی است که بر سر زبان ها افتاده است. البته 
اما  نيست  قطعی  فيلم  اين  شدن  ساخته  هنوز 
احتمال زيادی دارد که کلونی بعد از به پايان 
از گرفتاری  leatherheads و رهايی  رسيدن 
جای  به  امسال،  آذر  ماه  در  آن  اکران  های 

پرداختن به فيلمی که برادران کوئن فيلمنامه آن را نوشته اند، »فرار از تهران« را بسازد و خودش نيز در آن بازی کند. 
اين موضوع ديروز با انتشار خبری از جانب خبرگزاری آسوشيتدپرس قوت بيشتری گرفت.

فيلمنامه کمدی - درام »فرار از تهران« بر اساس مقاله يی نوشته شده که در ماه ارديبهشت در مجله Wired منتشر 
شد. اين مقاله داستانی را بازگو می کرد که در سال 1997 از مدارك طبقه بندی شده و سری سازمان سيا خارج و افشا 
شده است. ماجرا به سال 1358 و بحران گروگانگيری سفارت امريکا در تهران بازمی گردد. گفته شده است که سفارت 
امريکا 90 کارمند داشته که 52 نفر از آنها هنگام تسخير سفارت در آنجا حضور داشته اند و عده يی هم گريخته و 
مخفی شده اند. ۶ نفر از کارمندان امريکايی که در سفارت کانادا پنهان شده با تمهيد يکی از ماموران سازمان سيا به 
نام آنتونيو مندز که نامش در فهرست 50 جاسوس برتر تاريخ سيا ذکر شده و در سال 1980 از سوی جيمی کارتر، 
رئيس جمهور وقت اياالت متحده مورد تقدير قرار گرفته، از تهران فرار کرده اند. روش کار مندز به اين صورت بود 
که خودش را فيلمساز جا زده و بعد از آگهی دادن در مجله های سينمايی ورايتی و هاليوود ريپورتر در مورد پروژه 
جعلی ساختن فيلمی علمی - تخيلی به نام »Argo« به عنوان تهيه کننده ايرلندی با نام کوين کوستاهارکينز و با کمک يک 
متخصص چهره پردازی به تهران آمده و ۶ امريکايی را با عنوان بازيگر کانادايی از ايران خارج می کند. اينکه فيلمنامه 
يی جاسوسی به اين ترتيب شکل يک کمدی را به خود بگيرد عجيب نيست، چون عناصری در داستان وجود دارد که 
آن را به »پول را بردار و فرار کن« وودی آلن و »به دنبال روباه« ويتوريو دسيکا شبيه می سازد. طبيعتًا اين پروژه نيز 

مانند هر پروژه سينمايی ديگری که در مورد ايران ساخته شده، جنجال برانگيز خواهد بود.

مدتی پيش نيز شايعه يی در محافل مطبوعاتی داخل کشور منتشر شد که کلونی شخصًا برای دريافت مجوزهای الزم 
ساخت اين فيلم به تهران آمده است و خبرنگاران بسياری برای پيگيری اين موضوع رهسپار هتل الله شدند اما دست 
خالی از آن بازگشتند. گفته می شود سازندگان اين فيلم قصد دارند بخش هايی از آن را در تهران فيلمبرداری کنند و به 
همين دليل به دنبال اخذ مجوزهای الزم از مسووالن ايرانی هستند. مشخص نيست مقامات کشورمان با اين درخواست 

موافقت می کنند يا نه.

انتشار نشریه زنان تا رسیدن به برابری جنسیتی

تا زمانی که زنان  »تا زمانی که به برابری جنسیتی نرسیده ایم و 
انتشار نشریهء ویژهء  به  آگاهی نرسند،  به  به حقوق خود  نسبت 

زنان ادامه می دهیم.«

در  حرف  اين  با  بانو«  »گيل  هفته نامهء  مسوول  مدير  نيکوکار،  مريم 
برابر انتقادها می ايستد: »بسياری از زنان به من انتقاد می کنند که مطرح 
کردن مسايل زنان به صورت جداگانه به تفکيک جنسيتی دامن می زند 
نيازمند  زنان  از  بسياری  هنوز  چون  می ايستم  برابرشان  در  من  اما 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی هستند.«

»گيل بانو« اولين نشريهء ويژهء زنان بيش از يک سال است در استان گيالن منتشر می شود. تحريريه اش يک آپارتمان 
کوچک در طبقهء همکف است و از گرمای شديد و هوای شرجی رشت هم در اين تحريريه خبری نيست.

خبرنگاران در حال انجام کارند. يکی گزارش می نويسد و ديگری تلفنی مصاحبه می کند، گاهی دربارهء مساله ای بحثی 
در ميان آن ها اوج می گيرد.

نيکوکار در همهمهء اين بحث ها می گويد: »مسالهء زنان هميشه بحث برانگيز است و هميشه در تحريريه با شنيدن خبری 
مربوط به زنان، موافقان و مخالفان مناظره و حتی دعوا هم می کنند.«

به گفتهء او اين بحث ها در هر تحريريه ای که حساسيت های جنسيتی در آن حاکم باشد طبيعی است، چرا که تاريخ 
پدرساالری به ذهن ها اجازه نداده که به جز نفع مردان، به چيز ديگری فکر کنند.

به همين خاطر نيکوکار تمرکز و مطرح کردن مسالهء زنان را در رسانه ها نه تنها دامن زدن به تفکيک جنسيتی نمی داند 
بلکه آن را يک وظيفه برمی شمارد: »محدوديت زنان در طول تاريخ ايجاب می کند که زنان را در هر سطحی اعم از مادر، 
همسر و دختر آگاه کرد تا به هويت اصلی و قدرتی که دارند پی ببرند. چرا که معتقدم آگاهی زنان، توسعهء جامعه را 

در پی خواهد داشت.«

او می گويد: »آگاهی رسانی به زنان و رسانه ها کافی نيست. همين حاال هنوز شاهد تعصباتی در خانواده ها هستيم اين که 
اجازهء ورود به دانشگاه به دختران داده نمی شود يا مردان تمايلی برای حضور همسران شان در اجتماع ندارند.«

نيکوکار ادامه می دهد: »ما نمی توانيم از طريق جامعهء مردان عمل کنيم اما می توانيم از نگاه و زبان زنان به آن ها بگوييم 
که اگر آگاهی باشد، قدرت هم هست.«

و زمانی را به ياد می آورد که مصداق حرف هايش هم هست: »وقتی برای برقراری ارتباط خبری به اداره ای می روم 
هميشه مرا با ديدهء تحقير می نگرند.

يادم می آيد به ادارهء آب و فاضالب رفته بودم که شنيدم زن و هفته نامهء زنان را به آب و فاضالب چه؟ اما وقتی 
فهميدند که به فعاليت اين سازمان و نقاط ضعف شان اشراف دارم نگاهشان تغيير کرد.«و اين جمله را با تاکيد می گويد: 

»از تحقير شدن زنان در مواردی به خاطر نبودن آگاهی زجر می کشم.«

و باز هم مشکلی را که زنان خبرنگار با آن درگيرند، به زبان می آورد: »ما اعتماد به نفس الزم را نداريم. در هر جلسه 
و نشستی محکم سوالمان را نمی پرسيم و سوال هايمان بسيار محتاطانه است، برای همين مردان سياسی و اقتصادی 

ما را دست کم می گيرند که البته اين مشکل ذاتی نيست و با آموزش حل شدنی است.«

اما مشکل ديگر را آن نوع نگاه تاريخی به زن می داند که او بايد آن را طی کند: »الگوی ازدواج، فرزندآوری و مادر 
شدن برای زن طبيعی انگاشته می شود و اگر به لحاظ زمانی هر کدام از اين مراحل دير سپری شود، برخی فشارهای 

اجتماعی زن را له می کند.«

مدير مسوول تنها نشريهء ويژهء زنان در استان گيالن در ادامه از خط قرمزها می گويد: »خط قرمزهای پرداختن به 
مسايل زنان بسيار است به همين دليل هميشه می گويم که مسالهء زنان در ايران بيش تر سياسی است تا اجتماعی.«

او مسايل حقوقی را مثال می زند: »نابرابری حقوقی وجود دارد که اگر به آن بپردازيم مسالهء ديگر حقوقی نخواهد بود 
بلکه سياسی می  شود يا حتی ورزش زنان هم از اين موضوع مستثنی نيست.«

او می گويد: » نامه ای برای ما ارسال شده که حق استفاده از تصوير زنان را نداريم در حالی که صفحه ای به نام صفحهء 
مادر داريم يا در صفحهء پزشکی نمی توانيم از برخی واژه ها استفاده کنيم.«

* زنان گیالن، زنان کار

نيکوکار در طول فعاليت حرفه ای اش به سختی کار زنان گيالن پی برده است: »کشاورزی کار عمدهء زنان گيالن است; 
کاری که برای آن ها پوکی استخوان را سبب شده و قامت خميده. به زنان مسن کشاورز که می نگری کمری با خميدگی 

90 درجه می بينی.«

بی تفاوتی مردان اين استان نسبت به مسايل اقتصادی را اين فعال امور زنان با چشم ديده است: »آمار باالی اعتياد 
مردان و بيکاری آن ها زنان را وادار کرده که حتی به کارها طاقت فرسا تن دهند. آن ها به هر کاری دست می زنند تا 

بنيان خانواده شان را حفظ کنند.«

کار برای زنان گيالن از اهميت ويژه ای برخوردار است. به همين دليل گيل بانو صفحه ای برای اين زنان، اختصاص 
داده است. معرفی زنان کار گيالن و زنان موفقی که برای رسيدن به پله های ترقی حاضرند سختی های زيادی به جان 

بخرند.

حاال يک سال و چهار ماه است که گيل بانو به دست زنان و مردان گيالنی سپرده می شود. نيکوکار می گويد: »هفت سال 
پيش برای انتشار ويژه نامهء زنان درخواست مجوز کرده بودم که سال گذشته موفق به اخذ اين مجوز شدم.«

در سال های نخستين فعاليت، گيل بانو هشت صفحه داشت اما حاال اين صفحات به 1۶ رسيده و نيکوکار با صرف 
هزينهء هشت ميليون تومان در ماه، آن را سرپا نگه داشته است.

حوادث سه شنبه گذشته در تهران یك کشته و 1۲ مجروح 
بر جا گذاشت

اثر وقوع 104 حريق و حادثه طی 24  بر 
جان  نفر  يک  تهران،  در  گذشته  ساعت 

باخت و 12 تن ديگر مصدوم شدند. 

 41 و  حريق   ۶3 گذشته  ساعت   24 طی 
حادثه مختلف در سطح شهر تهران رخ داد 
که در جريان آن يک تن در تصادفات جان 
باخت و 9 نفر در حوادث رانندگی ، 2 نفر 
در آتش سوزی ها ، يک نفر در حادثه آوار 
و يک نفر ديگر در حادثه سقوط از ارتفاع 

مجروح شدند. 

از  اين مدت شعله های آتش 17 منطقه  در 
فضاهای سبز ، 15 نقطه از معابر شهری 

، 11 وسيله نقليه ، 5 منزل مسکونی ، 2 مغازه ، يک کارگاه و نيز چند مکان ديگر را در برگرفت و خساراتی به آنها 

اخبار ریز و ُدرشت از ایران

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند
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اطفای  بر  عالوه  تهران  نشانی  آتش  ماموران  گزارش،  اين  اساس  بر 
آتش سوزی های اين اماکن در عمليات امداد و نجات حوادث مختلفی از 
جمله 10 حادثه آسانسور، 8 حادثه رانندگی ، 4 حادثه آبگرفتگی اماکن 
داخل  در  افراد  شدن  محبوس  حادثه  يک   ، ساختمان  ريزش  حادثه   2  ،

ساختمان ها و يک حادثه چاه حضور يافتند. 

 293 از  استفاده  با  تهرانی  آتش نشان   922 گذشته  ساعت   24 طول  در 
دستگاه خودروی آتش نشانی به مدت ۶4 ساعت عمليات امدادی و اطفايی 

انجام دادند.

محاکمه قاتلی که »نادر« را به جای 
»ناصر« کشت

پرونده  به  مجدد  با رسيدگی  تهران  استان  کيفری  دادگاه  قضايی  هيأت 
جوانی که سال 84 مرتکب قتل شده بود، وی را بار ديگر به قصاص نفس 

محکوم کرد.

ساعت يک و نيم پنجم مردادماه سال 84 وقوع يک فقره نزاع دسته جمعی 
منجر به قتل در شهرك وليعصر به عوامل کالنتری 153 گزارش شد.

دقايقی بعد از تأييد خبر توسط مأموران کالنتری، اکيپی از مأموران پليس 
آگاهی و پزشکی قانونی همراه با »اصغرزاده« بازپرس کشيک ويژه قتل 

در محل جنايت حاضر شدند.

آنان پس از ورود به يک ساختمان دو طبقه با پيکر بی جان جوانی به نام 
»نادر« در حالی روبرو شدند که بر اثر اصابت 14 ضربه چاقو و قمه در 

پله های راهرو افتاده بود.

همچنين تيم تحقيق چند پله باالتر »ناصر« برادر مقتول را ديدند که بر اثر 
اصابت ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود.

18 ساعت بعد و در پی بازجويی از خانواده مقتول، سه جوان 20 تا 25 
ساله به اسامی »غالمرضا« معروف به »کالهی«، محسن و علی به همراه 

يک زن ميانسال به هويت »فريبا« شناسايی و بازداشت شدند.

در اين بازجوييها، »غالمرضا« اتهام قتل عمد را پذيرفت و با بازسازی 
برادرش  به جای  را  »نادر«  اشتباه  به  داد که چگونه  صحنه جرم نشان 

»ناصر« با 14 ضربه قمه و چاقو به قتل رسانده است.

تهران،  جنايی  دادسرای  سوی  از  متهم  برای  کيفرخواست  صدور  با 
»غالمرضا« بيست و چهارم مردادماه سال گذشته از سوی هيأت قضايی 
نفس  قصاص  به  و  گرفت  قرار  محاکمه  تحت  کيفری  دادگاه   71 شعبه 

محکوم شد.

البته رأی صادره پس از ارجاع به شعبه 27 ديوان عالی کشور به خاطر 
نقص در تحقيقات مورد تأييد قرار نگرفت و پرونده متهم برای رفع نقص 

به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شد.

پنج  برابر  در  بار  دومين  برای  »غالمرضا«  ديروز  اساس، صبح  اين  بر 
قاضی شعبه 71 قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

دار  اين جلسه که رياست آن را قاضی »عزيزمحمدی« عهده  ابتدای  در 
بار  کيفرخواست صادره  قرائت  با  دادستان  نماينده  دلداری«  »علی  بود، 

ديگر از هيأت قضايی خواستار قصاص متهم شد.

قبول  تريبون رفت و ضمن  متهم پشت  دادگاه،  رئيس  به دستور  سپس 
اتهام وارده در تشريح ماجرا گفت: شب حادثه من و »محسن« و »علی«، 
خانه »فريبا« که از قبل او را می شناختيم، بوديم. پس از استعمال شيشه، 
»فريبا« از ربوده شدن »الناز« تنها دخترش توسط ناصر خبر داد و از ما 

برای رهايی او کمک خواست.

بنابراين ما که به علت مصرف شيشه اصاًل در حالت عادی نبوديم برای 
با  و  آمديم  »ناصر«  پدری  خانه  به  و  شديم  پيکان  سوار  »الناز«  نجات 
شکستن شيشه در ورودی وارد خانه شديم. لحظاتی بعد »علی« در حالی 
که خود با »ناصر« درگير بود، خطاب به من گفت، چرا ايستادی؟ کسی که 

مقابل تو ايستاده »ناصر« است. بزنش.

مقابلم  در  که  فردی  به  دوستم،  اظهارات  پی  در  گفت:  ادامه  در  متهم 
قرار داشت حمله کردم، اما نمی دانم چند ضربه به او زدم. فقط پس از 
دستگيری و انتقال به آگاهی از لباس خونی ام متوجه شدم که شخصی 

را به قتل رسانده ام.

متوجه شدم  تازه  گرفتم  قرار  بازجويی  مورد  وقتی  افزود:  »غالمرضا« 
چون آن شب »نادر« لباس برادرش ناصر را به تن کرده بود و من وی را 

با برادرش اشتباه گرفتم و او را مورد حمله قرار دادم و به قتل رساندم.
وی در آخرين دفاع از خود گفت: قصد کشتن کسی را نداشتم و از مادر 
مقتول به خاطر اينکه فرزند بی گناهش را به قتل رساندم، عذر می خواهم 

و تقاضای قصاص را حق مسلم او می دانم.

گفتنی است؛ در پی اخذ آخرين دفاع از متهم، پنج قاضی شعبه 71 جلسه 
شور تشکيل دادند و بار ديگر به اتفاق آرا غالمرضا را گناهکار تشخيص 

دادند و وی را به مجازات قصاص محکوم کردند.

حامل  شناور  فروند   3 توقیف 
مشروبات الکلی

ماموران پليس دريايی سيريک ميناب هنگام گشت زنی در آبهای ساحلی، 
گزارش  به  کردند.  متوقف  را  الکلی  مشروبات  حامل  شناور  فروند  سه 
ايسنا،ماموران دريايی سيريک ميناب هنگام گشت زنی در سطح آبهای 
الکلی  مشروبات  حامل  موتوری  قايق  فروند  سه  به  استحفاظی  حوزه 

برخورد و دستور توقف صادر کردند. 

اين در حالی بود که شناورها با مشاهده ماموران بدون توجه به اخطار 
پليس اقدام به فرار کردند، اما در جريان عمليات تعقيب و گريز شناورها 
متوقف و در بازرسی از آنها چهار هزار و 752 قوطی آبجو، 432بطری 
ويسکی و 7۶ ليتر شراب کشف و در اين رابطه شش نفر دستگير شدند.

برادر کشی با شیشه شکسته
است  متهم  که  مردی  دستگيری  از  شهر  اسالم  شهرستان  دادستان 
با  گفتگو  در  داد. وی  خبر  رسانده  قتل  به  با ضربه شيشه  را  برادرش 
ايسنا در اين باره اظهار داشت: در اين پرونده سعيد متهم به مباشرت در 
قتل عمدی »وحيد« برادرش با ضربه شيشه به ناحيه گردن وی است. وی 
افزود: زمانی که وحيد به بيمارستان منتقل شد خانواده وی علت جراحت 
به  از فوت وی  بعد  به گردن عنوان کرده بودند و  او را اصابت شيشه 
اما  او صادر شد  دفن  برای  وارده دستورات الزم  لحاظ شدت جراحت 

ماموران مطلع شدند موضوع مرگ وی، قتل بوده است. 

دادستان عمومی و انقالب اسالم شهر در باره چگونگی وقوع اين حادثه 
اظهار داشت: در روز حادثه بين سه برادر »سعيد، وحيد و مجيد« بر سر 
مواد مخدر اختالفی به وجود می آيد که با هم درگير می شوند؛ در نهايت 
سعيد شيشه را می شکند و به گردن »وحيد« می زند و از آنجايی که رگ 
اصلی را مصدوم کرده، وی به علت خونريزی های شديد بعد از سه روز 

در بيمارستان فوت می کند. 

مقتول  همسر  قتل،  وقوع  بر  هايی  سرنخ  آمدن  دست  به  با  افزود:  وی 
افزود:  کرد. وی  برادرشوهرش  توسط  قتل  وقوع  به  اعتراف  آگاهی  در 
اين پرونده در شعبه دوم بازپرسی ويژه قتل دادسرای عمومی و انقالب 
اين  متهم  موقت،  بازداشت  قرار  صدور  با  و  شد  بررسی  شهر  اسالم 
انجام  از  بعد  به زودی  که  اين  بيان  با  منتقل شد. وی  زندان  به  پرونده 
تحقيقات تکميلی قرار مجرميت و کيفرخواست اين پرونده توسط بازپرس 
شعبه دوم صادر خواهد شد افزود: خانواده مقتول تاکنون تقاضايی مبنی 
بر قصاص متهم به قتل نداشته و وقوع قتل را تکذيب کرده اند اما همسر 

مقتول چگونگی وقوع قتل را در آگاهی تشريح کرده است.

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

020 8453 7350
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گاو ما ما مي کرد، گوسفند بع بع مي کرد سگ 
واق واق مي کرد، و همه با هم فرياد مي زدند ...

 حسنك کجایي
هاي  مدت  بود.حسنک  نيامده  خانه  به  حسنک  اما  بود  شده  شب 
زيادي است که به خانه نمي آيد.او به شهر رفته و در آنجا شلوار 
جين و تي شرت هاي تنگ به تن مي کند.او هر روز صبح به جاي 

غذا دادن به حيوانات جلوي آينه به موهاي خود ژل مي زند.

موهاي حسنک ديگر مثل پشم گوسفند نيست چون او به موهاي 
خود گلت مي زند.

ديروز که حسنک با کبري چت مي کرد .کبري گفت تصميم بزرگي 
گرفته است.کبري تصميم داشت حسنک را رها کند و ديگر با او 
پاي  هميشه  کرد.پتروس  مي  چت  پتروس  با  او  چون  نکند  چت 
کامپيوترش نشسته بود و چت مي کرد.پتروس ديد که سد سوراخ 
شده اما انگشت او درد مي کرد چون زياد چت کرده بود.او نمي 
دانست که سد تا چند لحظه ي ديگر مي شکند.پتروس در حال چت 

کردن غرق شد.

براي مراسم دفن او کبري تصميم گرفت با قطار به آن سرزمين 
کوه  که  ديد  .ريزعلي  بود  کرده  ريزش  ريل  روي  کوه  اما  برود 
ريزش کرده اما حوصله نداشت .ريزعلي سردش بود و دلش نمي 
خواست لباسش را در آورد .ريزعلي چراغ قوه داشت اما حوصله  
درد سر نداشت.قطار به سنگ ها برخورد کرد و منفجر شد .کبري 

و مسافران قطار مردند.

اما ريزعلي بدون توجه به خانه رفت.خانه مثل هميشه سوت و کور 
مهمان  ريزعلي  همسر  خانم  کوکب  که  است  چند سالي  .االن  بود 
ي  حوصله  ندارد.او  هم  خوانده  مهمان  حتي  او  ندارد  ناخوانده 

مهمان ندارد.او پول ندارد تا شکم مهمان ها را سير کند.

او در خانه تخم مرغ و پنير دارد اما گوشت ندارد 

او کالس بااليي دارد او فاميل هاي پولدار دارد.

او آخرين بار که گوشت قرمز خريد چوپان دروغگو به او گوشت 
ما  دنياي  چون  ندارد  گله  دروغگو  چوپان  از  او  .اما  فروخت  خر 
خيلي چوپان دروغگو دارد به همين دليل است که ديکر در کتاب 
ندارد.                        وجود  قشنگ  هاي  داستان  آن  دبستان  هاي 
                                                                                             

keyboard :نويسنده

تولد خودم 
مبارک!

سالم... اول از همه تولد خودم مبارك... خيلی خيلی خيلی  مبارك . قبال هميشه 
روز شماری ميکردم تا تولدم بشه ولی اين دفعه اصال حوصله تولد بازی ندارم 
ميدونم چرا ولی انقدر دوست موست ها بی معرفت و نامرد شدن که ترجيح ميدم 
با 5-4 تا دوست صميمی برم يک رستورانی يا جايی تا مهمانی بگيرم و يکسری 
بيان مفت خوری... يک سری هم کالس بگذارن و بيان خودشون را بگيرن... فقط 
يک عده هستن که معنی تولد را هنوز می دونن و ميان که دور هم  با هم شب 
انقدر مشروب خوردن مست  پارسالم که بعضی ها  تولد  باشيم...  خوبی داشته 
مست... بايد مواظب رفتار اونها بودم. بعضی ها هم که فکر کرده بودن اومدن 

اونجا فقط برای کالس گذاشتن... و واقعا تآسف داره اخالق بعضی ها.

  Edgware road راستی... هفته پيش گرسنه ام شده بود ودنبال غذا در خيابان
بودم که يک دفعه رستوران کندو را ديدم و خالصه جاتون خالی يک چلوکبابی 
را  اين  بايد  من  که  گفتم  به صاحبش  ديدم  را  اونجا  حياط  وقتی  ولی  خوردم... 
بنويسم اين هفته.. من پولی نگرفتم و نمی خواهم تبليغ کنم ولی اگه دلتون برای 
قليون کشيدن تو ادجور رود تنگ شده برين کندو چون تو حياط اونجا می تونين 
قليون بکشين... )نه ولی حاال که کار کار تبليغ شد به مشاورين امالك آوا هم  يک 
زنگ بزنين ... 02089599390 بهترين وام خانه را برای شما درست ميکنن ... فقط 
کافيه %5 پول پيش خانه را داشته باشيد.... %95  بقيه با مشاورين امالك آوا... 

دفتر آنها به زودی در منطقه Apex Corner Mill Hill افتتاح خواهد شد... (

انقدر خبر و اتفاق هست که نميشه همه اش را نوشت... دوشنبه و سه شنبه جاتون 
  EASYJET بليط  اسکاتلند... گالسگو..  رفتم  به همراه خانواده و دوستان  خالی 
گرفتيم رفت و برگشت با هتل 4 ستاره با صبحانه که همه اش شد 15 پوند... به 
اين ميگن Bargain. ولی اسکاتلند هم مثل همين انگليس بود. مردم اش مهربون 
به  فهميدم. ولی من  به سختی می  لهجه جالبی هم که داشتن و من  بودن و  تر 
جای اينکه جاهای ديدنی آنجا را ببينم.. فقط رفتم خريد.. چون واقعا مغازه هايی 

داشت که 

اما همه کم کم دارن از مسافرت بر ميگردن.. شادی و يکی از بچه ها رفته بودن 
بهشون خوش  انقدر  گرفتن..  افسردگی  بيماری  بر گشتن  که  از روزی  اسپانيا.. 
اون  بهشون..  ميدم  منم حق  ندارن..  را دوست  اينجا  باران  و  زندگی  که  گذشته 
آفتاب و دريا و غذاهای خوشمزه اسپانيا بهتره يا هوای بارانی و سرد خير سرش 
تابستانی اينجا.. يکی ديگه از دوستام از ايران اومده و می گفت آخيش تازه حاال 
اسپانيا  تعطيالت  مثل  رفتن  ايران  موافقم..  باهاش  منم  کنم...  استراحت  تونم  می 
نيست... انقدر همه فاميل برات درد و دل ميکنن و از اين خانه به اون خانه ميری.. 
برگشتی انگلستان بايد تازه استراحت کنی.. دوستم همه اش ميگه.. من از وقتی 
از ايران برگشتم گيجم هنوز.. انگار سرم را کوبوندن به ديوار... خب مسافرت هم 
حال و هوای خودش را داره و مدل خودش را داره.. اگه می خوای بری ايران... 
قبل از مسافرت بايد سوغاتی بخری )خودت را برای سردرد آماده کنی(... ولی 
اگه بخوای بری اسپانيا قبلش ميری دنبال مايو و دمپايی و خالصه خريد وسايل 

تابستانی برای کنار دريا... ولی چه خوشی گذشته به شادی .. من که هنوز 
امسال يه آفتاب باحال نديدم.. کجايی هوای گرم تابستانی ما.. بيا ... بيا.. بيا

وااااااااااااااااای   بازم واااااااااااااااااااااای

اسم  به  آدرس دروغی  ايميل  مياد...  در  مياد وقتی حرص پسرها  چقدر خوشم 
دختر باز می کنن و به دفتر روزنامه ايميل ميدن که اين حرفهای مسخره که ÷شت 
جلوتون  .. آخه من ÷شت سرتون حرف نزدم که…  سر ÷سرها ميزنين چيه… 
دارم حرف ميزنم و بهتون ميگم تا ياد بگيرين اشکاالتتون را و تکرار نکنيد.ولی 
چيز دروغی هم که نميگم....نگفتم که همه پسرها بدن... دوست پسر خودم از من 
بهتره... ولی خب بيشتر پسرها بايد اخالقشون عوض بشه و از همه مهمتر اينه 
که بايد بزرگ بشن... من و دوستام وقتی می شينيم دور هم... واقعا نميتونيم يکی 
از اين پسرهای دور و بر خودمان را پيدا کنيم که بچه نباشه.. پسر خرس گنده... 

ليسانس مکانيک داره ولی هنوز تا يه ماشين اسباب بازی می بينه ذوق ميکنه... 

میخواهم  هفته  این  ولی....    ولی...... 
دخترهای  بعضی  چهره  پشت  حقایق 

خوشگل ایرانی را آشکار کنم...
اول از همه دو رو بودنشون هست..منظور 2 تا رو... يعنی نه يکی....دوتا!!!   اوه 
اوه ... طرف با تو نشسته پشت سر فالنی بد ميگه ولی بعد تا فالنی پيداش ميشه... 
پيش چی می  دقيقه   2 تا  که پشت سرش  رفته  يادش  ميره...  اش  قربون صدقه 

گفت... 

Hair Extension گذاشته  اگه فالنی   اينه که  يه چيز ديگه در مورد دخترها    
چون خوشگل شده... جار ميزنه  که مصنوعی هست... چقدر زشته و خزه و ضرر 
داره و  از اين حرفها ولی بعدش ميره خودش اکستنشن می گذاره و ديگه يه کار 
باحاليه... من نميدونم اين دخترها چرا عادت کردن که يا غيبت اين و اون کنند... 
يا کسی را مسخره کنند... فکر کنين تو يه مهمانی ... دور تا دور دختر نشسته.. و 
جفت جفت دارن پشت سراون طرفی ها حرف می زنن... اگه طرف خوشگل باشه...  
صد تا عيب می گذارند.. اگه عيبی داشته باشه...عيبش را صد برابر ميکنن... تمام 
اين کارهاشون به خاطر اينه که حسودن!!! )يکی از آفالين مسنجر اين هفته من اين 
بود: به من بگو زشت ! من به تو مي گم قشنگ ! چه اشکالي داره ، بذار جفتمون 

به هم دروغ گفته باشيم(

چيز ديگه در مورد دخترها اينه که تا حرف زدن را بلد ميشن.. به جای اينکه مامان  
و بابا بگن ... ميگن شوهر و ميرن سراغ پسرها... وای ما دخترها از بچگی پسر 
بازيمون هم با سياسته... ميريم شيطونی ميکنيم.. کرم را ميريزيم.. بعد مامان بابا 
ها فکر ميکنن پسره داره ما را اذيت ميکنه.. نميدونن کرم را ما ريختيم... خوشتون 

مياد عجب کلکهايی هستيم ما؟

چقدر بدم میاد از این دخترهایی 
که هر چی پسر می بیینن روی 
بنده خداها عیب می گذارن و 

دهاتی دهاتی میکنن... 
ولی تا اون پسره يه دوست دختر ميگيره ... زود حسودی می کنند و می خوان 
دوست پسرشون مثل اون باشه... بگذارين منظورم را درست بگم... پسره را نمی 
اين نوع  با يکی دوست ميشه.. اون موقع می خوادش....   تا پسره  خواهد.. ولی 

دخترها هميشه از پسرها بد ميگن ولی ۶۶۶ تا دوست پسر دارن....

ديگه يگ گروه از دخترها هستن که با لوازم آرايششون ازدواج کردن... مثال می 
خواد بره نامه پست کنه.... 2 ساعت بايد آرايش کنه... ديگه کم کم وقتی تلفنهای 

تصويری رايج بشه)Free Minute( برای تلفن حرف زدن هم آرايش ميکنند...

خيلی از اين دخترها فکر آينده خودشون نيستند.. و متاسفانه به جای فکر نون 
شبون فکر خريد آخرين مدل کيف.. کفش يا غيره هستن... بيچاره باباشون صبح 
تا شب کار ميکنه... که دختر لوس ننرشون تو زندگی هر چی می خواد داشته 

باشه... حاال بماند بچه های گشنه آفريقا....

وای از دست اون دخترهايی که طرف را عاشق خودشون ميکنن.. بعد يکی ديگه 
پولدارتر مياد به قبلی ميگن برو.... 

به پای عيب پسرها  بازم کمه ولی  از عيب دخترها بنويسم  امروز هر چی  ولی 
نميرسه!!! اين پسرها هستن که اخالق ما را فاسد ميکنن... اين پسرها هستن که ما 
دخترهای بيچاره و بی گناه را به راههای کج می کشونن... و اين پسرها هستن که 

ماماناشون لوسشون کردن....  هاهاها
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چه کشوری 
برای زندگی 

بهتره؟ ...
بيا ييم کشورها و هم آدمها را به سه دسته تقسيم کنيم ... اسمهای مختلفی 

می شه گذاشت اما فعال بيا اين اسمها را انتخاب کنيم: کشورهای پايين ، 
کشورهای متوسط ، کشورهای باال ... آدمهای پايين ، آدمهای متوسط ، 

آدمهای باال ... می خواهيم ببينيم کشور ايده آل هر کدوم از اين تيپ آدمها 
کدوم تيپ کشورها هستند ...

•  کشور پايين: اين تيپ کشور )پايين ، عقب مانده ، عقب نگه داشته شده ، 
هر چی( کشور ايده آل يک آدم پايين محسوب می شه. آدم پايين ، به معنی 

آدمی که مثال حاضره دست به هر کاری بزنه ، با کمی زرنگی می تونه 
بسياری از قانونها و ساختارها را دور بزنه و يک زندگی ايده آل داشته 

باشه .... در عوض آدم متوسط در اين کشور سخت ترين زندگی را داره: 
ساختارها به او اجازه رشد و حتی داشتن متوسط ها را نمی ده. او معموال 
يا سرخورده و مهاجر می شه يا برای داشتن زندگی بهتر به يک آدم پايين 

تبديل می شه )دکترهای گلدکوئست فروش( ... بر خالف اون چيزی که 
گاهی فکر می کنيم ، آدم باال هم )با قدرت مالی ، فرهنگی ، اجتماعی باال( 

در کشور پايين لذت زيادی نمی بره. سرگرميها و لذتهای با مقياس جهانی 

در کشور پايين وجود نداره )کنفرانس ، کتابخانه ، کنسرت(. دولت کشور 
پايين هم معموال با آدمهای باال بر سر مشکالتی مثل شيتيل و غيره دچار 

مشکل می شه )مدير زندانی Yukos روسيه( ... 

•  کشور باال: اين تيپ کشورها )امريکا ، استراليا ، کانادا و... ( از دور 
بهشت آدمهای متوسط هستند. حتی پر از آدمهای متوسط هم هستند. اما 

اتفاقا بدترين جا برای زندگی و مهاجرت يک آدم متوسط محسوب می 
شوند. وقتی همه متوسط هستند ، متوسط بودن از لحاظ “احساسی” ديگه 
لذتی نداره. هر چند از لحاظ تئوری برای آدم متوسط امکان رشد و تبديل 

به آدم باال وجود داره ، اما وقتی همه متوسط هستند “رقابت” شديد اين 
امکان را کم می کنه. حتی “لذت” هم بنا به مقتضيات تئوريهای اقتصادی 

برای آدمهای متوسط محدود می شه )می تونی دهها سال در لندن زندگی 
کنی اما واقعا يک مسابقه ويمبلدون را هم نتونی afford کنی( ... در اين 

کشور ، آدم پايين به کمک دولت می تونه از متوسطهای زندگی برخوردار 
باشه ، اما به هيچ وجه لذت اون آدم پايين در کشور پايين را نمی بره ... 

اين تيپ کشور با برخورداری از تمام ايده آلهای لذت و پيشرفت )کنفرانس 

، کتابخانه ، کنسرت( کشور ايده آل آدم باال با بهره خوبی از network و 
سرمايه محسوب می شه ... 

•  کشور متوسط: اين تيپ کشور بر خالف اسمش )متوسط و در حال 
رشد( برای آدم پايين چندان مناسب نيست. طبيعت اقتصادی رشد به همراه 

خودش تورم و سختی مياره. دور زدن قانون هم از ترس نهادهای بين 
المللی نسبتا محدود می شه و همه اينها آدم پايين را دچار مشکل می کنه. 

آدم باال از زندگی در اين کشور نسبتا لذت می بره اما خيلی زود کسل 
می شه. عدم وجود Education و Healthcare کالس جهانی هم اون را 
به شدت اذيت می کنه. در عوض اين کشور بهشت آدم متوسط محسوب 
می شه. سرگرميهايی که در کشورهای باال برای او affordable نيستند 

قابل دسترس خواهند بود. همچنين به دليل خصلتهای اقتصادی و جمعيتی 
کشورهای در حال رشد ، يک lifestyle عالی خواهد داشت. )ماشين خوب 
، خانه خوب ، مستخدم و راننده شخصی(. ممکنه بگی کل اين داستان ، يک 

ديد “استاتيک” به کل ماجراست: چيدن سه تيپ آدم بدون توجه به امکان 
و عالقه به پيشرفت در سه تيپ کشور... اما ديد “ديناميک” به ماجرا هم ما 

را به همين نتيجه گيريها می رسونه. مثال ممکنه بگی برای آدم متوسط ، 
زندگی در کشور “باال” مناسبتره چون می تونه از امکانات اونجا استفاده 
کنه و پيشرفت کنه. اما هم تجربه و هم تئوری خالف اين مطلب را نشون 

می ده ... چرخهای زندگی و رقابت در کشور “باال” که 80 درصد افرادش 
آدمهای متوسط هستند ، اونقدر آدم متوسط را درگير می کنه که مجالی 

برای رشد نخواهد داشت. ... اما آدم متوسط در کشور متوسط ، تا زمانی 
که عالقه ، پشتکار و امکان دسترسی به منابع کشور “باال” را از طريق 

Pull داره می تونه در مسير رشد باشه ... مبنای اين نوشته من يک سری 
تئوری و fact در مورد کشورها و آدمهاست ... )مثال “نيروی کار ارزان در 
کشورهای در حال رشد” ، “تقسيم بندی اقتصادی و جمعيتی در کشورهای 

توسعه يافته” و غيره( ... تجربه ها ، ديده ها و شنيده ها هم کم و بيش 
اونها را تاييد می کنه اما سعی شده مبنای منطقی نوشته نباشه ... البته 

کل نوشته هم خنثی و بدون جهت گيری نوشته نشده: ... اکيدا و شديدا ، 
به عنوان يک آدم متوسط ، به تمام آدمهای متوسط ديگه ، برای شروع و 
پيشرفت ، زندگی در کشورهای “متوسط” را توصيه می کنم ... و اکيدا و 

شديدا شروع مهاجرت از يک کشور پيشرفته را مضر می بينم ... 

... اکيدا و شديدا ...          سلمان
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حکایت 
ملك و 
سندباد

         

                                            

وزير گفت: چون است حکايت ملک سندباد؟ گفت: شنيده ام که ملکي از ملوك پارس هميشه بنخجير رفتي و تفرج 
دوست داشتي و شاهيني داشت که دست پرورد بود و شب و روز آن را از خود دور نکردي و طاسکي زرين از براي 

آن شاهين ساخته و در گردنش آويخته بود که هنگام تشنگي آب از آن طاسک مي خورد.

روزي ملک، شاهين به دست گرفته با غالمان بنخجير گاه شد و دام بگستردند. غزالي به دام افتاد. ملک گفت: هر کسي 
که غزال از پيش او رد شود بخواهم کشت. سپاهيان به غزال گرد آمدند. غزال به سوي ملک بيامد و از باالي سر ملک 
بجست. غالمان به يکديگر نگاه کردند. ملک با وزير گفت: چه مي گويند؟ گفت: اي ملک تو گفته بودي که غزال از پيش 

هرکس بجهد او را بکشي. اکنون غزال از پيش تو جسته. پس ملک گفت از پي غزال خواهم رفت تا آن را بدست 
آورم. پس ملک از پي غزال بتاخت و شاهين بر سر غزال نشسته به چشمانش همي زد تا آنکه غزال کور گشت و 

گريختن نتوانست. آنگاه ملک رسيده غزال را َذبح کرد و از فتراکش بياويخت ولکن بسيار تشنه شد.

به سايۀ درختي آمده ديد که آبي قطره قطره از درخت همي چکد. طاس را از گردن شاهين بگرفت پر از آب کرده 
خواست بخورد. شاهين پري بر طاسک زد و آب بريخت. ملک دوباره طاس پر از آب کرد. چنان يافت که شاهين 
تشنه است آب به پيش شاهين گذاشت. شاهين پر بر طاسک زده، آب بريخت. ملک باز آن را پر از آب کرده به پيش 

اسب گذاشت. شاهين پر زده آب بريخت.

ملک در خشم شد و گفت: نه خود آب خوردي و نه من و نه اسب را گذاشتي که آب بخورد. پس تيغ بر کشيده پرهاي 
شاهين را بينداخت. شاهين به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کند. ملک به فراز درخت نگاه کرده ماري 
ديد که زهر از آن مار قطره قطره مي چکيد. آنگاه از بريدن پرهاي شاهين پشيمان گشته و شاهين به دست گرفته به 
َمَقّر خود بازگشت. غزال را به خوانساالر سپرده خود بر تخت نشست و شاهين در دست داشت. پس شاهين فريادي 

برکشيده بمرد. ملک پشيمان و محزون شد.

چون ملک يونان حکايت بدينجا رسانيد،  وزير گفت: اي ملک، اگر نصيحت بپذيري بَِرهي و گرنه هالك شوي. چنان که 
وزير به پسر پادشاه حيلت کرده خود هالك شد. ملک گفت: کدام است آن حکايت؟

حکايت وزير و پسر پادشاه 

وزير گفت: شنيده ام که َملِکي از ُملوك پسري داشت. پسر خواست که بنخجير شود ملک وزير را با او فرستاد. ايشان 
شکار همي کردند تا اين که به غزالي برسيدند. وزير گفت: اين غزال را بگير. ملک زاده اسب بتاخت او و غزال از ديدة 

سپاهيان ناپديد شدند. 

ملک زاده در بيابان به حيرت اندر بود. نمي دانست کجا رود. آنگاه دختري بديد گريان. با او گفت: کيستي و از بهر چه 
گرياني؟ دختر گفت: من دختر َملِِک هند بودم،  سوار گشته به نخجير شدم مرا خواب در ربود از اسب به زير افتادم 

و راه به جائي ندانستم.

ملک زاده بدو رحمت آورد و او را برداشته به خانۀ زين گذاشت و همي رفت تا به جزيره اي برسيد. دختر از ملک زاده 
درخواست کرد که او را از زين فرود آورد. چون فرود آورد ديد که غولي است بد شکل و مهيب و فرزندان خود 
را پيش خود مي خواند و مي گويد که آدمي فربه از بهر خوردن آورده ام. ملک زاده چون اين بشنيد دل به مرگ نهاد 
و از بيم جان بر خود لرزيد. غول گفت: چرا ترساني؟ آخر نه تو ملک زاده اي؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن به در 
نمي روي؟ ملک زاده گفت دشمن من از من جان همي خواهد نه زر. غول گفت: چرا پناه از خدا نمي خواهي؟ ملک زاده سر 
ْن ُيجيُب الُمْضَطرَّ اِذا ُدعاه اَصِرفُه َعّني اِنََّک َعلي ماَتشاء«. غول چون اين بشنيد از ملک زاده  به آسمان کرده گفت: »اَمَّ

به کناري رفت. 

ملک زاده به پيش پدر بازگشت و حديث وزير با پدر بيان کرد. 

ادامه دارد ...

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

A – Accept )پذيرا باشيد( ديگران را همانگونه 
که هستند بپذيريد ، حتی اگر برايتان مشکل باشد 

که عقايد ، رفتارها و نظرات آنها را درك کنيد.

B- Break away )خودتان را جدا سازيد( خود 
را از تمام چيزهايی که مانع رسيدن شما به 

اهدافتان می شود، جدا سازيد.

C- Create )خلق کنيد( جمعی 
آشنايانتان   و  دوستان  از 

آنها  با  و  دهيد  تشکيل 
اميدها ، آرزوها ، ناراحتی 
را  هايتان  شادی  و  ها 

شريک شويد.

)تصميم   D – Decide
که  بگيريد  تصميم  بگيريد( 

در  باشيد.  موفق  زندگی  در 
آن صورت شادی راهش را به 

اتفاقات  پيدا می کند و  طرف شما 
شما  زندگی  در  دلپذيری  و  خوشايند 

جاری خواهد شد.

E- Explore )کاوشگر باشيد( جستجو و آزمايش کنيد 
. دنيا چيزهای زيادی برای ارائه کردن دارد و شما هم 
قادريد چيزهای زيادی را ارائه دهيد. هر زمان که کار 
خواهيد  بيشتر  را  خودتان  کنيد،   آزمايش  را  جديدی 

شناخت.

 . کنيد  فراموش  و  ببخشيد  )ببخشيد(   F- Forgive

بخش  الهام  و  کند  می  تر  سنگين  را  بارتان  فقط  کينه 
به  و  کنيد  نگاه  به موضوع  باال  از  است.  ناخوشايندی 
شما  خود  جمله  از  کسی،  هر  که  باشيد  داشته  خاطر 

امکان دارد اشتباه کند.

و  عادات  کنيد(  )رشد   G- Grow
ترك  را  خود  نادرست  احساسات 
کنيد تا نتوانند مانع و سد راه شما 
وااليتان  اهداف  به  رسيدن  برای 

شوند.

باشيد(  )اميدوار   H – Hope
به بهترين چيزها اميد داشته باشيد و 
هرگز فراموش نکنيد که هر چيزی 
امکان پذير است،  البته اگر در 
داشته  پشتکار  کارهايتان 
کمک  خدا  از  و  باشيد 

بخواهيد.

)ناديده   I- Ignore
منفی  امواج  بگيريد( 
بگيريد.  ناديده  را 
روی اهدافتان تمرکز 
های  موفقيت  و  کنيد 
بخاطر  را  گذشته 
های  پيروزی  بسپاريد. 
برای  رابطی  و  نشانه  گذشته 

موفقيت های آينده هستند.

J – Journey )سفر کنيد( افق های جديد را درنورديد و 
با فکر روشن، امکانات جديد را آزمايش کنيد. سعی کنيد 
صورت  بدين  بياموزيد.   را  جديدی  چيزهای  روز  هر 

رشد خواهيد کرد و احساس زنده بودن می کنيد.

K – Know )بدانيد( بدانيد که هر مساله ای هر چقدر 
هم که سخت و دشوار باشد در نهايت حل خواهد شد 

از  پس  بهار،  دلپذير  و  مطبوع  گرمای  که  طور  همان   .
سرمای طاقت فرسای زمستان فرا می رسد. 

به  عشق  که  دهيد  اجازه  بداريد(  )دوست   L – Love
جای نفرت ، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب 
برای عشق وجود  هيچ فضای خالی  است  شما ساکن 
ندارد، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است، تمام 

خوشبختی و شادی وجودتان را در بر می گيرد.

M – Manage )مدير باشيد( بر زمان مديريت داشته 
باشيد،  تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد. 
روی  که  شود  می  باعث  زمان  از  درست  استفاده 

موضوعات مهم بهتر تمرکز کنيد.

اميد،  نا  فقير،  افراد  هرگز  کنيد(  )توجه   N- Notice
رنج کشيده و ضعيف را ناديده نگيريد و نهايت تالش 

صادقانه را برای کمک به آنان بکار ببريد.

O-Open )باز کنيد(چشم هايتان را باز کنيد و به تمام 
زيبائيهايی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنيد، حتی 
برای  نعمات زيادی  بدترين شرايط،  ترين و  در سخت 

سپاسگزاری وجود دارد.

در  که  نکنيد  کنيد(فراموش  تفريح  و  )بازی   P –Play
که  بدانيد   . باشيد  داشته  سرگرمی  و  تفريح  زندگيتان 

موفقيت بدون شادی و لذت، مفهومی ندارد.

Q – Question )سوال کنيد( چيزهايی را که نمی دانيد 
بپرسيد، زيرا که شما برای ياد گرفتن قدم به اين کره 

خاکی نهاده ايد.

که  ندهيد  اجازه  باشيد(  داشته  )آرامش   R – Relax
نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به ياد 

داشته باشيد که “پايان شب سيه سپيد است”.

دانش  مهارتها،  استعدادها،  شويد(  )سهيم   S – Share
کنيد، زيرا هزاران  تقسيم  ديگران  با  را  توانائيهايتان  و 

برابر آن به سمت خودتان برمی گردد.

T – Try )تالش کنيد( حتی زمانی که روياهايتان غير 
با  نداريد.  بر  تالش  از  دست  رسند،  می  نظر  به  ممکن 
می  خبره  ماهرو  کارها  انجام  در  مشارکت  و  تالش 

شويد.

توانايی  و  استعدادها  از  کنيد(  )استفاده   U – Use
کنيد.  استفاده  الهی  هديه  بهترين  عنوان  به  يتان  ها 
استفاده  ندارند.  ارزشی  شوند  تلف  که  استعدادهايی 
صحيح از استعدادها و تواناييهايتان برای شما پاداش 

های غيرمنتظره ای به دنبال دارد.

V – Value )احترام بگذاريد( برای دوستان و اقوامی 
که شما را حمايت و تشويق کرده اند، ارزش قايل شويد 
و هر کاری که از دستتان بر می آيد برای آنها انجام 

دهيد.

X – X-Ray )اشعه ايکس( با دقت و شبيه اشعه ايکس 
نتيجه،  در  بنگريد  خود  اطراف  انسانهای  های  قلب  به 

شما زيبايی و خوبی را در قلب آنها خواهيد ديد.

صداقت  که  دهيد  اجازه  دهيد(  )اجازه   Y – Yield
راه  در  شما  اگر  شود.  زندگيتان  وارد  درستکاری  و 

درستی حرکت کنيد، خوشبختی را خواهيد يافت .

تلخ  خاطرات  که  زمانی  کنيد(  )تمرکز   Z – Zoom
ذهنتان را پر کرده است، به فضاهای شاد برويد. اجازه 
ندهيد که تلخی ها مانع رسيدن شما به اهدافتان شود. 
فردايی روشن  و  روياها   ، ها  توانايی  در عوض روی 

تمرکز کنيد.   
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گام 1: فهرستی از موفقيت هايی که تاکنون نصيبتان شده را تهيه کنيد. 

 گام 2: هر چند وقت يک بار به ميان طبيعت برويد و در محيطی سبز و سرشار 
از آرامش قدم بزنيد. 

 گام 3: وان حمام را پر از آب کنيد، داخل وان بنشينيد و تمام تنش ها را با 
تنفس عميق و استراحت از خود دور کنيد. 

 گام 4: هر روز به جمله های زير و جمال تی از اين قبيل فکر کنيد: تا زمانی که 
خودتان نخواهيد، هيچ کس نمی تواند تحقيرتان کند. روزی شخصی بودايی را 
فحش و ناسزا می داد، بودا به وی گفت: از تو به خاطر اين هديه عالی تشکر 
می کنم! اما متاسفم که نمی توانم هديه ات را بپذيرم، راستی اگر کسی به من 

هديه ای دهد و من هديه را قبول نکنم به چه کسی تعلق خواهد داشت؟ 

خواه فکر کنيد کاری را می توانيد انجام دهيد، خواه فکر کنيد که از انجام کاری 
ناتوان هستيد، هميشه حق با شماست.)هنری، فورد ( 

عشق از آن جهت در ما به وديعه گذاشته شده که آن را به ديگران ببخشيم. 

هرکاری را که دوست داری انجام بده پول خود به دنبال آن می آيد. 

به دنبال رستگاری و سعادت خود باش. 

از صميم قلب خودت را دوست داشته باش. 

 گام 5: در تعطيال ت آخر هفته ، فقط به تفريح و استراحت بپردازيد . 

 گام ۶: تال ش کنيد هميشه مثبت بينديشيد. 

 گام 7: به خاطر داشته باشيد که هر گاه در کاری سرگردان می مانيد، در حال 
آموختن نکته ای جديد هستيد. 

 گام 8: تا آنجا که ال زم است خودتان را به مبارزه بطلبيد، نه بيش از اندازه. 

مغزتان  تا  داريد  نگه  خاموش  را  خود  تلويزيون  شب  يک  هفته  در   :9 گام   
استراحت کند. 

 گام 10: در روز عشق )ولنتاين( برای خودتان کارت تبريک بخريد. 

 گام 11: هر چند وقت يک بار به يک مکان مقدس برويد و با خدا راز و نياز 
کنيد. 

 گام 12: هر چند وقت يک بار بيرون از خانه غذا بخوريد. 

 گام 13: با کسی که از صميم قلب دوستش داريد تلفنی صحبت کنيد. 

 گام 14: خود را در آيينه نگاه کنيد و از ديدن زيبايی هايتان لذت ببريد و خدا 
را به خاطر اين نعمت شکر گذار باشيد. 

 گام 15: اهداف خود را بنويسيد و با آنها زندگی کنيد. 

 گام 1۶: در هدف گذاری واقع بين باشيد. 

 گام 17: وسواس را از زندگی خود حذف کنيد، در اين صورت هيچ کاری نمی 
توانيد انجام دهيد. 

 گام 18: برای خود تعهد مشخص کنيد و به آن وفادار باشيد و تا می توانيد 
برای آن حرکت و تال ش کنيد ولو آن که نتيجه دلخواه شما نباشد. 

 گام 19: هميشه لبخند بزنيد.)لبخند و خنده تفاوت دارند( 

 گام 20: تاخير در انجام کاری بهتر از انجام ندادن آن است. 

 گام 21: هنر سوال کردن را بياموزيد. 

 گام 22: برای خودتان يک مشاور برگزينيد و از راهنمايی های او استفاده 
کنيد 

 گام 23: شرقی ها اعتقاد دارندکه آب جاری منبع انرژی های مثبت است. پس 
هر چند روز يک بار زير دوش برويد و بگذاريد جريان آب تمام عضال ت را 

ماساژ بدهد. 

گام 24: 10 بار نفس عميق بکشيد. 

گام 25: هنگام راه رفتن و نشستن سرتان را باال بگيريد و قوز نکنيد. 

گام 2۶: گاهی اوقات تند تند راه برويد. 

با خريدن يک هديه برای خودتان  گام 27: وقتی در کاری موفق می شويد، 
موفقيتتان را جشن بگيريد. 

گام 28: استفاده از فرصت ها را بشناسيد. 

گام 29: برای خودتان گل بخريد 

تان گوش  قه  به موسيقی مورد عال  کرديد،  تنش  احساس  هر وقت  گام 30: 
دهيد. 

گام 31: تکرار! عبارات تاکيدی را فراموش نکنيد. برخی عبارت تاکيدی مهم 
در زير آمده است: 

هر روز هر قدمی که برمی دارم بهتر و بهتر می شوم. 

من اين وضعيت را به عشق الهی می رسانم و به بهبود آن اعتماد کامل دارم. 

نعمت  اين رو همواره احساس وفور  از  کائنات بی شمار هستند  نعمت های 
کرده و می دانم به تمام خواسته های بر حق خود می رسم. 

من کسانی را که در حقم بدی کرده اند می بخشم و آزاد می شوم. 

من مسوول تمام اتفاقاتی که برایم می افتد هستم. 

رخ  برايم  انگيز  و شگفت  اتفاقات خوب  همه  تا  گذارم  می  و  هستم  آرام  من 
دهند. 

امروز، کنترل زندگی خود را در دست می گيرم. 

اهميت ندارد که چه اتفاقی رخ می دهد، نور درونم از من حمايت می کند. 

من عاشق زندگی هستم و زندگی نيز عشقش را نثار من خواهد کرد. 

با هر دم و بازدم خدا را شکرمی کنم. 

گام 32: به هر آهنگی که به شما آرامش می دهد گوش دهيد. 

گام 33: نعمت سال متی خود را قدر بدانيد. 

گام 34: هنر نه گفتن را بياموزيد. 

گام 35: هنگامی که کودکان بازی می کنند در آنها دقيق شويد. 

گام 3۶: هر چند وقت يکبار خانه تکانی کنيد. 

گام 37: آمدن بهار را جشن بگيريد. 

گام 38: کارهايی را که بايد در طول روز انجام دهيد مرور کنيد. 

گام 39: هر روز، به بازنگری کارهای همان روز بپردازيد. 

گام 40: از کسانی که شما را مورد ستايش قرار می دهند، تشکر کنيد. 

گام 41: خودتان را مورد تحسين و ستايش قرار دهيد. 

گام 42: سعی کنيد روزهای تعطيل کمی بيشتر استراحت کنيد و بخوابيد. 

گام 43: گاهی اوقات تنها ماندن را تجربه کنيد. 

گام44: حيوانات اهلی و دست آموز را نوازش کنيد. 

گام 45: باغچه کوچکی برای خود درست کنيد و هر چه دوست داريد در آن 
بکاريد. 

گام 4۶: به يک دوست قديمی زنگ بزنيد. 

گام 47: به پارك رفته و چرخی بزنيد و گلها را بو کنيد. 

گام 48: زمانی که زير دوش می رويد آواز بخوانيد. 

گام 49: سالی دو مرتبه خون بدهيد. 

گام 50 : نامه ای بنويسيد و در آن از خود انتقاد کنيد. 

گام 51: هر روز چند واژه جديد بياموزيد. 

گام 52: شکر گزار باشيد. 

گام 53: هر از گاهی به گورستان برويد اين کار باعث می شود که ديد شما 
نسبت به زندگی عوض شود. 

گام 54: مدتی از وقت خود را به کتابخانه برويد و کتاب بخوانيد. 

گام 55: يک روز در هفته گياه خواری کنيد. 

گام 5۶: قبول کنيد که انسان جايز الخطا است. 

گام 57: يک مهارت جديد بياموزيد. 

گام 58: به اطرافيان اثبات کنيد که برايشان ارزش قائل هستيد. 

گام 59: برای بهبود وضعيت خود تال ش کنيد. 

گام ۶0: توجه داشته باشيد که چه زمانی بايد در نگرش ها تغيير ايجاد کنيد.

نگاهی  به  
رمز  آرامش  

در  ۶۰   گام
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MP3 Player
شده  خريده  آنالين  موزيکهای  اجرای  از   MP3 Playe

سرباز ميزند:

فايلهای  اينترنت  در  که  کنيد  فرض 
موزيکی را خريداری کرده ايد. 

گرچه در کامپيوتر آنها به 
ميشوند،  اجرا  راحتی 

 MP3 در  اما 
آهنگهای   Player
شده  خريداری 
پخش نميشوند. 

حالت  در 
فايلهای  عادی 
با  موسيقی 
کپی  قانون 
Di - يا   DRMM

 ital RMights
 M a n a g e m e n t

پس  دارند،  وجود 
نيز  شما   MP3 Player

اين  اجرای  به  قادر  وقتی  بود تنها  خواهد  آهنگها 
که نرمافزار اجرايی او از قانون کپی گفته شده حمايت و 

پشتيبانی کند.

اينگونه که معلوم است در دستگاه شما چنين پشتيبانی 
وجود ندارد. اما شما ميتوانيد فايلها را به راحتی از قانون 
DRMM جدا کنيد. برای اين کار بايد موزيکها را روی يک 
 MP3 ثبت کنيد و سپس آنها را به فرمت Audio-CD
تغييرات  خاطر  به  صدا  کيفيت  که  گفت  بايد  کنيد.  تبديل 

بوجود آمده در اين ميان، کمی تضعيف خواهد شد.

WMA ادغام کردن آهنگهای *

با  ابتدا  ميباشند،   WMA فرمت  به  شما  آهنگهای  اگر 
برنامهای مانند Windows Media Player يا هر برنامه 
-A Nero يک سيدی   ديگری با قابليت ثبت و کپی مانند

dio درست کنيد.

استفاده   Windows Media Player  9 نسخه  از  اگر 
File->Copy- برگزينيد:  را  مقابل  های  گزينه  ميکنيد 

نسخه  از  اگر   >Copy to AudioCD
 Windows Media Player  10
گزينههای  ميکنيد  استفاده 
File- :مقابل را فعال کنيد
>CDs and Device-

 .Copy AudioCD
-Wi  اکنون يا در
 dows Media
ليست   Player
موجود از آهنگهای 
را  نظر  مورد 
انتخاب کنيد يا آنها 
اکسپلورر  در  را 
کنيد  انتخاب  ويندوز 
 Media Player و به
بکشانيد. توسط گزينه 
سيدی   Start copy
 WAV جديدی رابا فايلهای

درست می کنيد. 

هنگامی که اين عمل پايان يافت، 

آهنگهای Audio-CD را به قالب MP3 تبديل کنيد. برای 
گزينههای   Windows Media Player 10 در  اينکار 
 File->CDs and device->Copy برگزينيد:  را  مقابل 
from Audio CD اکنون فايلهای MP3 را بدون هرگونه 
مطمئن  ميخواهيد  اگر  کرد.  خواهيد  دريافت  کپی  قانون 
از  بوده است،  دادهايد درست  انجام  شويد که کاری که 

راه زير امتحان کنيد:

بر  ثانيهای  چند  را  موش  نشانگر  ويندوز،  اکسپلورر  در 
روی فايل MP3 نگهداريد.

:M4P تبديل آهنگهای *

فرض کنيد که آهنگهای M4P را از iTunes-Store اپل 
DRMM را جدا  نيز ميتوانيد  اين آهنگها  از  تهيه کردهايد. 
 Audi-CD يک   iTunes توسط  بايد  اينکار  برای  کنيد. 
درست کنيد. يک ليست پخش را انتخاب کنيد و يا آهنگهای 
مورد نظر خود را جدا کنيد. سپس توسط گزينه های زير 

CD صوتی را تشکيل دهيد:

 Edit->Setting->Advanced->Copy-audio-CD

سپس ميتوانيد آهنگهای audio-CD را مانند مطالب گفته 
شده در باال به قالب MP3 تبديل کنيد.

مبارزه با اسپم
ايميل  با  مبارزه  برای  ساده  راه  پنج   *

های مزاحم يا همان اسپم

واقعا وقتی نامه هايی برايتان می 
آنها  دريافت  به  تمايلی  که  آيد 
شما  به  احساسی  چه  نداريد 
فقط  نامه  اگر يک  دست ميدهد. 
يکبار برايتان ارسال شود شايد 
به  شما  کار  در  تاثيری  چندان 
کامپيوتر  خانگی  کاربر  عنوان 
نامه  يک  اگر  اما  باشد  نداشته 

ارسال شود  برايتان  بار   5 روزی 
معادل  ای  اندازه  با  بار  هر  اگر  و  چه؟ 

پر  را  شما  ايميل  صندوق  بطوريکه  بيايد  کيلوبايت   400
کند، چکار ميکنيد.

* در اين مطلب کوتاه چند راه ساده به شما نشان ميدهيم 
تا بتوانيد با اسپم SPAM مبارزه کنيد.

مشخصات  و  هستيد  اينترنت  در  سايت  دارای  اگر   )1
خود را در آن تايپ کرده ايد يا در شرکتی کار ميکنيد که 
مشخصات شما را بصورت تايپ شده روی سايت قرار 
داده است بايد آنرا به قالب تصويری GIF يا JPEG در 
آورده و روی سايت قرار دهيد. حواستان باشد که روی 

آن امکان کليک قرار ندهيد.

انسانهايی که به سايت شما مراجعه ميکنند ميتوانند اين 
يا همان  اما عنکبوتهای وب نورد  مشخصات را بخوانند 
برنامه هايی که بدنبال مشخصات شما هستند نميتوانند 

اين مشخصات را در قالب عکس ببينند.

2( دو آدرس ايميل برای خود تهيه کنيد. از يکی برای ثبت 
در  مختلف  گروههای  يه  رفتن  و  ديگر  سايتهای  در  نام 
اينترنت استفاده نمائيد ولی مواظب آن ديگری باشيد که 

فقط در اختيار افرادی محدود و قابل اعتماد قرار دهيد.

اسپم  ناخواسته  نامه  يک  به  هرگز  و  هرگز  و  هرگز   )3
جواب ندهيد. اگر اين کار را بکنيد فرستنده اسپم ميفهمد 

که آدرس شما واقعی و معتبر است.

4( اگر در منزل از امکان mail server استفاده 
بيرون  اسپم  خدمات ضد  از  ميتوانيد  ميکنيد 
کنيد  استفاده  امکاناتی  از  يا  کنيد  استفاده 
مانند خدماتی  که در منزل هم کار ميکنند 
 Activestate يا AmikaNow که شرکت
http://mail-filters. عرضه ميکند. سايت

کانادائی  شرکت  يک  طرف  از  که   com
اداره ميشود به شما امکان ميدهد تا بکمک 
امکانات ويژه بتوانيد جلوی اسپمها را بگيريد. 
يا   ISP يک  حکم  در  ميتوانيد  امکانات  اين  از 
فيلتر کردن اسپمها  يک مصرف کننده ساده برای 
اطالعات  زيادی  مقدار  به  دسترسی  برای  کنيد.  استفاده 
 www.spamcon.org سرويسهای ضد اسپم، به آدرس

مراجعه کنيد.
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این هفته با 

دی جی شروین
اهل کجايی؟  •

تهران  -

دوست دختر داری؟  •

نه، ندارم. ولی دختر ها رو دوست دارم.  -

از چه رنگی خوشت مياد؟  •

قرمز ولی مشکی رنگ عشقه.  -

ورزش می کنی؟  •

بسکتبال و بدمينتون.  -

چند ساله که به کار دی جی مشغول هستی   •

و اصواًل چی شد که دی 
جی شدی؟

از سال   -
2000 شروع 

کردم و اولين پارتی 
هم کريسمس 2001 
بود. واال يه مهمانی 

خانگی توی يک گاراژ 
خانه بود. آهنکهای ايرانی ما 

از همه بيشتر و کاملتر بود. از 
اون موقع هم آرام آرام وسايل 
فراهم کرديم و کم کم از همين 

جا شروع شد. ولی به لحاظ حرفه 
ای بيشتر از 2 سال است که دی جی 

هستم.

کدام آهنگ را بيشتر دوست   •
داری؟

ايرانی: فرامرز اصالنی آهنگ دستم بگير و   -
. Nothing else matters خارجی: متاليکا آهنگ

از کدام آهنگ بدت می آيد؟  •

دی جی بايد از همۀ آهنگها   -
خوشش بياد.

غذای ايرونی چی می   •
خوری؟

ميميرم برای خورشت   -
فسنجون

از چه مارکی لباس می   •
پوشی؟

 -

Topman و 
NEXT

اگر فرصت   •
غذاخوردن با يک خواننده به تو داده 

شود، دوست داری با کی بری بيرون؟

داريوش. چون حرفه ای رشته موسيقی و   -
خوانندگی هست.

اگر دی جی نمی شدی چه کاره ميشدی؟  •

گرافيست  -

يک خاطره از کارت بگو؟  •

پارتی شب يلدا بود و بقيه دی جی های   -
دعوت شده نيامده بودند. من تنها بودم. 7تا 8 ساعت 

آهنگ گذاشتم. يادمه که خيلی استرس و فشار روم بود. 
ولی مهمانها همگی می رقصيدن و به همگی مون خيلی 

خوش گذشت.

تا بحال شده آهنگی ازت درخواست   •
کنند و تو نداشته باشی؟

آره. تو هر پارتی يک مورد پيش   -
مياد.

تا حاال سر کار کتک   •
خوردی؟

راستش نه! ولی   -
پولمو زياد خوردن!

دی جی يعنی چی؟  •

-   Disk Jockeying يعنی جابجا کردن 
ديسک

دانشگاه ميری؟  •

آره. گرافيک می خوانم.  -

مردم دربارة دی جی ها چی ميگن؟ اصاًل   •
دی جی برای ما ايرانيها جا افتاده يا نه؟

مردم فکر می کنن که دی جی بودن کار   -
ساده ايه. برای همين هم دی جی زياده. ولی به خدا 

دی جی خوب کمه و فقط حمايت مردم از ما دی جی ها 
خوب و بدِ ما رو معلوم ميکنه.

کجا ميشه پيدات کرد؟ پاتوقت کجاست؟  •

اول رستوران بهشت.   -

دوم Edgware road برای چای و قليان، بعدش هم که 
کالب های ايرانی
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 ویروس ایدز )HIV( از چه 
راههایی سرایت می کند؟

◄ تماس جنسی نا امن 

ويروس HIV از طريق مايع مني )همچنين شامل مايعی که قبل ازمنی 
خارج مي شود( ، ترشحات دستگاه تناسلي زنان وخون افراد مبتال به آن 

روش منتقل مي شود و افرادي که با اين ترشحات ، چه از طريق همجنس بازي و چه از طريق 
معمول جنسي ، تماس حاصل نمايند دچار عفونت HIV مي گردند

وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهای دستگاه تناسلی خطر 
آلودگی را چند برابر خواهد کرد.

بديهي است اگر شما و يا همسرتان به عفونت HIV مبتال نباشيد از راه جنسي به اين بيماري مبتال نخواهيد شد 
 HIV بعضي از داليل حاکي از آن مي باشد که از طريق روابط جنسي دهاني نيز ممکن است فرد دچار عفونت

گردد. 

گفتني است که احتمال انتقال عفونت HIV از مردان آلوده به زنان در طول ارتباط جنسي به مراتب بيش از انتقال 
اين عفونت به مردان مي باشد و مايع مني آلوده ممکن است براي چند روز در واژن زن باقي بماند. 

سلولهاي ناحيۀ دهانۀ رحم نيز داراي استعداد زياد براي ابتال به عفونت HIV هستند. اگر چه زنان از طريق ارتباط 
جنسي در معرض بيشتري از ابتال به عفونت HIV مي باشند، ولي به ياد داشته باشيد که جانسون، قهرمان 

بسکتبال از طريق داشتن ارتباط جنسي با يک زن مبتال به اين بيماري گرديد.

زماني که جانسون قهرمان بسکتبال اعالم نمود که به عفونت HIV مبتال شده است، اين نکته را خاطرنشان کرد که 
وي همواره به عنوان يک بازيکن تيم ورزشي مجبور به مسافرتهاي فراواني بود و هرگز در مورد داشتن ارتباط 

جنسي بازنان داراي عفت اخالقي نبوده است.

در يک روزنامه چنين گزارش شد که به علت نبود عفت اخالقي جانسون نمي داند که کداميک از زنان، وي را مبتال 
به اين بيماري وحشتناك کرده است.

ابتالي افراد به عفونت HIV از طريق ارتباط جنسي معمول در بسياري از کشورهاي افريقايي و برخي از مناطق 
آمريکاي جنوبي مشاهده مي شود. 

اگر چه در اياالت متحده اين انتقال بيشتر از طريق روابط ميان افراد همجنس باز صورت گرفته است، ولي در 
پسران جهان بيش از %75 موارد انتقال عفونت HIV از طريق داشتن روابط جنسي معمول با فرد آلوده بوده است 

که اين روند در کشور آمريکا و کانادا به سرعت رو به رشد مي باشد

بسياري از زنان در آمريکا از طريق داشتن روابط جنسي با مردان آلوده به عفونت HIV دچار اين بيماري مي 
شوند هر چند که اين مردان معتاد به مواد مخدر تزريقي نمي باشند.

 همجنس بازي از روشهايي است که موجب ابتالي افراد به عفونت HIV مي شود؛ به ويژه شخصي که مفعول واقع 

شده است، در معرض بيشتري از اين آلودگي قرار دارد زيرا آلت تناسلي فرد موجب پارگي اليه هاي داخلي مقعد 
شده و اين امر موجب مي گردد تا HIV که درون مايع مني قرار دارد به راحتي وارد جريان خون شود.

 ◄ استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزریق

استفاده مشترك از سرنگ آلوده )که اين عمل ميان افراد معتاد به مواد مخدر تزريقي بسيار معمول مي باشد ( و يا 
HIV )گاهي اوقات اين امر در مراکز پزشکي برخورد تصادفي با سوزن آلوده به عفونت 

عفونت HIV اتفاق مي افتد( موجبات ابتالي افراد به 
فراهم مي آورد .

خالکوبی با سوزن آلوده؛ 
سوراخ کردن گوش 

بوسيله سوزن و وسايل 

آلوده؛ 
استفاده از مسواك 

و تيغ ريش تراش شخص 
بيمار؛ درمانهای دندانپزشکی، 
ختنه و يا جراحی های ديگر با 

وسايل آلوده از ديگر موارد انتقال HIV می باشد.

◄ سرایت از طریق خون و فرآورده های خون

افرادي که به علت ابتال به بيماري در اوايل دهه 1980 عفونت HIV به سرعت ميان 
افراد مبتال به هموفيلي در هنگام هموفيلي مجبور به تزريق خون بودند افزايش پيدا نمود. 

آسيب ديدگي مقدار زيادي خون از خونريزي٬ خونشان منعقد نمي شود.به همين علت هنگام 
نيمي از 20000 فرد مبتال به هموفيلي بدنشان خارج مي شود. در اوايل شيوع اپيدمي ايدز بيش از 

دچار عفونت HIV گرديدند.

در ميان دهه 1980 آزمايش تشخيص آنتي بادي HIV )اين آزمايش وجود عفونت HIV را مشخص مي نمود(  
دردسترس عموم قرار گرفت و بانک خون نيز آغاز به شناسايي خونهاي اهدايي نمود. از سال 1987 به بعد ديگر 

هيچ فرد مبتال به هموفيلي به علت تزريق خون دچار عفونت HIV نگرديد. 

اگر چه تزريق خون يکي از مواردي بود که افراد دچار عفونت HIV مي شدند ولي هيچ فردي از طريق اهداي 
خون به اين عفونت مبتال نگرديد. زيرا هنگام اهداي خون از سوزنهاي يکبار مصرف استفاده مي شد و نيز خونهاي 

تزريقي قبال از نظر وجود HIV بررسي مي گرديد.
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آغاز لیگ برتر فوتبال ایران
فصل جديد ليگ برتر از پنجشنبه با حضور 18 تيم رسما آغاز ميشود تا فوتبال ايران پس از پشت سر گذاشتن يک 

دوره رکود به دليل حذف تيم ملي از جام ملتهاي آسيا بار ديگر رنگ هيجان را به خود بگيرد. 

هفتمين دورهي ليگ برتر که پس از چند دوره با حضور 18 تيم برگزار خواهد شد، پنجشنبه و جمعه اين هفته رسما 
آغاز ميشود تا تيمهاي حاضر رقابت نزديک و فشرده خود را براي تصاحب عنوان قهرماني آغاز کنند. 

                                

                               قهرمانان از آغاز تا امروز

                                           از آبی تا نارنجی

                    1349: استقالل تهران          1350: پرسپوليس تهران

                   1352: پرسپوليس تهران       1353: استقالل تهران

                   1354: پرسپوليس تهران       1355: پاس تهران

                   135۶: پاس تهران                1357: ليگ ناتمام ماند

                  13۶8: استقالل تهران            1370: پاس تهران

                  1371: پاس تهران                 1372: سايپا تهران

                 1373: سايپا تهران                 1374: پرسپوليس تهران

                 1375: پرسپوليس تهران         137۶: استقالل تهران

                 1377: پرسپوليس تهران         1378: پرسپوليس تهران

                1379: استقالل تهران               1380: پرسپوليس تهران

                1381: سپاهان اصفهان            1382: پاس تهران

                1383: فوالد اهواز                   1384: استقالل تهران

                                     1385: سايپا تهران

توپ طالیی سال در دستان نکونام
 

کارشناسان فوتبال جواد نکونام را به عنوان بهترين بازيکن 
تيم اوساسونا  بازيکن  ايران برگزيدند.  فوتبال  فصل گذشته 
اسپانيا پنجشنبه شب گذشته در مراسمی که در هتل المپيک 
اين  در  او  کرد.  خود  آن  از  را  طال  توپ  شد  برگزار  تهران 
بهترين  همچنين  نکونام  زد.  کنار  را  تيموريان  آندرانيک  راه 
بهترين  عنوان  مراسم  اين  در  شد.  شناخته  فصل  هافبک 
دروازه بان به وحيد طالبلو رسيد. گلر استقالل از ساشا ايليچ 
دست  از  را  اش  جايزه  طالبلو  گرفت.  پيشی  و سوشامکانی 
کاشانی مديرعامل پرسپوليس دريافت کرد. همچنين در بين 
حيدری،  سپهر  حسينی،  جالل  سيد  زاده،  بختياری  سهراب 
مهدی مهدوی کيا و هادی عقيلی که برای دفاع کانديدا شدند 
اين سيد جالل حسينی مدافع تيم سايپا بود که عنوان بهترين 
را به خود اختصاص داد. هادی عقيلی، ملی پوش تيم سپاهان 
مهاجم  اولروم  عرفان  بود.  معترض  انتخاب  اين  به  نسبت 
گذشته  فصل  فوروارد  بهترين  نيز  ابومسلم  تيم  ای  نيجريه 

ايران انتخاب شد.

سامره،  با  تنگاتنگی  رقابت  ها  مشهدی  چرده  سيه  بازيکن   
کاظميان، رجب زاده، معدنچی و محسن خليلی داشت. اولروم 
ناصر مشفق می  را مديون خداداد عزيزی و  اين عنوان  که 
ملی  تيم  به  کرد  دريافت  که  ای  با جايزه  مدعی شد  دانست 
نيجريه دعوت می شود. در بخش داوران هم سعيد مظفری 
محسن  ترکی،  محسن  از  را  سبقت  گوی  او  شد.  بهترين 
قهرمانی و خداداد افشاريان ربود. ضمن اين که عنوان پديده 

فصل به فرزاد آشوبی از پرسپوليس رسيد. در اين مراسم علی دايی و باشگاه سپاهان اصفهان به ترتيب عناوين بهترين 
مربی و بهترين باشگاه را از آن خود کردند. اين برای دومين بار بود که بهترين های فصل فوتبال طی مراسمی معرفی 

می شدند. در مرتبه نخست محرم نويد کيا بهترين بازيکن شناخته شده بود.

وزنه برداران، بهمن به آمریکا میروند 
شنيده ها حکايت  از آن  دارد تيم ملی  وزنه برداری  برای  تشکيل  اردوی  مشترك  بهمن  به  آمريکا خواهد رفت.

آمريکايی ها پيش  از اين  عالقه مندی  خود را برای  تشکيل  اين  اردوی  مشترك  اعالم  کرده  و منتظر پاسخ  مسئوالن  ايرانی  
بودند. بدين  ترتيب  گفته  می شود تيم  ايران  با تمامی  سرمايه های  خود در اين  اردوی  مشترك  شرکت  خواهد کرد.

همچنين  مجاری ها هم  که  خواستار تيمی  از ايران  در رقابت های  بين المللی  اين  کشور در مهرماه  شده اند، هنوز پاسخی  
از مسئوالن  فدراسيون  وزنه برداری  کشورمان  دريافت  نکرده اند

روني لیگ برتر و یورو ۲۰۰8 را از 
دست داد 

مصدوميت جدي وين روني نه تنها اردوي شياطين سرخ، بلکه مردم 
انگلستان را نگران کرده است. 

شديد   کوفتگي  با  و  زيرين  استخوان هاي  فيفا،  سايت  وب  از  نقل  به 
مواجه است. ساق پاي روني نيز شکسته و درمان قطعي وي به مدت 

زمان طوالني نياز دارد.

برنامۀ هفتۀ دوم لیگ برتر انگلستان
     

چهارشنبه  --      24 مرداد 

بيرمنگام  - - -      ساندرلند 

فولهام  - - -        بولتون 

من سيتي  - - -           دربي 

پورتموس  - - -      من يونايتد 

ريدينگ  - - -         چلسي 

ويگا  - - -         ميدلزبرو 

 

مثل  پرسپولیس  پسندد،  می  را  انگلیس  برتر  لیگ  قطبی 
آرسنال و چلسی

 تمرين صبح سه شنبه پرسپوليس با اندکی تفاوت نسبت به روزهای قبل برگزار شد. به دستور افشين قطبی- که دومين 
حضور خود در جمع سرخپوشان را سپری می کرد- تمامی بازيکنان پرسپوليس ساعت 30:9 صبح ديروز در سالن 
سرمربی  فنی  توضيحات  شنونده  تا  شدند  حاضر  تهرانسر  نفت  ورزشگاه 
باشند. پخش فيلم هايی از بازيهای چند تيم اروپايی ازجمله آرسنال و چلسی 
برنامه ای بود که قطبی برای شاگردانش در نظر گرفته بود و اين جلسه نيم 
ساعته انجام شد. در حين پخش اين فيلم ها، افشين قطبی برخی نکات فنی مهم 

را به سرخپوشان گوشزد کرد و دقايقی برای آنها صحبت کرد.

حسن رودباريان هم که در تمرين يکشنبه از ناحيه کمر دچار آسيب ديدگی 
شده بود تنها غايب اين جلسه بود و در حين برگزاری اين جلسه، به انجام 

تمرينات ويژه زير نظر کادر پزشکی مشغول شد.

در ادامه و از ساعت ،10 بازيکنان در چمن ورزشگاه حضور يافتند و با قرار 
گرفتن در 4 گروه- دروازه بانان، مدافعان، هافبک ها و فورواردها- به انجام 

کارهای تاکتيکی پرداختند.

جالب اينکه تمرين سرخپوشان در حضور بيش از 300 تماشاگر و به صورت 
هايشان  بدن  کردن  سرد  با  سرخپوشان  سپس  و  شد  برگزار  سبک  کاماًل 

ورزشگاه نفت را ترك کردند.

استارت حجازی با استقالل
تيم فوتبال استقالل از اين حيث خوش شانس بوده که ديدار نخست خود را در 
خانه و در مقابل هواداران خودی انجام می دهد، با استفاده از اين پوئن می 
توان به نتيجه بازی برای مرکزنشينان خوشبين بود اما روی ديگر سکه فيروز 
کريمی و تيم او قرار دارند. آنها در فصل گذشته تا يک قدمی کسب جام هم باال 
آمدند اما بدشانسی آنها و خوش اقبالی سايپا دست شان را از رسيدن به جام 
کوتاه کرد اما سؤال اساسی اينجاست؛ حجازی برای بازی نخست پس از سال 

ها دوری از نيمکت استقالل و ليگ برتر چه طرح و برنامه ای دارد؟

جمعه 26 مرداد،17:15 

راه آهن  - - - سايپا 

پگاه  - - - سپاهان 

ذوب آهن  - - - ملوان 

ابومسلم  - - - صباباتری 

 - - - مس کرمان 
پاس همدان

        - - - شيرين فراز 
فجرسپاسی

جمعه 26 مرداد،19:15 

استقالل استقالل اهواز- - - 

پنجشنبه 25 مرداد،17:15 
پيکان  - - - برق 

پنجشنبه  19:15 25 مرداد 

نفت پرسپوليس - - - 

فوتبال انگلیس هفته اول 

يکشنبه نتيجه پاياني  21 مرداد 

آرسنال  2 - 1 فولهام 

چلسی  3 - 2 بيرمنگام 

من يونايتد  0 - 0 ريدينگ 

فوتبال انگلیس هفته اول 

شنبه نتيجه پاياني  20 مرداد 

آستون ويال  1 - 2 ليورپول 

بولتون  1 - 3 نيوکاسل 

دربي  2 - 2 پورتموس 

اورتون  2 - 1 ويگان 

ميدلزبرو  1 - 2 بلکبورن 

ساندرلند  1 - 0 تاتنهام 

وست هام  0 - 2 من سيتي 
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به همت دو دانشجوي 
ایراني دانشگاه »تگزاس« 

نخستین موسسه خیریه 
جهاني جراحي هاي ترمیمي 

شکاف لب و دهان تاسیس 
شد

شکاف کام  و لب يا همان »لب شکري« اولين نقص چهره اي و چهارمين نقص 
متولد  در جهان  که  نوزادي  از هر ۶00  تقريبا  که  است  در جهان  مادرزادي 

مي شود يک نفر به اين عارضه مبتالست. 

منشاء بروز اين عارضه عدم پيوند طرفين راست و چپ لب ها و سقف دهان 
نوزاد در ماه هاي آخر بارداري است. در برخي نوزادان اين قسمت ها به طور 
کامل به يکديگر متصل نمي شوند که در چنين مواردي کودك با قطع پيوند در 
لب بااليي متولد مي شود که »شکاف لب« خوانده مي شود. نقص مادرزادي در 
کام نيز به عنوان »شکاف کام« ناميده مي شود و از آنجا که رشد لب و کام دو 
عملکرد جداگانه هستند؛ لذا برخي کودکان مي توانند يک شکاف لب، يک شکاف 

کام يا انواعي از هر دو را داشته باشند. 

کام  شکاف  يا  لب  شکاف  عارضه  با  که  کودکاني  پيشرفته  کشورهاي  در 
متولد مي شوند؛ بالفاصله يا مدت کوتاهي پس از تولد، تحت جراحي ترميمي 
قرار مي گيرند اما خانواده هاي بسياري خصوصا در کشورهاي جهان سوم 
اين  متاسفانه  و  کنند  تامين  را  ترميمي  جراحي  چنين  هاي  هزينه  نمي توانند 
کودکان از همان سال هاي نخست زندگي عالوه بر رنج و ناراحتي ناشي از 
تغيير شکل صورت و مشکالت و اختالالت عديده  در سيستم شنوايي، تنفسي، 
از  با بسياري  برابر ويروس ها  در  ايمني دستگاه گوارشي  بلع غذا و کاهش 
و  افسردگي  تنهايي،  اجتماعي،  اضطراب  قبيل  از  رواني-اجتماعي  مشکالت 
بيگانگي از همساالنشان نيز مواجه مي شوند و به اين ترتيب زندگي اين گروه 
قرار  تاثير  تحت  نامطلوب  بسيار  شکلي  به  آنها  هاي  خانواده  و  بيماران  از 

مي گيرد. 

رنج  و  درد  کاهش  به  انديشه ستودني کمک  و  ها  رنج  و  درد  اين  از  آگاهي 
براي  انگيزه اي  آنها  درمان  تسهيل  و  »لب شکري«  عارضه  به  مبتال  بيماران 
ياري جمعي  با جلب  که  »تگزاس« شده  دانشگاه  ايراني  دانشجوي جوان  دو 
از متخصصان و اساتيد پزشکي در آمريکا موسسه خيريه اي را براي انجام 
جراحي هاي ترميمي کودکان متبال و نيازمند راه اندازي کرده و فرصت لبخند 

را به اين لب هاي بيمار ارزاني کنند. 

اعضاي داوطلب موسسه غيرانتفاعي »Chance To Smile« )فرصت لبخند( که 
به همت »پريا اعتباري« و »مسعود سامان« با حمايت دانشکده هاي پزشکي و 
دندانپزشکي دانشگاه تگزاس و کمک هاي مردمي و پشتيباني برخي موسسات 
ديگر راه اندازي شده با سفر به نقاط مختلف جهان، جراحي هاي ترميمي را به 

صورت رايگان به افراد نيازمند ارائه مي کنند. 

پریا اعتباري که 24 سال دارد و 
از شش سالگي از ايران مهاجرت 
کرده و در حال حاضر دانشجوي 
دانشگاه  دندانپزشکي  پنجم  سال 
است  تگزاس  بهداشتي  علوم 
مشکالت  و  رنج ها  به  اشاره  با 
عارضه  به  مبتال  کودکان  عديده 
مادرزادي شکاف لب و کام اظهار 
داشت: به منظور رفع اين معضل 
بيشتر  چه  هر  آگاهي  هدف  با  و 
خانواده ها  و  پرستاران  پزشکان، 
يک  از  کمتر  در  مشکالت  اين  از 
تاسيس  به  اقدام  گذشته  سال 
 Chance To موسسه غيرانتفاعي
Smile کرديم که در آن از تيم هاي 
مختلف پزشکي شامل دندانپزشک 

اطفال، جراح فک و دهان، جراح گوش و حلق و بيني، جراح پالستيک و جراح 
اطفال استفاده مي شود. 

وي با اشاره به حضور داوطلبانه متخصصان مختلف در اين موسسه براي 
مکزيک  به   200۶ سپتامبر  در  سفر  نخستين  گفت:  خارجي  سفرهاي  انجام 
عدم  دليل  به  که  شد  انجام  نيکاراگوئه  به   2007 مارس  در  سفر  دومين  و 
اعم  بيماران را معاينه کرديم و همه گونه درمان  از  برنامه ريزي تعداد کمي 
از چرك گوش تا جراحي لوزه انجام شد که بسيار موفقتر از سفر اول بود 
اما هماهنگي تمامي متخصصان براي سفرهاي دو هفته يي با مشکالت زيادي 

معموال  بيماران  از  گروه  اين  که  اين  بيان  با  ادامه  در  اعتباري  است.  همراه 
خجالتي هستند و خصوصا در سنين پايين به خاطر مشکالت زيبايي و بلع غذا 
به شدت از حضور در اجتماع پرهيز مي کنند، اظهار داشت: يکي از برنامه هاي 
تخصصي  و  عمومي  اطالعات  خود  سايت  طريق  از  که  است  اين  موسسه 
پزشکي را درباره نحوه برخورد و غذا دادن به اين افراد را نيز ارائه کند تا 

زندگي اين بيماران را چه از نظر پزشکي و چه از روانشناسي ارتقاء دهيم. 

دانشجوي  ديگر  سامان،  مسعود 
 25 که  انجمن  اين  بنيانگذار  ايراني 
سال دارد و نيز پس از اخذ مدرك 
علوم  رشته  در  خود  کارشناسي 
سال  تحصيالت  اعصاب،  و  مغز 
ششم پزشکي را در دانشگاه تگزاس 
خصوص  در  مي گذرد  سر  پشت 
علت ابتالء برخي از نوزادان به اين 
به  ابتالء  عمده  علت  گفت:  عارضه 
اين بيماري سطح پايين تحصيالت 
و مسايلي نظير استعمال دخانيات، 
ويتامين هاي  و  فوليک  اسيد  کمبود 
بارداري  دوره  در  بدن  نياز  مورد 
اين  مالي  مشکالت  که  است  مادر 
خانواده ها نيز به تمايل کمتر براي 
انجام جراحي هاي ترميمي و زيبايي 

منجر مي شود. 

وي با اشاره به شيوع باالي اين بيماري در کشورهاي مختلف جهان اظهار 
کرد: بر اساس آمارها به طور متوسط يک ششصدم مواليد به اين عارضه 
دچار مي شوند که در آسيا بيشترين و در آفريقا کمترين ميزان حضور دارند 
و همچنين اين رقم در ميان سرخپوستان آمريکايي به يک سيصدم رسيده و 

در ايران يک پانصدم است. 

سامان در خصوص نحوه درمان اين نوزادان گفت: جراحي هاي ترميمي ممکن 
است از سه تا 12 جراحي براي هر فرد باشد که به طور متوسط هر بيمار بايد 
تحت پنج يا شش جراحي قرار بگيرد که هزينه آنها در آمريکا حدود 40 تا 50 
هزار دالر و در ساير کشورها - بدون هزينه هاي بيمارستاني - 300 دالر است 
و انجام کامل جراحي ها بالغ بر يکهزار تا هزار و 500 دالر هزينه دربر دارد که 

البته در سفرهاي خارجي موسسه تمامي جراحي ها انجام نمي شود. 

وي در خصوص مراحل مختلف جراحي هاي اين بيماران اظهار کرد: مراحل 
مختلف جراحي شامل جراحي مجاري شنوايي و تغيير آن از حالت افقي به 
عمومي، جراحي مجاري تنفسي و خروج لوزه ها، جراحي بستن سقف دهان 
به کمک اين وسيله ابداعي يا پيوند استخوان از ساير قسمت هاي بدن نوزاد، 
جراحي لب و بسته شدن آن، جراحي بيني و زيبايي و در نهايت رسيدگي به 
دندان ها و ارتودنسي در دو مرحله ) کوچک شدن فک باال در سنين 4 تا 5 
سالگي و صاف شدن دندان ها در سنين 14 تا 15 سالگي ( مي باشد اما ذکر 
اين نکته ضروري است که درمان اين بيماران هر چه زودتر انجام شود، تعداد 

جراحي ها، کمتر و نتايج سودمندتري حاصل مي شود. 

اعتباري که تحصيالت کارشناسي خود را در رشته علوم مغز و اعصاب در 
دانشگاه داالس گذرانده و اخيرا با ارائه مقاله اي رتبه سوم بيست و پنجمين 
درباره  است،  کرده  کسب  را  آمريکا  دندانپزشکي  آکادمي  کنفرانس  دوره 
تحقيقات خود در اين زمينه خاطر نشان کرد: کسب جايزه سوم اين کنفرانس 
مربوط به ارائه مقاله اي با عنوان » کاربرد وسيله قالب گيري لثه قبل از جراحي 
در درمان نوزادان مبتال به لب شکري و شکاف سقف دهان« بود که با هدف 
براي  ارتوپدي  وسايل  و  متد  جديدترين  با  دندانپزشکان  و  پزشکان  آشنايي 
نزديک سازي استخوان هاي سق دهان پيش از عمل جراحي ترميمي شکاف 
ارائه  آمريکا  دندانپزشکي  آکادمي  کنفرانس  دوره  پنجمين  و  بيست  در  سق 

شد. 

وي تصريح کرد: طي 10 سال گذشته ابزاري جهت نزديک کردن استخوان هاي 
سقف دهان و قابل استفاده در دوران تولد نوزاد تا سه ماهگي ساخته شده که 
در صورت آگاهي پزشک جراح از وجود اين وسيله ارتوپدي مي توان نوزاد 
را به دندانپزشک معرفي کرد و از اين وسيله در اروپا بيشتر استفاده مي شود 
و بهره مندي از آن در نوزادان امکان بهبود را سريعتر و جراحي هاي کمتري 

را مي طلبد. 

وي در تشريح نحوه استفاده از اين وسيله گفت: اين وسيله پالستيکي در دو 
طرف سقف دهان قرار گرفته و ميله اي از دهان خارج و وارد بيني مي شود 
که به صاف نگهداشتن استخوان ستون بيني براي مواجهه کمتر با مشکالت 

زيبايي مي انجامد. 

دانشجويان ايراني پايه گذار موسسه »Chance To Smile« در پايان با ابراز 
عالقمندي شديد به برقراري ارتباط با پزشکان و دندانپزشکان ايراني و کمک 
به بهبود مبتاليان به عارضه لب شکري در کشور تاکيد کردند که طرح ارائه 
خدمات به بيماران ايراني و افزايش دوره هاي سفر ــ به دليل مسافت طوالني 
ايران و آمريکا ــ و نيز ارائه اطالعات وب سايت به زبان فارسي را در ميزگرد 
ماه جاري موسسه مطرح کرده و تالش خواهند کرد امکانات اين امر را تا سال 
              www.chancetosmile.com                                       .آينده فراهم کنند

نکات ویژه در حفظ سالمت 
قلب و عروق

اينرو،  از  است.  عروقی  قلبی  بيماريهای  انسان،  در  مرگ  علت  شايعترين 
اين بيماريها آگاهي پيدا کنند. مهمترين ريسک  بايد درباره  افراد جامعه  همه 
فاکتورها يا عوامل موثر در ايجاد بيماري هاي قلبي عبارتند از : چاقي، نداشتن 

فعاليت بدني، فشار خون باال، مصرف سيگار و ديابت.

غذاي  که  بياموزيد  باشيد،  داشته  سالم  قلبي  خواهيد  مي  اگر   -
موجود  هيدروژنه  هاي  روغن  و  ترنس  هاي  چربي  مصرف  بخوريد.  سالم 
درمارگارين ، غذاهاي سرد و غذاهاي سرخ شده را کاهش دهيد و در عوض 
از سبزيجات تازه و ميوه جات استفاده نمائيد. در طبخ غذا از سير و روغن 
زيتون اصل استفاده کنيد. اسيدهاي چرب )Omega-3( که بهترين منبع آن 

روغن ماهي است را نيز در غذاي خود بگنجانيد.

عامل ديگر در جلوگيري از بيماري هاي قلبي ورزش است. سعي   -
کنيد سه تا چهار بار در هفته و هر بار حداقل به مدت نيم ساعت ورزش کنيد. 
يک برنامه ورزشي مفيد شامل فعاليت بدني مداوم است که ريتميک و دائمي 
باشد. اين برنامه بايد جريان خون عضالت را به ميزان قابل مالحظه اي افزايش 
دهد و بهبود عملکرد سيستم قلبي عروقي را موجب شود. چنين ورزش هايي 
ايزوتونيک، ديناميک يا آئروبيک ناميده مي شوند. اگر مي خواهيد قلب سالمي 
باعث  آئروبيک  هاي  فعاليت  دهيد.  انجام  آئروبيک  بايد ورزش  باشيد  داشته 
افزايش پمپ خون مي شوند. در واقع با افزايش ضربان قلب ، سرعت جريان 
خون نيز افزايش يافته ، اکسيژن بيشتري به عضالت منتقل مي شود. اين امر 
انواع  مي شود.  عروقي  قلبي  عملکرد  بهبود  و  قدرت عضالني  افزايش  باعث 
ورزشهاي آئروبيک عبارتند از پياده روي ، دويدن آهسته ، دوچرخه سواري 
، شنا و.... خودتان را به برنامه مرتب ورزشی عادت دهيد. هميشه قبل و بعد 
از انجام تمرينات ورزشي حرکات کششي انجام دهيد. آب مورد نياز بدن را 

تامين کنيد.

شيوه مناسبي را براي زندگي اتخاذ نماييد. عالوه بر برخورداري از يک رژيم 
غذايي سالم و ورزش الزم است به اين توصيه ها نيز عمل کنيد :

سيگار نکشيد و از دود آن هم پرهيز کنيد چرا که هر دو آنها عامل   -
ايجاد بيماري هاي قلبي هستند. سعي کنيد تا حد امکان از استرس و اضطراب 
بکاهيد. اين دو نيز منجر به افزايش فشار خون و ديگر بيماري ها مي شوند. 
از  يکي  چاقي  که  بدانيد  و  داريد  نگه  استاندارد  و  متعادل  حد  در  را  وزنتان 

عوامل خطرناك در ايجاد بيماري قلبي است.

باشيد.  قلبي  بيماري  ايجاد  خوني  شاخصهاي  مراقب  دقت  به    -
ميتوانيد جهت بررسي افزايش کلسترول، تر ي گليسريد، آزمايش بدهيد و در 
صورتي که هريک از اينها افزايش يافته بود با پزشک خود مشورت نمائيد. 
کم چربی  رژيم  و  با ورزش  توانيد  مي  يافته  افزايش  کلسترول خونتان  اگر 
از داروهاي  داده وسپس در صورت صالحديد پزشک معالج،  را کاهش  آن 
بر کلسترول  آزمايش خون عالوه  کنيد. در  استفاده  کاهش دهنده کلسترول 
خون ، ميزان   LDL )کلسترول بد( و HDL )کلسترول خوب( و مهمتراز آن 
 ۶mmol/L> نسبت اين دو بسيار حائز اهميت است. سطح طبيعي کلسترول
است. بهترين حالت اين است که سطح LDL را پايين و ميزان HDL را باال 
نگه داريد. براي کمک به کاهش کلسترول ، به جاي گوشت پرچرب از نوع کم 
چرب آن استفاده کنيد. به جاي زرده تخم مرغ سفيده آن را بخوريد ، مرغ را 
بدون پوست مصرف کنيد ، لوبيا و نخود فرنگي که کمترين مقادير کلسترول 
و در عوض فيبر زيادي دارند را به رژيم غذائيتان بيفزاييد. بهيچ وجه در طبخ 
غذا از روغن جامد استفاده نکنيد. روغن ماهي نيز در کاهش کلسترول مفيد 
است. اگر تري گليسيريد خونتان افزايش پيدا کرده مصرف قند و کربوهيدرات 
را کاهش دهيد. همچنين روغن ماهي ، ويتامين C ، و چاي سبز مواد طبيعي 

بي ضرري هستند که در کاهش تري گليسيريد مفيدند.

بنابراين اگر مي خواهيد عمر سالمی را سپري کنيد به اين نکات بدقت توجه 
نمائيد:

- بطور مرتب و منظم ورزش کنيد.

- رژيم غذايي کم چرب همراه با مصرف بيشتر سبزيجات و ميوه جات را در 
برنامه غذائی خود بگنجانيد.

- فشار خون خود را بطور مرتب کنترل نمائيد.

- از استرس و اضطراب بشدت پرهيز نمائيد.

- شادمانی، نشاط و تفريحات سالم را فراموش ننمائيد.

 

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

یك ایرانی 
بین عجیب ترین های حال 

حاضر دنیا 
عجيب ترين انسان های دنيا به ترتيب:

خوابی  بی  اين  ظاهرا  است  نخوابيده  که  است  سال  از سی  بيش  که  تايوانی  يک   .1
طوالنی تاثيری هم بر سالمتی اش نداشته است.

2. يک مرد هندی که برادر دوقلو اش را حامله بود. يکی از عجيب ترين موارد پزشکی 
که يک از دو جنين در داخل رحم در ديگری مدفون شده است.

3. يک سرباز ژاپنی که حتی پس از پايان جنگ جهانی دوم از ترس آمريکايی ها 28 سال 
در خفا زندگی می کرد.

4. مهران کریمی ناصری )یك پناه جوی ایرانی( که از سال 
1988 در فردوگاه دو گل پاریس زندگی می کند و از آن 
سال  در  که  ترمینال  فیلم  ظاهرا  است.  نیامده  بیرون 
2004 ساخته شده بود و تام هنکس در آن بازی می 

کرد با الهام از مهران کریمی ناصری بوده است.
5. يک سياستمدار که فکر می کند خدا و مسيح است و تصميم دارد دنيا 
را با رسيدن به مدارج سياسی تغيير دهد. او قايل به يکی بودن دين 
و سياست است و می خواهد قوانين سازمان ملل را تغيير بدهد و ... 

اين سياستمدار ژاپنی است.

۶. بيهاری هندی که در سال 197۶ رسما مرده اعالم شده بود 
و او 18 سال با دولت و بوروکراسی هند جنگيد تا ثابت کند که 
زنده است. ظاهرا عمويش با رشوه او را رسما کشته بوده است 
تا زمينش را تصاحب کند. بعدا معلوم شد که حداقل صد نفر 

ديگر هم سرنوشت او را دارند.

7. ديويد ايکه بريتانيايی معتقد است جهان را کسانی اداره می  کنند 

که از نسل خزندگانند. به نظر او اين افراد تمايالت کودك آزاری و شيطانگرايانه دارند. او اليزابت دوم و جرج بوش 
را از نسل خزندگان قديم می داند و در کتاب هايش )15 کتاب( سعی می کند اين افراد را معرفی و جهان را از دست 

آنها نجات دهد.

8. الن بادن آمريکايی که از سال 1990 خود را به به پاپی 
انتخاب کرده است. او و طرفدارنش انتخابات واتيکان را به 
رسميت نمی شناسند. الن را ۶ نفر از جمله والدينش با پاپی 

برگزيدند. او همچنان به کارش ادامه می دهد.

9. ناکاماتسو مخترع ژاپنی که بيش از 3000 اختراع داشته 
تمام  از  گذشته  سال   34 در  او  ديسک(.  فالپی  جمله  )از 
غذاهايی که خورده عکس گرفته و آن را تجزيه تحليل کرده. 

او می خواهد 140 سال زندگی کند.

از  خورد  می  چيز  همه  فرانسوی  لوتيتوی  ميشل   .10
و  شيشه  تا  گرفته  آهن  از  دوچرخه  تا  گرفته  تلويزيون 

پالستيک و ... البته اگر آن شی کمی بزرگ باشد خوردنش نيز طول می کشد. مثال دو سال طول کشيد )1978 تا 1980( 
که او توانست يک هواپيما را بخورد!

مهران کریمی ناصری، متولد 1942 در مسجد سليمان فرزند پزشکی انگليسی و پرستاری
 ايرانی است. او، پس از تحصيل در انگلستان و بازگشت به ايران، در سال 1977 توسط رژيم شاه دستگير می شود و 
سپس به خارج فرارمی کند. پس از گشت و گذارهای بسيار در اروپا، سرانجام در بلژيک به عنوان پناهنده ی سياسی 
پذيرفته می شود. اما به عشق يافتن پدر به انگلستان می رود و در مسير فرار مدارك شناسايی اش را نابود می کند تا 
در آن جا پناهندگی بگيرد. انگلسيی ها او را به خاطر نداشتن ِ مدارك شناسايی به بلژيک و بلژيکی ها او را دوباره به 
انگلستان بازمی گردانند. در اين رفت و آمدها سرانجام هشتم آگوست 1988 از فرودگاه شارل دوگل پاريس سربيرون 
می آورد. اين بار اما از آن جا که فاقد مدارك شناسايی بوده، فرانسوی ها نمی توانند او را به کشوری که از آن آمده 

بود، برگردانند. 

مهران کريمی ناصری از آن تاريخ تا آگوست 200۶، يعنی برای هيجده سال، ساکن سالن ِ ترمينال ِ فرودگاه شارل 
دوگل پاريس می شود. در سال 1999 يک وکيل فرانسوی موفق می شود برای او اجازه ی اقامت بگيرد، اما او با اين 
استدالل که »من مهران کريمی ناصری نيستم، بلکه سر آلفرد مرهان  هستم و ايرانی هم نيستم«، از امضای مدارك سر 
بازمی زند. پس از آن به خاطر ابتال به بيماريی که اعالم نشده، به بيمارستانی نامعلوم منتقل می شود. وی کتابی به 

انگليسی به نام »مرد ترمينال« نوشته است که در آن به شرح ِ سرگذشت اش می پردازد. 

ادعاهايش در اين کتاب و در مصاحبه های متعددی که با او شده، آن چنان متناقض است که نمی توان به صحت ِ آن ها 
اعتماد کرد. براساس زندگی »مهران کريمی« يک فيلم سينمايی توسط اسپيلبرگ، يک فيلم مستند توسط حميد رحمانيان 

و مستندهای متعدد ديگری ساخته شده است. روزنامه ها و مجالت بسياری در سراسر جهان درباره ی او نوشته اند.
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اسرارآمیز!!!
عجیب ترین نقطه روی زمین .!!

هنگاميکه انسان برای نخستين بار اين مکان را می بيند, با خود می انديشد که طبيعت بنای ديوانگی گذاشته است, انان 
که با اسب به اين منطقه نزديک ميشوند – هنوز نميدانند چرا اين حيوان بر حسب غريزه شيهه می کشد و روی دو سم 
بلند ميشود و از ان مکان ميگريزد.! پرندگان هنگام پرواز بر فراز اين نقطه راه خود را کج می کنند و از ان دور ميشوند .! 
چنين بنظر ميرسد که حتی درختان نيز تحت تاثير نيروی اعجاب انگيزی قرار دارند که نميتوانند از ان رهائی يابند, زيرا 
در داخل اين دايره عجيب – ناشی از جنون جاذبه شاخ و برگ درختان بگونه ای چشمگير سر فرود اورده اند و خود 
درختان, بسوی شمال مغناطيسی متمايل گشته اند در حاليکه درختانی از همان گونه مقداری دورتر با قامتی استوار 
سر به اسمان کشيده اند . اين مکان حلقه مانند که گوئی بسان گردبادی همه چيز را بهم می پيچد, - “ گردباد اورگن “ 
ناميده ميشود . اين منطقه در ايالت “ اورگن “ واقع در امريکا است . انچه در اين مکان عجيب اتفاق می افتد,شهرت جهانی 
دارد . اما اينکه چرا و چگونه اين وقايع رخ ميدهد, پرسشی است که هنوز برای بشر بدون پاسخ مانده است.! قطر تقريبی 

متر   50 دايره  ان کم اين  . هر چند شکل  است 
بصورت  بيش  دايره ميباشد, وسايل اندازه و 
ميدهد  نشان  که گهگاه به فاصله 90 روز گيری 
اين  دقيق  منطقه اندکی تعقير می کند . اندازه 
دايره  اين  قرار در داخل  ويران  ساختمان  يک 
اداره تعيين عيار فلزات بوده دارد که زمانی محل 
مدتها  ولی   – سال است  حدود  در  يعنی  قبل 
وسائل  که  ديوانگی 1945  بنای   , سنجش 
کارکنان  اين اداره انجا را ترك گفتند گذاشتند, 
هنگام  ان  در  ساختمان اين اداره بر روی – 
12 متری خارج محدوده اين تپه ای که در حدود 
داشت  قرار  انکه گردباد  بنا شده بود. پس از   –
کوچک  کلبه  بخش اين  ان   – کردند  ترك  را 
پيشروی  به  تپه  محل از  در  و  داد  ادامه  خود 
گرفت  قرار  اين کنونی  اصلی  بنای  اکنون   .
اثر  بر  نيروی ناشناخته اين گردباد ساختمان 

و يا لغزش اين ساختمان به پائين تپه, در هم لوليده شده و پيچ و تاب خورده است.! هنگاميکه قدم به داخل ويرانه های 
اين ساختمان ميگذاريد, انگار وارد جهان ديگر شده ايد . احساس می کنيد نيروی شديدی شما را بسوی پائين می کشد, 
گوئی نيروی جاذبه در اينجا چند برابر شده است.!! بدن شما بطور ناخوداگاه بصورت تقريبی يک زاويه 10 درجه به 
سوی مرکز دايره خم ميشود, اگر بخواهيد قامت خود را راست کنيد و بدن خود را عقب بکشيد, احساس خواهيد کرد 
که نيروئی شما را به سوی مرکز دايره می کشد و بطوريکه دستگاهها نشان ميدهند, در حقيقت چنين نيروئی وجود 
دارد برخی از دانشمندان, مدتها در اين گردباد دست به پژوهشهای دراز مدت زدند تا بلکه پرده از راز ان برگيرند . انها 
يک گلوله فوالدين 15 کيلوئی را به زنجيری بستند و در داخل اين بنای قديمی از تيرگی اويختند . انها با تعجب مشاهده 
کردند که اين اونگ, قوانين جاذبه را زير پا نهاده و بصورت زاويه ای قرار گرفت . در هر حال اين وزنه به سوی مرکز 
دايره منحرف می شد . حرکت ان بسوی مرکز دايره به اسانی انجام ميگرفت, ولی هرگاه بر ان می شدند تا اين گلوله 
را بسوی حاشيه دايره پرتاب کنند – احساس ميگرديد که اينکار با دشواری صورت ميگيرد . در داخل اين مکان عجيب 
حتی دود سيکار تحت تاثير نيروهای شگفت انگيز قرار خواهد گرفت و هر گاه شخصی در داخل اين دايره سيگاری دود 
کند و دود انرا به هوا بفرستد , با کمال تعجب دود سيگار به سرعت شروع به چرخيدن می کند و اين عمل انقدر ادامه 
ميابد تا از نظر ناپديد گردد.! برخی از پديده های عجيب اين مکان, جهانگردان را سخت شگفتزده ميسازد و امروزه يکی 
از محلهای عجيب برای توريست و جانگردان بشمار ميرود . اگر کسی يک تنگ بلورين خالی را روی تخته سراشيبی 
قرار دهد – بجای انکه بسوی پائين بلغزد به طرف باال حرکت می کند . اگر يک توپ پالستيکی را در نقطه مسطحی از 
زمين, نزديک لبه دايره قرار دهند با کمال تعجب مشاهده می کنند که ان توپ بسوی مرکز اين حلقه حرکت می کند . 
اگر مشتی کاغذ خورده را به هوا بپاشيد ديوانه وار بهم می پيچدند و به چرخش در می ايند – درست مانند اينکه يک 
دست نامرئی انها را در ميان هوا بهم ميزند.! اين نقطه دور افتاده جنگلی که بنظر ميرسد طبيعت در ان بنای ديوانگی 
گذاشته است, از دير باز برای سرخپوستان مکانی شناخته شده بود .و به نخستين گروه از سفيدپوستان که در اين 
منطقه ساکن شدند هشدار دادند . سرهنگ “ ريچارد گيريگارد “ در خاطرات خود از مشاهده اين مکان با تعجب فراوان 
ياد کرده است . گردباد مشهور “ اورگن “ که شهرت جهانی دارد از پاره ای جهات شبيه منطقه ديگری است که در 7۶ 
کيلومتری کوهستان “ سيسکی يو “ واقع شده است, با اين تفاوت که پديده های موجود در گردباد “ اورگن “ عجيب تر 
و درك ان دشوارتر ميباشد . در “ کمپ براچ “ واقع در ايالت “ کلورادو “ نيز گودال مغناطيسی ديگری وجود دارد که 
باز هم قدرت ان بيشتر از گردباد “ اورگن “ نيست . بهرحال چنين نيروئی در اين منطقه شگفت انگيز از جهان وجود 
دارد, ولی اينکه ماهيت اين نيرو چيست و چرا بوجود امده است.؟!!  هنوز بر کسی معلوم نيست, گردباد “ اورگن “ در 

حقيقت عجيب ترين و شايد ديوانه ترين مکانی است که در روی زمين وجود دارد .

معمای قصر کورال کسل ) قصری که تنها یك نفر ان را ساخت (
در پهنه اين جهان بی کران بنا ها و ساختمان های بی شماری وجود دارد که آکنده از معما هايی هستند که حتی بعد از 
هزاران سال از تاريخ ساخت آنها همچنان برای بشر بصورت ال ينحل باقی مانده است . معما هايی که می گويند : چگونه 

ساخته شده اند ؟ يا چرا و توسط چه کسانی  بنا 
شده اند؟ دراين بين » کورال کسل «  بنايی است 
که اگر چگونگی ساخت آن کشف شود شايد راز 

اهرام مصر و بارو های بعلبک نيز فاش گردد. 

ادوارد لیدز کالنین – مردی که مرموزترین بنای 
عصر جدید را ساخت .

“ کورال کسل “ به معنا يگ” قصر مر جانی “ واقع 
يکی  آمريکا  فلوريدای  در   “ هومستد   “ ناحيه  در 
تا  که  است  هايی  ترين ساختمان  انگيز  از حيرت 
بحال ساخته شده است. اين قصر از لحاظ هنری 
قابل قياس با بناهای تاريخی و معروفی همچون 
معابد يونان قديم و حتی اهرام ثالثه می باشد. اين 
بنا ساختمانی تحسين برانگيز و اسرار آميز است 

زيرا تمامی ساختمان توسط تنها يک نفر  به نام “ ادوارد ليدز کالنين “ که مردی با 150 سانتی متر قد و 45 کيلو گرم 
وزن از مهاجران آمريکای التين بوده ساخته شده است. ادوارد تمام مصالح قصر را به تنهايی جمع آوری کرده به آنها 
فرم داده و به محل احداث قصر آورده است. خيلی ها خانه خود را به تنهايی ساخته اند ولی عظمت قصر ادوارد در نوع 
خودش بی نظير است. او برای بنای خانه خود، از قطعات عظيم الجثه صخره های مرجانی استفاده کرده است. برخی از 
اين قطعات وزنی برابر 30 تن را دارند. چطور ممکن است بدون کمک کسی و يا استفاده از ماشين آالت مدرن اين قصر 
ساخته شود .؟! در سال 1920 اين صخره های غول پيکر چگونه از سواحل به محل قصر برده شده است؟ اينها گوشه 
ای از راز قصر مر جانی ميباشد. او چطور اين کار را کرده است؟ بنا به تخمين کارشناسان هزار تن صخره مرجانی 
برای بنای ديوارها و برج های قصر بکار رفته و صد تن ديگر نيز برای مبلمان تراشيده شده آن ، مورد استفاده قرار 
گرفته است. ستون هرمی شکل اين قصر 28 تن وزن دارد. ديوار اطراف قصر که ارتفاع آن به 240 سانتی متر می 
رسد از بلوك های بزرگ مرجانی به وزن چندين تن ساخته شده است. هالل ماه سنگی درون حياط به ارتفاع شش 
متر است ، يک دروازه متحرك 9 تنی که با تماس انگشت بازميشود در ديوار شرقی قصر تعبيه شده است، و عظيم 
ترين قطعه مرجانی حدود 35 تن وزن دارد. » ادوارد ليدز کالنين« برای ساختن اين قصر بيست سال به تنهايی زحمت 
کشيد ) از 1920 تا 1940 ( ولی هيچکس او را در طول اين سالها در حال انجام کار نديد. او ابتدا نام قصر خود را » 
پارك دروازه سنگی « گذاشته بود. مردم می گويند وقتی نامزد ادوارد او را ترك کرد و ديگر قبول نکرد که با او ازدواج 

را  قصر  اين  گرفت  تصميم  ادوارد  کند، 
ايالت  به  او چند سال  به تنهايی بسازد. 
های مختلف آمريکا سفر کرد و در آخر 
شهر  سالمتی  آوردن  بدست  خاطر  به 
کاليفرنيا را انتخاب نمود زيرا او مبتال به 
سل بود. او در سال 1920 احداث خانه 

خود را آغاز نمود. 

این  توانست  کالنین  لیدز  چطور 
اینگونه مرموزانه  را  شاهکار معماری 

بسازد؟ 

اين سؤالـی است که بايد به آن پاسخ می 
داد، جالب است بدانيد که هيچ کس او را 
در حال انجام کار نديد. اين مرد مرموز 
می  کار  فانوس  نور  زير  و  شبها  اغلب 
نديد  شاهدی  هيچ  خاطر  همين  به  کرد، 
سنگهای  چطور  جثه  نحيف  مرد  ای  که 

عظيم را حمل می کند. تنها وقتی قطعات به »هومستد« منتقل می شد او از کاميون کرايه ای استفاده می کرد و صخره 
ها را به آن طرف ميبرد ولی هيچ کس نديد چه کسی اين قطعات را روی کاميون می گذاشت يا از روی آن بر ميداشت. 
داستان عجيب و غريبی در مورد اين قصر و احداث آن بر سر زبانهاست, ولی کسی نمی داند اين داستانها تا چه حد 
حقيقت دارد.  چند تن از همسايگان ادوارد يواشکی ديده اند که چطور کالنين سنگها را بلند می کرد. او دستش را روی 
آنها می گذاشت و آوازی می خواند، سپس صخره ها خود بخود از جا بلند و در هوا شناور می شدند . در شماره ای 
از » مجله فيت « چاپ کاليفرنيا نوشته بود: يک شب چند نوجوان - جاسوسی ادوارد را می کردند، آنها گفتند ديده اند 
که او صخره ها را مثل بادکنک در هوا بلند می کند ولی هيچ کدام موضوع را جدی نگرفتند ، چون فکر می کردند که 
حقه ای در کار است. در ادامه اين مقاله آمده بود: دانشمندان می گويند احتماآل ليدز کالنين به گونه ای راز » رشته های 
زمينی « که نوعی خطوط انرژی نامرئی در اطراف زمين هستند و قدرت » تلوريم « در آنها متمرکز می باشد را کشف 
کرده است و با استفاده از قدرت نامرئی زمين آن صخره های بزرگ را بلند کرده است. ولی اگر اينطور باشد چطور 

ليدز کالنين اين انرژی را به تسخير خود درآورده بود؟

قانون وزن و اهـرام

“ جی کاتی” کاپيتان نيروی هوايی ملی آمريکا در اين باره می گويد : اندازه گيری فاصله منطقه قصر مرجانی تا نقطه 
صفر طول جغرافيايی و فاصله آن تا طول نود درجه جغرافيايی و محاسبات تخصصی تر و دقيق تر نشان می دهد اين 
قصر در منطقه ای است که امکان   آن وجود داشته که ليدز کالنين با استفاده از نيرو های زمين سنگ ها را بلند کند. در 
بعضی از مناطق نيروی جاذبه، قدرت کمتری دارد و همين خاصيت سبب ديدن اجسام ناشناخته مثل موجودات فضايی 
نيز می شود. وقتی از خود او پرسيدند که چطور اين کارها را انجام داده است، فقط پاسخ داد او “ قانون وزن و اهرام “ 
را می داند. او يک بار گفت: » من اسرار اهرام را کشف کرده ام، من دريافته ام که چگونه مصريان باستان و مردم قديم 
پرو و آسيا با ابزار ابتدايی می توانستند قطعات بزرگ سنگ را بلند کنند و روی هم بگذارند. “  ليدز کالنين در سالهايی 
که در خانه منحصر به فرد خود زندگی می کرد چند مقاله نوشت. در يکی از آنها به نام “جريان  مغناطيس “ نتايج دو 
سال آزمايش بر روی مغناطيس درج شده است. او در اين مقاله آورده است: » مغناطيس واقعی ماده ای است که در 
فلز جريان دارد. تمام ذرات فلز دارای خاصيت مغناطيسی هستند و هر دو قطب مثبت و منفی را دارند. آنها هميشه در 
حرکتند و پيوسته از يک نوع مغناطيس به نوعی ديگر تبديل می شوند. اگر از اين مغناطيس ها به درستی استفاده شود، 

آنها صاحب قدرتی وصف نا شدنی می شوند.!!

آيا ليدز کالين با اين حرفها می خواسته مردم را فريب دهد و قصر مرجانی خود را اسرار آميز تر جلوه دهد؟ آيا او 
روشی هوشمندانه برای حمل سنگهای بزرگ با اهرم و قرقره يافته بود؟ ويا از نوعی جادو و افسون گری پيروی کرده 
بود ؟ شايد هيچ گاه پاسخ اين سؤاالت را پيدا نکنيم زيرا که کالنين در سال 1951 اسرار خود را با خود به گور برد. 

اسراری که همانند اهرام مصر و عجايب آمريکای جنوبی در انتظار کشف شدن هستند.

خواندنی از عجایب ...
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عشق حقیقی در نور و صوت
    

کسانی که از اکيست ها می شنوند که در مورد صوت و نور خدا صحبت می 
کنند، به عباراتی آشنا مثل رحمت، ايمان و يا عشق می انديشند. اما استفاده ی 
ناآگاهانه از اين کلمات، معنای حقيقی آنها را از بين برده است. نور و صوت 
يا عشق، جوهره ی  ايمان  به جای توصيف صفات آن مثل رحمت،  خداوند، 
ذات روح مقدس است. بدين معنی که آنها واقعی هستند و چيزی را توصيف 
نمی کنند. يعنی نور و صوت خدا، نوری ست که واقعا می تابد و صدايش در 
سراسر دنيا طنين می اندازد. آنها زندگی را حمايت می کنند. برای بسياری از 
جويندگان، نور ابتدا به يکی از فرم هايش ظاهر می شود که اغلب در موقعيت 
رويا می آيد. برخی آن را به صورت نور آبی و به شکل شمع يا حبابی با نور 
زرد، صورتی کم رنگ، سبز، بنفش و يا سفيد می بينند. برای مثال، رنگ سفيد 
اگرچه نمايانگر پاکی عشق خداست، به بطور فيزيکی وجود دارد و قابل رويت 
است. نور آبی بيانگر عشق ماهانتا ست که استاد درون هم ناميده می شود. 
زرد يک رنگ پاك معنوی ست و صورتی نمايانگر نور خداست که عواطف 
و احساسات شما را در طبقه اثيری تحت تاثير قرار می دهد. اين رنگ هرچه 
باشد، يکی از نشانه های عشق خدا برای شماست. اين دلگرمی رحمت الهی 

ست و حضوری ست متغير برای يک فرد و برای همه.

   خب! شما چه فکر می کنيد؟ آيا زندگی يک پياده روی اتفاقی ست؟ آيا زندگی 
معنوی شما در اختيار بخت و اقبال است؟ يا همانطور که دبرا فهميد، زندگی 

ما يک راه معنوی در کنار نظم و هماهنگی طبيعی ست؟

   مسافران معنوی اك، در جهان های هستی سير می کنند و نشانه ی خود 
را در باره ی زندگی به عنوان سفری که به واسطه ی دست الهی هدايت می 
شود و هم اکنون در صوت و نور خدا وجود دارد، کشف می کنند. پس شما 
هم می توانيد. بزرگترين مسافران معنوی شايد روزی مثل شما يک جوينده 
بودند. در آن جا چه چيزی برای بدست آوردن وجود دارد؟ البته اطمينانی از 

مسير زندگی و عشق. 

اينجا يک تمرين     اگر می خواهيد نور و صوت خداوند را تجربه کنيد، در 
معنوی را برايتان آورده ام. چشم هايتان را ببنديد و به چشم معنوی نگاه کنيد. 
)چشم معنوی ميان ابروها و وسط پيشانی شماست.( هيو را زمزمه کنيد و در 
جستجوی يک صوت مقدس گوش فرا دهيد. صوت ممکن است به هر يک از 
اين شيوه ها بيايد: سر و صدای ممتد قطار، نغمه ی يک پرنده، وزوز زنبورها، 
صدای دلپذير فلوت و يا حتی صدای تسلی بخش گيتار. اين صوت، شادی و 

شگفتی را به ارمغان می آورد.

   اصوات مقدس، عملکرد خالق نيروی حيات هستند که اتم ها را در جهان های 
نامريی جابجا می کنند. اين صوت برای رسيدن به گوش های شما در موقعيت 
آگاهيتان طنين می اندازد. درحالی که هيو را زمزمه می کنيد، تصور کنيد که 
صوت مقدس خدا مانند آبشاری روی شما می ريزد. مانند آبشاری از آب های 
پاك و پر تاللو. اين آبشار ناپاکی های روح را پاك می کند و اين جريان صوتی 
ممکن است بينشی در مورد رفتار گذشته به شما بدهد که ريشه ی مشکل فعلی 
و امروزی شماست. صوت راهی سری را به سوی شادی عشق و رحمت می 

گشايد. شما آرامش، شادی و آزادی معنوی را می يابيد.

   شما بر سر دو راهی هستيد. آيا به نور و صوت خدا به عنوان آخرين هدايت 
معنوی با جرات نگاه می کنيد؟ اگر اين طور است، شما برای آموزش های زيبا 
و قدرتمند اك آماده ايد. آنها مستقيم ترين راه را به سوی خرد، قدرت، آزادی 

و عشق به شما نشان می دهند. بيايد شروع کنيم.

واژه نامه
تمامی  که  است  قابل شنيدن حيات  يا جريان  نيروی حيات، روح مقدس  اك: 

زندگی را مورد حمايت قرار می دهد.

اکنکار: مذهب نور و صوت خداست که به دانش باستانی سفر روح هم معروف 

است. اين يک مذهب معنوی کامل برای يک فرد در دنيای مدرن است. آموزش 
آن برای يک فرد، چهارچوبی را فراهم می آورد تا تجارب معنويش را مورد 
بررسی قرار دهد. اکنکار توسط پال توئيچل، بنيانگذاز عصر جديد در سال 

19۶5 تاسيس شد. اين کلمه به معنای همکار خداوند است.

هيو: قديمی ترين و سری ترين نام برای خداست. زمزمه ی کلمه ی هيو، ترانه 
يا  بلند  با صدای  را  توانيد آن  برای خدا محسوب می شود که می  ی عشق 

آهسته برای خودتان زمزمه کنيد.

استاد اك در قيد حيات: اين لقب استاد معنوی اکنکار است. وظيفه او اين است 
که ارواح را به منزلشان نزد خدا هدايت کند. استاد در قيد حيات اك می تواند 
به عنوان استاد بيرون، دانشجويان معنوی را از نظر فيزيکی، در موقعيت رويا 
به عنوان استاد رويا و در جهان های معنوی به عنوان استاد درون ياری دهد. 

سری هارولد کلمپ در سال 1981، ماهانتا، استاد در قيد حيات اك شد.

ماهانتا: عنوانی ست برای توصيف برترين موقعيت آگاهی خدايی روی زمين 
که اغلب در استاد اك در قيد حيات ظهور می يابد. او کالم زنده است. توصيفی 

ست از روح خدا که همبشه با شماست.

طبقات: سطوحی هستند مانند طبقات فيزيکی، اثيری، علی، ذهنی و روحی

روح: خويش حقيقی ست. بخش درونی و مقدس ترين جزء هر شخص. روح 
قبل از تولد و بعد از مرِگ کالبد فيزيکی وجود دارد. روح به عنوان بارقه ای از 
خداوند، می بيند، می داند و همه چيز را درك می کند. روح مرکز خالق دنيای 

خويش است.

سفر روح: به معنای گسترش آگاهی و توانايی روح در فراتر رفتن از کالبد 
فيزيکی و سفر به جهان های معنوی خداست. سفر روح فقط توسط استاد در 
قيد حيات اك آموزش داده می شود. سفر روح به افراد کمک می کند تا از نظر 
معنوی شکوفايی حاصل کنند و بتوانند به مدارکی دال بر وجود خدا و زندگی 

پس از مرگ دست يابند.

صوت و نور اك: روح مقدس است. صوت و نور دو ويژگی هستند که از طريق 
آنها خداوند در جهان های تحتانی ظاهر می شود. مردم می توانند آن ها را با 

نگاه کردن و گوش سپردن به درونشان و از طريق سفر روح تجربه کنند.

تمرينات معنوی اك: تمرين روزانه ی برخی روش های خاص که ما را در 
تماس با نور و صوت خدا قرار می دهند.

سری: لقبی ست برای احترام معنوی و شبيه عالی جناب و در مورد افرادی 
استفاده می شود که به قلمرو خدا دست يافته اند. در اکنکار، اين لقب شايسته 

ی ماهانتا، استاد در قيد حيات اك می باشد.
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خدمات استثنایی 
و رایگان 

تحصیل در 
انگلستان

ویزای تضمینی - تمدید ویزای تحصیلی

  MBA – Fashion – پذیرش دوره های: زبان – کامپیوتر- مدیریت – توریسم
... از بهترین کالج ها و دانشگاههای انگلستان با بهترین شرایط در تمامی  و 

مقاطع

حساب  بازکردن   – مناسب  مسکن  تهیه   – فرودگاهی  :ترانسفر  ویژه  خدمات 
بانکی  و ...

هدایای ویژه : بورس تحصیلی – تخفیف دانشجویی – موبایل و سیم کارت 
رایگان  و ...

تلفن مشاوره و راهنمایی : 07506742608

Online: iranianstudy@yahoo.com

   www.iranstudy.ir/forum     .تاالر گفتگوی دانشجويی ايرانيان سراسر دنيا افتتاح شد

آیا می دانید؟

و ضريب دارد  ليسانس  فوق   5 دنيا  زن  ترين  هوش  با  ميدانيد   آيا 
هوشی او 200 است و دنبال کار است

 ايا ميدانيد اولين فردی که در اروپا اقامت گرفت يک زن ايرانی بود و
بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شد

 ايا ميدانيد ايرانيان در انگليس ثروتمندترين قشر جامعه هستند حتی
ثروتمندتر از ملکه اليزابت

آمريکا جامعه  افراد  ترين  فرهيخته  آمريکا  در  ايرانيان  ميدانيد   ايا 
هستند

ايا ميدانيد رئيس کامپيوتر ناسا يک ايرانی هست

ايا ميدانيد حدود 250 ايرانی در ناسا محقق داريم

 ايا ميدانيد کورش کبير بر جهان حکومت ميکرد به نوعی قدرت جهان
در دست ايران بود

ايا ميدانيد سال 2001 در فرانسه سال ايران نام داشت

 ايا ميدانيد اگر 3 قاره آسيا و آمريکا و آفريقا را به هم وصل کنيم
ايران در مرکز جهان است

انها بر  زمان  و  ميکنند  نور حرکت  با سرعت  ها  فرشته  ميدانيد   آيا 
کند ميشود

 آيا ميدانيد انسان در سال 3000 قد متوسط 2 متر و 120 سال عمر
و پوست قهوه ای خواهد داشت

ميليارد تن از سياه چاله ها 2   آيا ميدانيد وزن 1 قاشق چايخوری 
است بله 2 ميليارد تن

 آيا ميدانيد يک سياهچاله در کهکشان راه  شيری است که هر ثانيه
1000 بار دور خود می چرخد

آيا ميدانيد ضريب هوشی انسان های معمولی بين 85 تا 105 است

آيا ميدانيد هر تار موی انسان ميتواند تا وزن 100 گرم رشد کند

آيا ميدانيد بلندترين موی سر دنيا ۶ متر است

فيل  2 وزن  با  عمرش  طول  در  فرد  هر  موی سر  وزن  ميدانيد   آيا 
آفريقايی برابر است

آيا ميدانيد چشم انسان معادل يک دوربين 135 مگا پيکسل است

 در ساعت km آيا ميدانيد سريعترين عنکبوت دنيا دارای سرعت 1۶
است که در افريقاست

35 سرعت  با  ميتواند  نهايتا  انسان  يک  ميدانيد  ساعت km آيا   در 
بدود

آيا ميدانيد نوعی عنکبوت ميتواند 300 برابر وزنش را بلند کند

آيا ميدانيد طول موج نور مرئی بين 700 - 400 نانومتر است

آيا ميدانيد خورشيد کوچکترين ستاره دنيا است

 آيا ميدانيد وقتی به خورشيد نگاه ميکنيد صحنه 8 دقيقه قبل از آن
را مشاهده ميکنيد

از حجم بزرگتر  بار  پيدايش خود 2000  آغاز  در  زمين  ميدانيد   آيا 
.کنونی خود را داشته است

به يا  مربع  کيلومتر  ميليون   24 اوزون  مساحت سوراخ  ميدانيد   آيا 
اندازه آمريکای شمالی

 آيا ميدانيد ساالنه 1.3 ميليون متر مکعب چوب صرف چوبهای غذای
خوری در چين ميشود

 آيا ميدانيد در طوفان شن کوير بين ۶0 تا 200 ميليون تن شن جابجا
ميشود

 آيا ميدانيد ماموتها که 10 هزار سال پيش منقرض شدند تا ۶ سالگی
شير مادرشان را ميخوردند

آيا ميدانيد شيارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشياء است

های ترين  افسرده  ژاپنی  و  شادترين  هندی  جوانان  ميدانيد   آيا 
جهانند

4 ارتفاع  از  کوچک  موش  يک  ديدن  به  قادر  ميدانيد الشخورها   آيا 
کيلومتری ميباشند

آيا ميدانيد مردم فيليپين به بيش از 1000 لهجه سخن ميگويند

 آيا ميدانيد عمر مفيد انسانها در کف دستشان نوشته شده است نگاه
کنيد 81 - 18 = ۶3

ايران در  االن  142 سال سن  با  دنيا  انسان  ترين  ميدانيد مسن   آيا 
زندگی ميکند

 آيا ميدانيد به گفته صندوق پول جهان ايران در تورم رتبه 5 جهان
است و تا چند سال ديگر 1 خواهد شد

آيا ميدانيد ايران فالتی به وسعت 1/۶48/195 کيلومتر مربع است

آيا ميدانيد گرانترين کفش دنيا 1 ميليارد و 700 ميليون تومان است

آيا ميدانيد گرانترين سينمای خانگی 210 ميليون تومان است

آيا ميدانيد گرانترين بلندگوی جهان 210 ميليون تومان قيمت دارد

تومان ميليارد   1 و  بوده  دنيا سويسی  گرانترين ساعت  ميدانيد   آيا 
است

 آيا ميدانيد گرانترين ماشين دنيا يک الگانس که با الماس تزيين شده
و بيش از 1 ميليارد است

آيا ميدانيد فاصله بين مچ دست تا ارنج برابر با طول کف پا است

 آيا ميدانيد مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هايشان را برای مسير
يابی ميشمارند

اتم به طول 10   آيا ميدانيد يک نانومتر يک ميليارديم متر يا حدوداً 
هيدروژن است
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با  مقايسه  در  انگلستان  کشور 
خيلی از کشورهای اروپايی 
توجه  با  تحصيلی  نظر  از 

خيلی  آن  آموزش  کيفيت  به 
گران نيست. تجارب دانش آموزان 

آنها  که  اين مطلب است  خارجی نشانگر 
شوند  می  تحصيلی  افت  دچار  ندرت  به 
و عمومًا نمرات خوبی بدست می آورند. 
هزينه های دانش آموزان در انگلستان به 
تقسيم می شوند:هزينه  دو قسمت عمده 

های تحصيلی و هزينه های زندگی.

هزینه های تحصیلی

توجه: در مدارس شبانه روزی، هزينه های 
می  غذا  و  اقامت  آموزش،  شامل:  تحصيلی 

شود. شما بايد هزينه های زندگی خودتان را زمانيکه 
تخصصی،  ای،  حرفه  های  دوره  گذراندن  مشغول 

هستيد،  ارشد  کارشناسی  حتی  يا  و  کارشناسی 
بپردازيد

 

مخارج زندگی

اين مبلغ هزينه های محل  احتياج دارند  پوند  به مبلغی در حدود ۶00  برای زندگی  انگلستان  عمده دانشجويان در 
زندگی، غذا، لباس و نيازهای اساسی را شامل می گردد. البته هزينه های زندگی در لندن يا در نواحی جنوب شرقی 
)باالتر از 745 پوند / ماهيانه( می باشد و هزينه های محل زندگی در شهرهای نواحی مرکزی انگلستان باالتر است.

هزينه های زندگی برای رشته هايی که در آنها آموزشهای شغلی داده می شود عمومًا 10 درصد پايين تر از رشته 
هايی است که منجر به نوعی مدرك دانشگاهی می شود.

چه مقدار پول انتظار دارید که برای نیازهای اساسی خود بپردازید؟  

مخارج جاری دیگر

مزايايی که برای دانشجويان خارجی وجود دارد

تحصيل در انگلستان چندين مزيت دارد که عبارتند از:

- همه دانشجويان تمام وقت خارجی که برای مدتی بيش از شش ماه در انگلستان تحصيل می کنند می 
توانند از مزايای خدمات درمانی مجانی ازطريق خدمات بهداشت ملی بهره مند شوند. اين بدين معناست 

که هزينه های ديدار پزشک و رفتن به بيمارستان برای شما و خانواده تان مجانی است.

است  کوتاهتر  ديگر  زبان  انگليسی  با کشورهای  مقايسه  در  انگلستان  در  احتمااًل  دانشگاهی  های  دوره  طول   -
بنابراين در انتهای دوره هزينه ها کمتر می گردد.

- دانشجويان ساکن در اتحاديه اروپا هزينه هايی برابر با دانشجويان انگليسی پرداخت می نمايند: بيشتر از 1075 
پوند در سال برای هزينه های تحصيلی بايد پرداخت شود، بعضی از خانواده های ساکن در اين اتحاديه که درآمد 
کمی دارند، مقدار کم يا جزيی ازاين هزينه ها را پرداخت می نمايند. در اسکاتلند، هزينه های تحصيلی برای دانشجويان 

ساکن در اتحاديه اروپا وجود ندارد.

کار کردن در حين دوره تحصيلی

آيا من اجازه دارم در انگلستان مشغول به کار شوم؟ 

بله شما در حين دوره تحصيلی و در ايام تعطيل بدون گرفتن اجازه کار می توانيد کار کنيد. شما تنها می توانيد هفته 
ای 20 ساعت در حين دوره تحصيل کار کنيد هر چند که اجازه کار شما در تعطيالت نا محدود است.

هزينه های ساالنه طول دوره ها

سه ترم در سال ؛5 سال تحصيلی 
؛ از سن 11 تا 18 سال

pound 2700-۶000 برای دانش 
آموزان ساکن در اروپا 

مدارس شبانه روزی

متفاوت 4800-3900 آموزشهای حرفه ای-تخصصی

سال   5( سال  چهار  تا  سه 
پزشکی(-سال  گروههای  برای 

تحصيلی 9 ماه می باشد.

هنر و علوم انسانی 7۶50-۶250

علوم 9700-۶500

بالينی 18000-۶950

دوره های کارشناسی

9 ماه- اما می توان آنرا تا 12 ماه 
به انجام رساند.

هنر و علوم انسانی 8200-۶750

علوم 9950-۶500

بالينی 17400-۶200 

دوره های کارشناسی ارشد

يک سال از  تعدادی  اما    11500-۶900
است  ممکن  بازرگانی  مدارس 
دريافت  در سال  پوند  تا 15000 

نمايند. 

MBA

280-320 پوند ماهيانه hall of residence محل زندگی در يک

2۶0-300 پوند ماهيانه self- catering hallمحل زندگی در يک

300-350 پوند ماهيانه hostel, lodgings or a bed-sitزندگی در يک

180-250 پوند ماهيانه زندگی در يک آپارتمان يا خانه

20-40 پوند ماهيانه زندگی  هزينه  شامل  )اگر  نور  و  کننده  گرم  وسايل 
نباشد(

120-1۶0 پوند ماهيانه غذا )اگر شامل هزينه زندگی نباشد(

10 پوند يا کمتر لباس زير، تی شرت

20 پوند يا کمتر و  معمولی  ژاکت  راحتی،  کفشهای  بلوز،  پيراهن،   
لباسهای تابستانی

30 پوند يا کمتر شلوار، جين ولباسهای زمستانی

50 پوند يا کمتر پوتين،  و  زنانه  بارانی  معمولی،  ژاکت  زنانه،  کفش 
ژاکت گرم مردانه و شلوار

90 پوند يا کمتر بارانی مردانه،کاپشن زمستانی بزرگساالن

10-50 پوند کتابهای درسی

1۶0 پوند در ماه مراقبت از بچه

1۶ پوند در ماه خشک شويی

9-12 پوند در ماه لوازم آرايشی و بهداشتی فردی

 20-12 و  مردان  برای  ماه  در  پوند   10 سر  آرايش 
پوند برای زنان

غذا در رستوران )بدون نوشيدنی(، حداقل 5 پوند و به 
طور متوسط 12 پوند

 کرايه وسايل نقليه به طور روزانه ) در صورتی که 
نزديک محل 

تحصيل زندگی کنيد 3 1- پوند در روز(.

هزینه های تحصیلی و مخارج زندگی در انگستان
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 تقسیم بندی
 خانم ها و آقایان

مردها کال به سه گروه اصلی تقسيم ميشن: 

گروه اول مردهائی هستند که دوست دارن خودشون رو بدبخت کنند! اين دسته از مردان 
ميرن زن ميگيرن! )ديگه خودتون تا آخرشو بخونين! ( 

گروه دوم مردهائی هستند که دوست ندارن خودشونو بدبخت کنن، ولی تا چشم باز ميکنن 
ميبينن سه، چهار تا بچه مردم رو بدبخت کرده اند! اين گروه ميرن کشيش کليساهای کاتوليک 

ميشن!

آخرين گروه هم مردانی هستند که ميرن زن ميگيرن، بعدش باز هم ميرن زن ميگيرن، اونوقت 
ميرن يه زن ديگه هم ميگيرن و يه دو جين هم صيغه ميکنن! اين گروه ميرن فقيه ميشن و 

مرجع تقليد مسلمين جهان!

و اما زنها کال به پنج گروه اصلی تقسيم ميشن: 

گروه اول زنهائی هستند که مردها رو بدبخت ميکنن!

گروه دوم زنهائی هستند که اشک مردها رو در ميارن!

گروه سوم زنهائی هستند که جون مردها رو به لبشون ميرسونن!

) ميانگين!(  آرزوی مرگ  بار  گروه چهارم زنهائی هستند که کاری ميکنن مردها روزی 18 
کنن!

گروه پنجم زنهائی هستند که به اشتباه فکر ميکنن جزو هيچکدوم از گروههای باال نيستند 
) ولی هستند!!(

علت دروغ گفتن آقایان
روزي، وقتي هيزم شکني مشغول قطع کردن يه شاخه درخت باالي رودخونه بود ، تبرش 

افتاد تو رودخونه

وقتي در حال گريه کردن بود يه فرشته اومد و ازش پرسيد: چرا گريه مي کني؟

هيزم شکن گفت که تبرم توي رودخونه افتاده. فرشته رفت و با يه تبر طاليي برگشت. ‘’ آيا 
اين تبر توست؟’’ هيزم شکن جواب داد: ‘’ نه

فرشته دوباره به زير آب رفت و اين بار با يه تبر نقره اي برگشت و پرسيد که آيا اين تبر 
توست؟ دوباره، هيزم شکن جواب داد : نه

فرشته باز هم به زير آب رفت و اين بار با يه تبر آهني برگشت و پرسيد آيا اين تبر توست؟

جواب داد: آره. فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر سه تبر را به او داد و هيزم شکن 
خوشحال روانه خونه شد

يه روز وقتي داشت با زنش کنار رودخونه راه مي رفت زنش افتاد توي آب. )هههههههه

هيزم شکن داشت گريه مي کرد که فرشته باز هم اومد و پرسيد که چرا گريه مي کني؟

اوه فرشته، زنم افتاده توي آب

فرشته رفت زير آب و با جنيفر لوپز برگشت و پرسيد : زنت اينه؟

‘’ آره ‘’ هيزم شکن فرياد زد

فرشته عصباني شد. ‘’ تو تقلب کردي، اين نامرديه

هيزم شکن جواب داد : اوه، فرشته من منو ببخش. سوء تفاهم شده. ميدووني، اگه به جنيفر 

کاترين  به  اگه  هم  باز  و  اومدي.  مي  زتاجونز  کاترين  با  و  ميرفتي  تو  ميگفتم  نه’’   ’‘ لوپز 
زتاجونز ‘’نه’’ ميگفتم تو ميرفتي و با زن خودم مي اومدي و من هم ميگفتم آره . اونوقت تو 
هر سه تا رو به من مي دادي اما فرشته، من يه آدم فقيرم و توانايي نگهداري سه تا زن رو 

ندارم، و به همين دليل بود که اين بار گفتم آره

فالخند
٬ متولدين خرداد 

مرد متولد خرداد در برج دوپيکر بهدنيا آمده و بههمين دليل هم دارای شخصيتی دوگانه است 
و هم احتمال دو زنه بودنش ببيشتر از مردهای متولد شده در ساير ماههای سال است. 

شخصيت دوگانه مرد خردادی خيلی وقتها ممکن است باعث تعجب و حيرت اطرافيان شود تا 
آنجا که حتی... اصاًل به خاطره يکی از دوستانم در اينباره توجه کنيد: 

ما يک همکار خردادی داشتيم که بسيار سحرخيز بود و از ريختن شکر در چای بهشدت متنفر 
بود. اما يک روز صبح در کمال ناباوری پس از آنکه با يک ساعتونيم تأخير سرکار حاضر 
شد به آبدارچی سفارش چای شيرين داد! من که فکر نميکردم او تا اين حد دوشخصيتی باشد 

ازش پرسيدم: »هی اسفنديار تو يه خردادی اصيل و به تمام معنايی!« 

اما اسفنديار گفت: اسمش اسفنديار نيست و در ماه خرداد هم متولد نشده و تازه از امروز 
به بخش ما منتقل شده... هر چند که او هنوز اصرار ميکند اسفنديار نيست ولی من که اين 

خرداديهای دو شخصيتی آب زيرکاه را ميشناسم!« 

مرد متولد خردادماه ممکن است هرلحظه افکار، عقايد و نظرهای کلی و جزئياش را در مورد 
زندگی عوض کند و در مواردی ديده شده که يک مرد خردادی صبح رئيس يک شرکت، ظهر 

منشی شرکت و عصر آبدارچی همان شرکت بوده! 

مرد متولد اين ماه برخالف آنچه بهنظر ميرسد بسيار ثابتقدم است و در مدتی که هنوز نظرش 
عوض نشده روی نظرش پافشاری عجيبی ميکند ولی خوب، با پيدا شدن سروکله يک نظريه 

تازه اين پافشاری و ثابتقدمی به نظريه تازهتر منتقل ميشود! 

وعدههای  دليل  بههمين  و  نميکند  باز  هرکسی  برای  را  دلش  سفره  خردادی  مرد  طرف  از 
سرسفرهای مسؤوالن هيچوقت توجه او را جلب نميکند! 

اين  تا زن بگيرد، سعی ميکند  پارهای مشکالت دو  به دليل  نتواند  اگر  مرد متولد خردادماه 
دوگانگی را در جنبههای ديگر زندگياش بهکار ببندد و مثاًل دو تا ماشين، دو تا سنگپا و ليف، 

دو تا گوشی موبايل و دو تا خانه برای خودش جفت و جور کند. 

او دوستان قديمی را با پيدا شدن دوستان تازه فراموش ميکند و خوبی ماجرا اين است که 
ميتوانيد در طول چند سال چندبار با او دوست شويد و او هر بار خيال ميکند بار اولی است 

که با شما آشنا ميشود و از اين بابت يک عالمه تحويلتان ميگيرد! 

٬ زن متولد خرداد 

غيرقابل  همواره  ديگر!(  داليل  )يا  دليل  بههمين  و  است  مرکوری  ماه  اين  متولد  زن  سياره 
پشبينی است. يعنی ممکن است مردی که فکر ميکند زن متولد اين ماه را بهدست آورده ناگهان 
در برابر واقعيتی قرار بگيرد که بهطور غير قابل پيشبينی سرکار بوده و يک نفر ديگر دختر 

مورد عالقهاش را بهدستآورده! 

طنزپرداز  احتمال  ولی  است  شوخطبع  خردادماه  متولد  زن 
شدنش چندان زياد نيست! او تفريح را بهشدت دوست دارد 
و بعيد نيست ناگهان به شيوه کمديهای صامت بزن و بکوبی 

يک کيک پايسيب به طرف صورتتان پرتاب کند! 

از ديگر مشخصههای زن متولد خرداد اين است که اصواًل 
اخالقی  خصوصيات  و  تولد  ماه  درباره  نميشود  خيلی 

مربوطهاش طنز نوشت. والسالم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َسرکتاب، دعای باطل ِسحر، دعای محبت، کارگشایی، 
بخت گشایی، رزق و روزی و درمان دردها با توسل 

به قرآن مجید

۰79۰331۰833

باقال قاتق
مواد الزم 

لوبياي مخصوص باقالقاتق 250 گرم 

کره 200 گرم 

سير يک بوته 

تخم مرغ 3-4 عدد 

2/1 فنجان يا  شويد تازه : 100 گرم 
شويد خشک

زرد چوبه يک قاشق چايخوري 

نمک و فلفل به مقدار الزم 

طرز تهیه : 

لوبياي مخصوص باقال قاتق را شسته و يک روز قبل آن را خيس مي کنيم . سپس پوست آن را مي گيريم 
. سير را پوست گرفته و خرد مي کنيم و با کره کمي تفت مي دهيم . باقالي پوست گرفته را اضافه مي 
کنيم و خوب تفت مي دهيم . زرد چوبه و شويد را اضافه مي کنيم و کمي تفت مي دهيم . به باقال آنقدر 
آب اضافه مي کنيم تا يک بند انگشت روي آن را آب بگيرد . شعله را ماليم کرده و مي گذاريم بپزد ، ولي 
له نشود . نمک و فلفل آن را ميزان کرده و 3 عدد تخم مرغ را هم مي زنيم و به خورشت اضافه  مي کنيم 
و در ظرف را مي گذاريم تا تخم مرغ ها کمي سفت شوند و سپس آن را در ظرف مي کشيم . يکي از تخم 

مرغ ها را نيمرو کرده و در وسط ظرف خورشت قرار مي دهيم . 

یادآوري : 

1-    اگر لوبياي باقال قاتق را کمي سرخ کنيم ، هنگام پختن له نمي شود . 

2-    اين نوع خورش بايد کمي آب داشته و جا افتاده باشد . 

نکات تغذیه اي : 

اين غذا ، يکي از غذاهاي محلي ، مخصوص نواحي شمال ايران است . بهتر است غير از غذاهاي روزمره و 
عادي در برنامه هاي غذايي امان ، با طرز پخت غذاهاي محلي نواحي ديگر نيز آشنا شويم  . 

اين غذا ، يک غذاي خوشمزه و لذيذ است . بهتر است شما هم آن را امتحان کنيد . 

در تهيه اين غذا از گوشت استفاده نشده است ، ولي نگران نباشيد زيرا تخم مرغ يک جانشين مناسب براي 
گوشت است . انرژي حاصل از يک عدد تخم مرغ 75 کالري است که معادل انرژي يک واحد ) 30گرم( 

گوشت با چربي متوسط است . 

افزايش  ، باعث  با تخم مرغ  لوبياي مخصوص باقالقاتق نيز منبع پروتئين گياهي خوبي است که همراه 
کيفيت پروتئين غذا در حد پروتئين گوشت مي شود . اين غذا را هم مي توان با پلو و هم با نان ميل کرد 
. انرژي اين غذا در کل ، 2728 کالري است که اگر توسط 5 نفر ميل شود سهم هر فرد از انرژي 5/545 

کالري خواهد بود .

خدمات تصویر برداری و مجالس
عکاسی مدل - فیلمبرداری مراسم شما با بهترین کیفیت

078 6509 4370

حرف زدن به زبان ناخنها
ناخنهای شما نشاندهنده آنچه شما ميخوريد، هستند. ناخنهای سالم به معنی داشتن بدن سالم 

جهت  در  حرکت  به  را  شما  سالم،  ناخنهای  داشتن  منظور  به  تغذيهای  برنامهريزی  است. 
ناخنهای سالم  تغذيه خوب و مناسب ميتواند در داشتن  بدنتان هدايت ميکند.  تندرستی کل 

و زيبا موثر باشد. 

روی  زيادی  بسيار  تاثير  ميتواند  غذايی  مواد  در  انتخابشان  که  ميدانند  افراد  اغلب 
داشتن  نتيجه  خوب  ظاهری  و  احساس  داشتن  که  معنی  اين  به  باشد،  داشته  ظاهرشان 
معنی  اين  به  ميدهند.  نيرو  و  قدرت  انگشتان،  به  ناخنها  است.  صحيح  غذايی  رژيم  يک 

اليه  خارجيترين  ناخنها  ميکنند.  جلوگيری  انگشتانمان  به  صدمه  و  آسيب  از  ناخنها  که 
باعث  کافی،  خون  گردش  ميشوند.  ساخته  کراتين  نام  به  پروتيين  نوعی  از  و  هستند  پوست 

مشخص  ناخنها  در  مشکل جسمی  هر  يا  خون  گردش  نقص  ميشود.  ناخنها  بستر  صورتی  بنابراين رنگ  ميشود. 
اگر زمانی احساس کرديد يا ديديد که ناخنهايتان ديگر قوی و محکم نيستند، شايد وقت اين رسيده باشد که شما رژيم غذاييتان را تغيير 

دهيد يا به يک پزشک مراجعه کنيد.

* آيا ميدانيد کداميک از مشکالت جسمی روی ناخنها تاثير ميگذارند؟ و نشانههای آنها کدامند؟

* ناخنهای رنگ پريده

به سبز شود،  متمايل  ناخنهايتان  اگر رنگ  ناخنها شوند.  رنگپريدگی  ميتوانند موجب  بيماريهای ساده  برخی  و  آلرژی  استرس،  ديابت، 
نشاندهنده عفونت در بدن يا خود ناخنها است. ناخنهای مايل به رنگ آبی، مشکالت تنفسی مانند آمفيزم يا حتی آسم را نشان ميدهند. 
خط آبی تيره روی ناخن ميتواند نشانه سرطان پوست باشد، خطهای کوچک مشکی رنگ بيانگر مشکالت قلبی هستند در حالی که لکههای 
قرمز- قهوهای بيان کننده کمبود اسيد فوليک، پروتيين يا ويتامين C هستند. ناخنهای زردرنگ نشانه انواع مشکالت داخلی بدن مانند ديابت، 
مشکالت کبدی و تنفسی هستند. خطوط سفيد رنگ در طول ناخن ميتواند نشانه تب، بيماری قلبی يا کبدی، اختالالت کليوی يا به احتمال 

قوی نشانه کمبود آهن يا روی در رژيم غذاييتان باشد.

* شکل و بافت ناخنها

ناخنهايی که تمايل دارند به زير انگشتان خميده شوند، مشکالت تنفسی يا قلبی را مشخص ميکنند. ناخنهای پهن مربعی شکل نشانه اختالل 
هورمونی هستند در حالی که ناخنهای تخت و نازك ميتوانند نتيجه کمبود ويتامين 12B باشد. بافت ناخنها همانند رنگ ناخنها ميتواند 
درباره سالمت عمومی بدن به ما اطالعاتی بدهد. برآمدگيهای عمودی شکل روی ناخن ميتواند بيانگر اختالالتی مانند کمبود آهن، جذب 
ناکارآمد ويتامينها و مواد مغذی و روی هم رفته نشانه فقدان سالمت عمومی بدن باشد، همچنين اين برآمدگيها ميتوانند بيانگر برخی 
مشکالت جدی، مانند اختالالت کليوی باشد. عالوه بر اين برآمدگيهای عمودی شکل و ناخنهای ناصاف اين حقيقت را نشان ميدهند که بدن 

مستعد ابتال به آرتريت است. برآمدگيهای افقی در طول ناخن، استرسهای جسمی يا روحی را مشخص ميکنند.

* در اين قسمت به رعايت برخی نکات تغذيهای درباره سالمت ناخنها اشاره ميشود.

* کلسيم و ناخنها

کلسيم يکی از عوامل ضروری برای سالمت ناخنها است. بدون آن، ناخنها استحکام و قدرت خود را از دست ميدهند و خشک و شکننده 
ميشوند. شما ميتوانيد کلسيم موردنياز خود را از فرآوردههای لبنی، سبزيهای برگ سبز، کنجد يا حتی مکمل غذايی روزانه تامين کنيد.

* آهن و ناخنها

تامين کافی آهن در رژيم غذايی، عالوه بر تامين آهن سيستم 
داشتن  برای  تغذيهای  برنامهريزی  مهم  جزو  خون،  گردش 
ناخنهايتان  که  شديد  متوجه  شما  اگر  است.  سالم  ناخنهای 
شکننده شدهاند يا دارای برآمدگيهای عمودی شکل شدهاند، 
تا  کنيد  ارزيابی  را  غذاييتان  رژيم  است.  آهن  کمبود  نشانه 
مطمئن شويد از منابع غذايی غنی از آهن استفاده ميکنيد يا 
نه. منابع غذايی خوب آن عبارتاند از جگر و ساير ارگانهای 
و  کامل  غالت  دريايی،  غذاهای  تخممرغ،  گوشت،  غددی، 
ميوههای خشک شده. پختن غذا در ظروف استيل که ترکيب 
آن حدود 98 درصد آهن است، موجب افزايش محتوی آهن 
غذا ميشود که در محاسبه دريافت آهن بايد در نظر گرفته 
شود. همچنين سعی کنيد در ميان وعدهها از اسنکهای غنی 
از آهن استفاده کنيد مثل کراکر غالت کامل يا يک مشت تخم 

کدو تنبل.

* پروتئين و ناخنها

کمبود  بنابراين  ميشوند،  ساخته  پروتيين  از  اساسا  ناخنها 
پروتيين در رژيم غذايی فورا در ناخنها نمايان ميشود. خطوط سفيدرنگ در طول ناخنها نشانهای از کمبود پروتيين است. شما ميتوانيد از 

حبوبات، جو، دانهها، مغزها، تخممرغ و گوشت کم چرب، پروتيين موردنيازتان را تامين کنيد.

* ويتامينها و ناخنها

همانطور که قبال ذکر شد، برآمدگيها در ناخنها ميتوانند در نتيجه کمبود ويتامينها باشد. يکی از آنها، ويتامينهای گروه B است. ويتامينهای 
گروه B به خصوص ويتامين 12B برای رشد و رنگ طبيعی ناخنها ضروری هستند. ويتامين 1B يا تيامين به طور عمده در سبوس برنج، 
ويتامين2B يا ريبوفالوين در شير، تخممرغ، جگر، ويتامين ۶B يا پيريدوکسين در گوشت ماهيچه، جگر، تخممرغ، غالت کامل و سويا و 
ويتامين 12B يا کوباآلمين در غذاهای حيوانی مانند جگر، تخممرغ، شير، گوشت و ماهی يافت ميشوند. ويتامين C دومين عامل ضروری 
است. دريافت کافی آن از خميدگی و برجستگی ناخنها جلوگيری ميکند. منابع خوب ويتامين C عبارتاند از فلفل قرمز و سياه، برگهای کلم 

پيچ و بروکلی، اسفناج، گوجهفرنگی، سيبزمينی، توت فرنگی، کيوی، نارنگی و ساير مرکبات.

* لکه های سفيد رنگ

يکی از شايعترين مشکالت ناخنها، وجود لکههای سفيد رنگ روی ناخنهاست. ظاهر شدن مکرر آنها به احتمال قوی نتيجه کمبود آهن و 
روی است. 

قبل از نگرانی درباره هر نوع بيماری جدی، اولين اقدام، مراجعه به پزشک و انجام آزمايش به منظور اندازهگيری سطوح آهنوروی است. 
توجه داشته باشيد که مکملهای آهن و روی را بدون مشورت پزشکتان خودسرانه مصرف نکنيد. 
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فال هفته

ولي  است  منطقي  توقع  و آشنايان،  از دوستان  زندگي،  از  ماه  اين  متولدين  از  توقعات خيلي   : ماه  فروردين 
متاسفانه گاه بداليلي به اين خواسته ها نميرسند و همين سبب ناراحتي و عصبانيت و افسردگي شان ميشود ، در 
حاليکه نبايد چنين باشد ، چرا که بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود . در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، 
اکثر متولدين اين ماه به سوی ايده هايشان پيش ميروند . در اين هفته سعي کنيد معامله ای انجام ندهيد ، شانس با 

شما يار نيست.

ارديبهشت ماه : در زمينه مسائل احساسي و عاطفي خيلي از خانمهای متولد اين ماه دچار يک گره کور در 
زندگي خود را طوری تنظيم کنند که اين گره های کور بر آن اثری نگذارد . درضمن بعضي مجردها و چه آنها که در 
گذشته وصلت و طالقي داشته اند، شرايط تازه ای برای تشکيل زندگي دلخواه خود قرار ميگيرند . خبرهای خوشي 
برای هشتاد درصد از متولدين اين ماه در راه است که اغبل در رابطه با کار است . شما احتياج به مسافرت ولو کوتاه 

داريد ، حتما اين مسافرت را مهيا سازيد ، چرا که فوق العاده در روحيات شما تاثير خواهد گذاشت.

خرداد ماه : به پدر و مادرهای متولد اين ماه توصيه ميشود در روابط خود با فرزندان خود رعايت احتياط را 
کرده و اصوال” از خشونت و يا بي اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا که اين بچه ها با محبت و عشق و دوستي 
زودتر همراه و همگام ميشوند . در حاليکه شانس بسياری از متولدين مجرد برای شروع زندگي مستقل و خوب باال 

ست، بعضي ها نيز ناچارند در نامزدی و يا روابط عاشقانه خود تجديد نظر کنند . شنبه شادی را پيش رو داريد. 

 تير ماه : دخترهای متولد اين ماه اغلب با خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” دير هنگام تن به 
وصلت ميدهند، بعضي ها بدون عشق ازدواج ميکنند که به آنها توصيه ميشود که در تصميمات خودشان تجديد نظر 
کنند . مردان اين ماه در دوراهي گير کرده اند که توصيه ميشود با تفکر و مشاورت، راه درست را انتخاب کنند . به 

زودی خبر خوشي را دريافت خواهيد کرد که زندگيتان را دگرگون خواهد کرد.

مرداد ماه : در يک محل و با گفتگوی دوستانه ای، مچ دو سه نفر باز ميشود، خصوصا” آن گروه که سعي دارند 
با غيبت و بدگوئي و سخن و حرف از اين به آن بردن سبب دشمني ها شوند و مسلما” با شناسائي اين آدمها طردشان 
ضروری است . خيلي از جوان های متولد اين ماه در بدست آوردن هدفها بسيار عجول هستند بطوريکه گاه در مسير 
اين تعجيل دچار دوباره کاری و يا تکرار و يا کندی حرکت ميشوند، در هر حال اين گروه بايد عاقالنه و صبورانه پيش 

بروند، عشق برای بعضي از مجردها توام با خوشبختي و برای عده ای دردسرساز و پرهياهوست.

 شهريور ماه : در زمينه مسائل عاطفي و احساسي، خيلي از خانمها و دختر خانمها خود را بدشانس ميشناسند 
و عقيده دارند حق شان با توجه به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليکه اين گروه نبايد به امروز خود نظر اندازند، 
چرا که فرداهای روشني در پيش است . زندگي زناشوئي زوج های جوان اغلب توام با سعادت است ولي معدودی از پا 
به بن بست گذاشته و ميانساالن بداليلي طوفاني در زندگي خود پديد آورده و بکلي شيرازه زندگي خود را بهم ريخته 
اند . نامزديهای تازه زندگي خيلي از دخترها را بکلي عوض خواهد کرد . به آقايون مجرد توصيه ميشود که سريعا 

احساسات خود را به محبوب خود ابراز کنند در غير اينصورت شانس بزرگي را از دست خواهند داد. 

مهر ماه : برای اغلب پدر و مادرهای متولد اين ماه شانس تازه ای برای يافتن مسير پر از آرامش و سعادت 
پيش ميايد که بايد از اين فرصت بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه که در صدد يک نقل و انتقال بزرگ هستند ، بايد 
هر چه زودتر اين تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان و بالتکليف نگذارند . در حاليکه طالق در جمع 

تولدين اين ماه درجه پائيني دارد ولي گروهي بهر حال ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند. 

آبان ماه : انتظاراتي که خيلي از متولدين اين ماه از دوستان و اطرافيان خود دارند منطقي است ولي در واقع 
بايد صبر کنند تا عده ای امکان جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح بازگشت خوبي ها و کمک ها در راه است . 
خانم های متولد اين ماه اغلب روحيه حساس و شکننده ای دارند، اين عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشکنند 
و آنقدر که به روابط انسانها در حد احساسي اهميت ميدهند به کمک و ياری مادی نيم نگاهي هم ندارند . ازدواج در 

ميان جوان ترها اوج ميگيرد و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي يابند. 

 آذر ماه : مسئله وسوسه اعتياد بسياری از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به همين جهت 
توصيه ميشود شديدا” مراقب باشند و تله های خطرناك را زير پای خود ببينند . ازدواج دوم برای آن عده که از زندگي 
گذشته خود ناکام بودند با دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها 

را دگرگون ميسازد . دوشنبه شادی را پيشرو داريد.  

 دي ماه :  عشق در زندگي متولدين اين ماه هميشه نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر پيوند محکم آن به دليلي 
دچار از هم گسيختگي شود، معموال” بدست آوردن شانس دوم تا حد زيادی مشکل و ناممکن ميگردد . در جمع خانواده 
متولدين اين ماه، آدمهای افسرده و غمگين ديده ميشوند که بايد خيلي زود آنها را به شادی و اميد کشاند وگرنه فضای 

خانواده را افسرده و بي تحرك ميسازند.

 بهمن ماه : ضمن اينکه نظم و ترتيب در کار و زندگي خيلي از متولدين اين ماه موج ميزند، گروهي نيز بداليل 
مختلف اخيرا” دچار آشفتگي شده اند، اين عده اگر به موقع وضعيت کاری و زندگي خود را تنظيم نکنند همه چيزشان 
بهم ميريزد و اغلب دختر خانمهای متولد اين ماه درگير عشقي پرشور و حساس شده اند که نياز به مطالعه بيشتری 

دارد . آقايون مجرد اين ماه شانس زيادی برای يافتن زوج آينده خود را دارند.

 اسفند ماه :  خانمهای متولد اين ماه به عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي بعضي با وجود 
غوطه خوردن در ثروت خود را تنها و بدون هدف مي بينند . در کنار اين عده، کساني هستند که زندگي را به دلخواه 
خود ميسازند، حتي در درون سختي ها و مشکالت نيز دريچه اي ميگشايند و همه چيز را مثبت ميسازند . جوان های 

شاغل و يا در حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و پراميدی افتاده و آينده خوبي را دنبال ميکنند.

 جهت درج آگهی در صفحه پاتوق
 لطفا با ۰784۶4۶3971 تماس حاصل

نمائید
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پیام های مهربانی تان رادر این ستون درج کنید

ترانه جان، تولدت خیلی خیلی خیلی مبارک!

هفته نامۀ پرشین

من زنی 32 ساله، مایل به آشنایی با آقایی مطلقه از 33 تا 40 ساله می باشم.
078 46491600

فرشاد جاِن خلبان، تولدت مبارک!

ترانه
این دنیا ارزشش رو نداره! همدیگر رو دوست داشته باشید!

ماریا
مامان فریبای ُگلم! از زحمتات خیلی ممنون. دوستت دارم!

مژگان

آقای آزادی! امیدوارم مسافرت بخاطر ماندنی در انگلیس داشته باشید!
از طرف ماریا و ترانه

آرش کمتر حرص بخور! خونسردی خودت رو حفظ کن!
ماریا

- زندگي گل سرخي است که 
گلبرگهايش خيالي و خارهايش واقعي 

است .

- چقدر سخت است منتظر کسي باشي 
که هيچ وقت فکر آمدن نيست.

- زندگي کتابي است پرماجرا ، هيچگاه 
آنرا به خاطر يک ورقش دور مينداز

- نگامي که خدا انسان را اندازه مي گيرد 
متر را دور ‘’قلبش ‘’ مي گذارد نه دور 

سرش 

- براي غلبه بر ظلمت کافي است چراغ روشن کنيم ، چون نمي توان ظلمت را روشن کرد .

- آنکه از ما باالتر است ما را بدبخت مي داند ، آن که از ما پائين تر است ما را خوشبخت تصور مي کند ، اما هر دو در 
اشتباهند ، زيرا ما گاهي خوشبختيم و غالبا بدبخت : بدبختي ما در آن ايامي است که به نقايص زندگي خود توجه داريم 

و خوشبختي ما در لحظات کوتاهي است که به نعمتهاي زندگي خود نظر مي اندازيم .

- دواي همه دردها نيکي است ، به شرط آنکه ندانند شما نيکيد وگرنه نخواهند گذاشت نيک بمانيد .

- ثروتمند کسی نيست که بيشترين ها را دارد؛بلکه کسی است که به کمترين ها نياز دارد

- درعالم دوچيزازهمه زيباتر است: آسمان پرستاره و وجداني آسوده

- دليل موفقيت برخي از افراد انجام دادن کارهايي است که ديگران از انجام دادن آن سر باز ميزنند

- خداوند به هر پرنده اي دانه اي ميدهد ، اما آن را در داخل النه اش نمي اندازد

- بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته کفشي که لگدمالش مي کند را هم خوش بو مي کند

-وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم وقتي که ديگر رفت به انتظار آمدنش نشستم وقتي ديگر نمي توانست 
مرا دوست بدارد من اورا دوست داشتم وقتي اوتمام شد من اغاز شدم و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها 

زندگي کردن مثل تنها مردن....

-گذشته کتابي است که بايد بارها خواند واز ان تجربه امو خت اينده کتابي است که اکنون توسط تو نوشته مي شو 
دبکو ش تا انچه را مي نگاري بعد ازخواندنش لذت ببري..

SM
S

با تشکر از تمامی دوستانی که ما را در 
توزیع این هفته نامه یاری می کنند، بدینوسیله 

لیست مراکز توزیع هفته نامۀ پرشین را برای 
شما خوانندگان عزیز اعالم می کنیم. 

جامعه ايرانيان
کانون ايرانيان

سوپر آ لما
سوپر آران
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ايرانی
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تهران
سوپر تخت جمشيد

سوپر جردن
سوپر خزر
سوپر رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن

سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر فرديس 

فرهنگسرا
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

سوپر هرمز
رستوران ايلينگ کباب

رستوران آريانا
رستوران بهشت

رستوران شهرزاد

Turkish Super Market,Way to say
|Turkish Super Market,TFC

Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و شهرستانهای:
Birmingham

Glasgow
Leeds

 Liverpool
 Manchester
New Castle

Nottingham
Southampton

Brighton

 برای دیدن هفته نامه پرشین 
بصورت رنگی لطفا به وب سایت  

www.persianweekly.
co.uk

مراجعه نمائید

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

بهزاد - 07909778185

تهیه داروهای درخواستی 
شما و ارسال  آن به 

ایران در 
اسرع وقت

077 3311 3137



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین    -17Aug 2007 1386 جمعه 26 مرداد

سال اول -  شماره هفتم 

گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
 لطفا سیزده 

مطلب و شعر 
لریزی بیزه گوندرین

 reports@persianweekly.co.uk  

تار آذربایجانی

تهران  در  که  تاری  با  آن  نواختن  نوع  و  سيم ها  تعداد 
نواخته می شود، متفاوت است. تار  آذربايجان يظاهرا حدود  
نام » صادق جان  به  به وسيله ی شخصی  150  سال پيش 
اسد اوغلی « در منطقه ی قره  باغ به وجود آمده و اين تار با 
تغييراتی که در آن داده شده به شکل امروزی در آمده است. تار 
آذربايجانی دارای يازده سيم است که به ترتيب خاصی با حفظ 
فاصله ی  چهارم درست کوك می شود. از اين يازده سيم يک سيم 

باس و چهار سيم ديگر به نام جينگره يا  سيم زنگ معروف است.

 روی تمامی سيم ها مضراب زده می شود اعم از سيم های اصلی، سيم 
باس و چهار سيم جينگره.تار آذربايجانی  22  پرده دارد. و وسعت آن در 
حدود دو اکتاو و نيم است.درباره موسيقی »عاشقی« نظرات متفاوتی وجود 
دارد که در مجموع، بهترين مفهوم آن عاشق به معنی مشتاق لقاء به »حق« 
است.در قديم به عاشق ها »اوزان« می گفتند و ظاهرا کلمه ی عاشق از دوره ی 
صفويه مرسوم شده است. دوره ای که رواج عاشقی بوده و عاشق ها از احترام 
را  آذربايجان  قديمی ترين  عاشق  رواياتشفاهی،  در  بوده اند.  برخوردار  ويژه ای 
»دده قرقود« می نامند که احتماال هفت صد تا هشت صد سال پيش می زيسته است. 
) درفرهنگ آذربايجان عاشق به کسی گفته می شود که ساز بزند، آواز بخواند و 
اشعار را فی البداهه بسرايد و دارای صفات و خصايل نيکو باشد.( موسيقی اصيل 
اين موسيقی دارای سی صد نغمه  عاشقی تنها با ساز »قرپوز« قابل اجرا است. 

بوده است. 

اما در باب ساز عاشق، سازی که عاشق با آن می نوازد. اين ساز در قديم دارای 
نه پرده بوده  که به مرور دارای چهارده، شانزده و بيست پرده شده است. در 
حالی که بسياری از عاشق های قديمی با سازهای نه پرده ای می نوازند، »عدالت 

نصيب اف« نوازنده ی بزرگ ساز عاشقی با ساز بيست پرده ای می نوازد. 

اين ساز دارای نه سيم است که سه تا سه تا کوك می شود. برای تغيير کوك فقط 
سيم های  رديف وسط عوض می شود و دو رديف بيرونی هميشه ثابت هستند. 
اخيرا از سازهای دوازده سيمی نيزاستفاده می شود. سيم های اين نوع سازها در 

سه دسته ی چهارتايی تنظيم می گردد. 

آشنایی با رقص 
آذری 

رقص توامًا و بيواسطه در درون موسيقي حيات و تحول يافته است. 
در سرزمين آذربايجان، از ديرباز رقص با معني و مضمون و در عين 
طراوات و دارا بودن جنبه حماسي و قهرماني خود در مراسم پيش 
از شکار مبارزه و در نهايت پيروزي و قدرداني از خدايان طبيعت و 
شکستن طلسمها اجرا ميشده است. در دوراني که انسانها، آفتاب، ماه، 
باد، آتش، آب، خاك درختان و حيوانات را مقدس ميشمردندو ستايش 
ميکردند. به رسم پرستش و نيايش و عبادت طي مراسمي دست به 

انجام حرکات موزون ميزدند.

ستايش و حرمت آتش در شرق و بويژه در آذربايجان اهميت زيادي 
داشت. آتش مظهور روشنايي گرما، محو کننده تاريکي بود. و به اين 
با موسيقي،  انجام حرکات موزون  با  اعتبار در ستايش قدرت آتش 
نقشهايي  که  است  اساس  براين  ميدادند.  انجام  را  خود  جشنهاي 
ايجاد شده بر صخره هاي قوبوستان )نام محلي در نزديکي شهر 

نزد  اهميت حرکتهاي موزون در  باکو در جمهوري آذربايجان( 
اند را نشان  مردمي که در حد 8-0 هزار سال پيش ميزيسته 
از  پريدن  و  موزون  گردش  از  رقص  تدريجي  ميدهد.تکامل 
ظريف،  حرکات  بديع،  فرمهاي  با  مراسمي  انجام  تا  آتش 

اين  است.  پيموده  را  درازي  راه  نقل،  و  تقليد  و  پانتوميم 
سلسله از حرکات بامعنا، مفهوم و مضمون شکار، کمين، 
تمثيلهايي چون  با  رديابي، رماندن، گرفتن وجنگيدن و 

برداشت،  کاشت،  طبيعت،  بهار، بيداري  رسيدن  فرا 
کومه  ماهي،  صيد  چيني،  باغ  محصول،  برداشت  

و  پهلواني  موزون  درحرکات  نهايت  در  و  سازي 
حماسهاي با شمشير کوراوغلو، با سينه اي فراخ، 
گاه  ارام،  گاه  مغرورؤ  دوردست،  به  نگاهي  با 
و  پرشها و جهشهاي سريع  با  پايکوبان،  تند، 

نشاني از مهارتهاي جنگي، باريتم تند طبل ها، 
از  آذربايجان  مردم  ميرسد.زندگي  اوج  به 
تاريخ  با رقص عجين بوده است.  ديرباز 

آذربايجان  در  موزون  حرکات  انواع 
صورت  اجرا، به  نحوه  و  فرم  نظر  از 

از  اعم  جمعي،  دسته  يا  انفرادي 
مردانه يا زنانه و تعداد ايفاکنندگان 
است  مبسوط  و  متنوع  بقدري 
کردي،  ترکي،  فرهنگهاي  در  که 
نامهاي  با   … و  گرجي  ارمني، 

بسياري  در  و  يافته  تبلور  گوناگون 
مختلف  فرهنگهاي  موزون  حرکات  موارد  از 

اين  با  دارند.  تفاوت  باهم  جزئيات  در  و  مشترك  پايه  در 
حال ميتوان صدها نوع از حرکات موزون را بنابه نام محل يا فرد 

و  غنايي  موزون  حرکات  بصورت  اجرا  نحوه  زباني،  مفهوم  شهير، 
کرد:  بندي  تقسيم   … و  کميد  مراسمي  حماسي،  و  پهلواني   ليريک 
واغزالي،  کمه،  تره  دره،  اوزون  شاالخو،  ياللي،  ليريک:  -1رقص 
يئري-  الله، دستمالي،  آلما،  قيتقيلدا،  آي،  گولوم  توراجي،  سينديرما، 

يئري

-2رقص پهلواني و جنگي: قزاقي، قفقازي، لزگي، قايتاغي، کوراوغلونون 
زوتي،  زوتي-  ميصري،  باغيرتيسي،  کوراوغلونون  قايتارماسي، 

زنجير توتماق، تار آباسي

-3رقص مراسمي: کوسا- کوسا، آذربايجان، ميرزهيي، آسماکسمه، 
آغيرقاراداغي و ….

اين  در  شد  ذکر  انچه  تمامي  اجراي  نحوه  و  فرم  درباره  توضيح 
مقاله نميگنجد و تنها به اشارتي کوتاه و به تفکيک از هر کدام بسنده 

ميشود.

ياللي: از رقص ريشهدار و باستاني است که در فرهنگهاي آذربايجاني، 
کردي، ارمني گرجي، و برخي ديگر از فرهنگهاي آسياي مرکزي بطور 
گستردهاي رواج دارد. ظاهراً اشعار حکيم نظامي گنجوي در منظومه 
خسرو و شيرين، در توصيف حرکتهاي پاي ايفاگر- به مانند گردش 

زخمه بر چنگ – به ياللي ميباشد:

ياللي با مشايعت نوازندگان سورناودهل در صفي طوالني، دست در 
دست، با دستمال ياچوبي در دست رهبر صف، بصورت جمعي اجرا 
ميشده است. تحول ياللي و گستردگي نحوه اجراي آن به صدها گونه 
کرد: اشاره  زير  انواع  به  ميتوان  آن  از  که  انجاميده  طرح  و  آهنگ 
چوالغي، اوچ آدديم، دونه ياللي، قازقازي، کوچه ري، ائل يالليي، ايکي 

اياق، قاالدان قااليا، شه راني، قاليئي، چوپ چوپو، و …

ياللي در دو نوع بصورت رقص مستقل و حرکات موضوعي بصورت 

تاترونمايش – هک در حين رقص موتيفهاي قهرماني و روحيات ايلي، 
جواني و چابکي خود را مييابد- اجرا ميشود. که دوزياللي، سيياقوقو، 
اپراي  از  قسمتي  در  ياللي  است.از  قسم  اين  از  عرفاني  و  نزهره  ته 
نرگس  اپراي  از  قسمتي  در  بيگوف  حاجي  ئوزير  ساخته  کوراوغلو 
ساخته مسلم ماقامايف در قسمتي از باله گلشن ساخته سلطان حاجي 
بيگوف در اثري به نام ياللي ساخته جهانگير جهانگيروف، در قسمتي 
از باله قوبوستان کولگهلري ساخته قاراقاراپف و آهنگسازان روسي 
ماورا  و  قفقاز  است.لزگي: رقصهاي  استفاده شده  اروپايي  بعضًا  و 
ان بشمار ميرود که به شکل گستردهاي در آذربايجان متداول است. 
لزگي، حماسي، باوقار، پرتحرك و ريتميک است که 
توسط مردان بصورت جمعي و با هنرنمايي 
تک تک ايفاگران با حرکات پا، پنجه 
با  سريع  بصورت  پا، 
حالت  از  تمثيلي 
و  تاخت 

سوار بر اسب 
با خنجري در  و غالبًا 

کرده،  مشت  دستهاي  يا  دست 
اکروباتيک،  گاه  و  بديع  حرکاتي  با 

چرخش روي زانوها، پرشها اجرا ميشود.

قايتاغي: نوع ديگري از رقص است که در آذربايجان با عناوين اوج 
دوست، يئددي قارداش اوغالنالر رقصي اجرا ميگردد.

قلييف،  نيازي،  برودين،  روبنشتين،  گلينکا،  از  آثاري  در  قايتاغي  از 
شده  استفاده  آهنگسازان  از  ديگر  برخي  و  اوف  رستم  حاجييف، 

است.

اجرا  از رقصهاي قديمي است که توسط سورنا و دهل  اوغلو:  کور 
ميشود. کوراوغلو، پرصالبت، حماسي، رزمي و پهلواني است که در 
ابتدا با سرعتي آرام شروع شده و تدريجًا تند ميشود که به يادبود 
ميشود. ناميده  کوراوغلو  يعني  فئودالي  دوران  افسانهاي  قهرمان 

مانند:  گوناگوني  نامهاي  با  و  مختلف  انواع  در  قديم  از  کوراوفلو 
کوراوغلونون قايتارماسي، ميصري، کوراوغلونون باغيرتيسي و … 
با حرکات موزون  همچنين در ورزشهاي باستاني و زورخانه توام 
ورزشکاران  رقصهاي  ميان  در  گاه  زورخانه  در  است.  بوده  رايج 
نمايشي از کشتي و حرکتهايي با دست و بدن و مانند زنجيره توتماق 
و باالخره به مانند دوست، ياللي را از نوع زوتي- زوتي با حرکتهاي 
به  منسوب  عربي  )شمشير  مينمايند.ميصري:  اجرا  خاصي  پهلواني 
کوراوغلو( غالبًا توسط عاشيقها، باريتمي شبيه به مارش و با انجام 
اجرا  ايفاگران  توسط  شمشير  با  غالبًا  و  سنگين  و  مشکل  حرکات 

ميشود

آگهی های شما 
به کیفیت و استمرار این هفته 

نامه 
یاری می رساند
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سال اول -  شماره هفتم 

 afghanistan@persianweekly.co.uk  )با یار آشنا )گذری بر فرهنگ و ادبیات افغانستان
با یار  آشنا سخن  آشنا  بگو

وقتی  شرق  شناسان ، در باره  کلمه_ پرشين-  حرف می زنند .منظور  آن ها  
از  چنين  کلمه ای بدون  شک  سرزمين  بزرگی  است  که  از  کو ههای قفقاز  
تا  ماوراالنهر  گسترده  شده  است .اين  سرزمين که  همواره در  طول تاريخ) 
اگرچه با  قدری  کش  و  قوس( ، سرزمينی  واحد  با  فرهنگ  و  آداب  و  
رسومی  يگانه  بوده است. سرزمينی  که در  روزگار  حکومت  کيانيان )پيش 
از  هخامنشيان(ودر زمان  پادشاهی  منوچهر در  بلخ  بامی ، آرش کمانگير 
، با  پرتاب  تيری  اسطوره ای  جانش  را  بر سر  آن گذاشت.  تيری  که از  
آمل در دل  البرز  به  کناره  آمو دريا  افتاد .  و مرزهای  تاريخی  سرزمين  
پرشين )آريانای اسطوره ای ( را برای  مدام  محکم کرد  و  از  آن  روز  تا 
امروز  بسيار  جان  ها  که  بر  سر اين  ناموس  اسطوره ای  فداشدند.بعد 
ها  گردش  روزگار  و  همت نادره شاهانی شگفت  ، شهر  به  شهر  اين  
سرزمين  را  که  به  خاطر  وجب  به  وجبش  خون  ريخته  شده  بود  به  
روس وتتر وبتر  بخشيد .وسياست مداران  معاصر  پيله  های  ناسيوناليسم 
کاذبی  را  در  هر  تکه  اين  سرزمين  از هم  جدا  شده  تنيدند.  حال  آنکه  
به راستی  جدا  از  هياهوی  اهل  سياست  ، مردم  سمرقند  و  بخارا و  بلخ  
و  هرات  و کابل  و  غزنه و  خوارزم  و مرو  وگنجه  و  شروان و  باکو  با 
مردم  شيراز  و  اصفهان  و  تهران  و  مشهد و  ....جان و روانی  مشترك  
دارند  که  بر تاريخ  ،  فرهنگ  و روياهای  مشترك  استوار  شده  است.درين  
راستا  ،  هفته  نامه  پرشين  ، عالقه  مند  است ، عالوه بر  صفحه گذری بر  
فرهنگ  آذربايجان  ،صفحه ای  را  به  فرهنگ  و فعاليت های  فرهنگی امروز 
افغانستان  اختصاص  بدهد . و دور  از  اجتماع  خشمگين  اهل  سياست ، 
دست  همه  فرهنگيان  و  قلم  به  دستان  و فرهنگ مداران  افغانستان  را  
می فشارد و  به  همين  شکل چنانکه  مقدور باشد ، دست  تمام کسانی  را  
که  به  نام  گرامی اين  هفته  نامه  تعلق  خاطر دارند و امروزه  در  سرزمين 
هايی  با نام های  ازبکستان ،تاجيکستان  و  قفقاز  می زيند. بی  شک اين  
جريده  به  تمام کسانی  تعلق  دارد  که  به نام  آن  و  به  کلمات آن  تعلق  
خاطر  دارند. و در  آخر،  سخن  همدالنه  حافظ  را  شاهد مثال  می  آوريم  

که  فرموده  بود:

خیز  تا  خاطر بدان  ترک  سمرقندی  دهیم

کز  شمیمش  بوی  جوی  مولیان  آید همی

رضا اَرميا

رمان  کاغذ پران باز ))kiterunner - در  ايران با نام  بادبادك باز ترجمه  و 
مشهور  شده است- از نويسنده  مشهور افغانستان –خالدحسينی- که يکی  
از  پر فروش ترين  کتاب  های جهان  در  طی  يکی دو  سال  گذشته  بوده  
است  باالخره به روی  پرده  سينما  ها  آمد. اين رمان که تا به حال به 42 
زبان مختلف ترجمه شده، توجه بسياری از محافل ادبی و هنری را به خود  
جلب  کرده  بود ،وباالخره  سال گذشته، شرکت های بزرگ فيلمسازی آمريکا 
 Paramount( )Dreamworks( و پارامونت وانتيج  ، چون دريم وورکس 
اين  اساس  بر  بلندی  فيلم  ساخت  و  سرمايه گذاری  به  تصميم   ،)Vantage

رمان گرفتند.

اتفاق  هفتاد  و  شصت  دهه های  افغانستان  در  »بادبادك باز«  کتاب  داستان 
می افتد و رابطه ی دوستی بين دو پسر نوجوان به نام های امير و حسن را از 
دو خانواده وطايفه متفاوت، روايت می کند که با وجود فاصله ی طبقاتی زياد، 
رفاقت عميقی بين آن ها شکل گرفته است. امير فرزند خانواده ای ست متمول و 
مرفه در کابل و حسن پسر خدمتکار اين خانواده است. امير و حسن روزها 
را با هم به کاغذ پران بازی و گفتن قصه هايی درباره ی مکان های مرموز و 
جنگاوران تنومند می گذرانند، تا اينکه به دنبال ناجوان مردی  دوست  مرفه  
و  گردش  روگار، رابطه ی اين دو دوست برای هميشه تغيير می کند. همه 
اين  حوادث ،با اشغال افغانستان توسط روس هاتوام  می شود که در نتيجه ی 

آن خانواده امير به  جانب  آمريکا رهسپار و مهاجر می  شوند.

کودکی  به دوست   و خيانت  بی وفايی  به خاطر  امير همچنان  نيز  آنجا  در 
افغانستان   که   بعد   سال ها  اينکه  تا  می برد  به سر  وجدان  عذاب  در  اش  
تحت  تسلط  طالبان در  آمده  است  تصميم  می  گيرد  که  به  افغانستان  

بر  گردد.

»بادبادك باز« به  قول - راديو زمانه- ، »رمانی ست درباره ی دوستی، خيانت، 
صداقت و رستگاری. داستانی ست درباره ی فرهنگی غنی در سرزمينی زيبا 

که به خاطر جنگ، تجاوز و تعدی در حال از بين رفتن است.

»بادبادك باز«  رمان  در  نهفته  تصويری  جذابيت های  و  دراماتيک  عناصر 
توجه تهيه کنندگان بسياری از جمله شرکت های فيلمسازی پارامونت وانتيج 
و دريم وورکس را به خود جلب کرد تا جايی که آنان را مصمم به ساخت 
فيلمی خارج از استانداردهای هميشگی هاليوود کرد: فيلمی بدون بازيگران 
و ستارگان غربی و به زبانی غير از زبان انگليسی. برای کارگردانی فيلم نيز 
از مارك فورستر )Marc Forster( سازنده ی فيلم های تحسين شده ای چون 

»ضيافت اهريمن« و »در جستجوی ناکجا آباد«، دعوت شد. «

با  گفتگويی  در  هاليوود  االصل   سويسی  کارگردان  فورستر،  مارك 
نيويورك تايمز درباره ی تصورش از سبک و ساختار فيلم می گويد: »برای 
من از ابتدا مشخص بود که اين داستان بايد در قالب فيلمی حماسی روايت 
شود. به خصوص برای بازسازی فضای شهر کابل با خيابان های شلوغ، 
 - سياسی  لحاظ  به  هنوز  افغانستان  که  هفتاد  دهه ی  در  رنگارنگ  و  زنده 

اقتصادی در موقعيتی نسبتا آرامی به سر می  برد«

اگرچه بيشتر داستان فيلم در افغانستان اتفاق می افتد ولی به خاطر مشکالت 
فيلم  تهيه کنندگان  کشور،  اين  در  فيلمبرداری  برای  امنيت  عدم  از  ناشی 
و  کابل  شهری  فضای  به  که  شدند  محلی  يافتن  برای  جستجو  به  مجبور 
جغرافيای افغانستان شبيه باشد. آن ها در حدود بيست کشور از هندوستان 
کوچک  شهر  سرانجام  تا  گرفتند  نظر  در  را  جنوبی  آفريقای  تا  مراکش  و 
صحنه  و  دکورسازی  از  پس  کردند.  انتخاب  را  چين  کشور  در  »کاشگر« 
آرايی در خيابان های اين شهر، تنها جمعيتی متشکل از مردان و زنان افغان 

در لباس های محلی الزم بود تا تصوير شهر کابل را بازسازی کند. 

تالش برای يافتن بازيگران اصلی فيلم، به خصوص پسربچه ها،مشکل  بزرگ 
از  را  بوده است. آن ها جستجوهايشان  فيلم  اين  تهيه کنندگان  برای  ديگری 
کردند.  آغاز  بودند  اروپايی  که ساکن کشورهای  افغانستانی   خانواده های 
اما متاسفانه  نتوانستند  بازيگران  دلخواهشان را در اروپا  پيدا کنند ، به  
افغانستان دور  ،زبان  وزندگی  داخل  از  فرهنگ  ها   اين بچه  آنکه  خاطر 

افتاده  بودند .

و به  اين  خاطر، مدير توليد فيلم مجبور شد به کوچه و خيابان ها و مدارس 
متعلم  دو  يافتن  به  موفق  ماهه  يک  جستجويی  از  پس  که  بزند   سر  کابل 
در يکی از مکتب های  کابل شد. اين دو نوجوان که پيش از بازی در فيلم 
»بادبادك باز« همديگر را نمی شناختند، برخالف آنچه که در قصه ی فيلم اتفاق 
می افتد، پس از پايان فيلمبرداری رابطه ی دوستی عميقی بين آن ها پيدا شد. 

از ديگر بازيگران فارسی زبانی که در اين فيلم ايفای نقش کرده اند، می توان از 
ارشادی«  »همایون 
سرشناس  بازيگر 
نام  ايران  سينمای 
فيلم های  در  که  برد 
گيالس«  »طعم 
کيارستمی  عباس 
که  در  آن  نيز  با  
يک  افغانستانی  هم  
بازی  است و »درخت 
داريوش  گالبی« 
يکی   در   مهرجويی 
ماندگارترين  از  
تاريخ   های   نقش 
 ، ايران   سينمای  
است.  کرده   بازی  
در  ارشادی  همايون 
»بادبادك باز«  فيلم 
نقش »بابا« پدر امير، 
اصلی  شخصيت 
بازی  را  داستان 

می کند.

از ديگر نکات گفتنی 
اين  توليد  درباره ی 

فيلم می توان به کاغذپران های  زيبايی که در صحنه های کابل ديده می شوند، 
اشاره کرد. اين کاغذ پران ها)بادبادك ها( توسط يک کاغذپران ساز حرفه ای 
افغانستانی  در اتاق محقرش در کابل ساخته شده اند و پس از فيلمبرداری، 
از نرم افزارهای ويژه در استوديويی در  با استفاده  از طريق مدل سازی و 

کاليفرنيا، به صحنه های مورد نظر در فيلم اضافه شده اند.

ايرانی،   افغانستانی  و  با  بازی  بازيگران   فيلمبرداری فيلم »بادبادك باز« 
ماه  برای دوم  فيلم  نمايش  پايان رسيده و زمان  به  ماه دسامبر 200۶  در 
نوامبر سال پيش رو  در نظر گرفته شده است. فيلم به زبان فارسی همراه 

با زيرنويس انگليسی است.

کتاب نویسنده  افغانستانی  
با بازی  بازیگران  ایرانی  و افغانستانی بر  پرده  های  سینمای هالییود

تجلیل از یکصدمین سالگرد تولداستاد خلیل اهلل خلیلی

محفل شب عرفان و شب غزل بياد يکصدمين سالروز تولد شادروان استاد 
خليل اهلل خليلی شاعر و قصيده سرای نامدار افغانستان براساس اجندای پيش 
بينی شده به اشتراك دانشمندان و فرهنگيان افغانستانی ، ايرانی و تاجکستانی 
و عده ای از عالقمندان در لوکال بوخيتن بريشون شهر يوتيبوری ، سويدن 
، به ابتکار انجمن افغانهای مقيم يوتيبوری و حومه شام روز جمعه تاريخ 9 

اسد 1383 خورشيدی مطابق به 30 جوالی 2004 ميالدی تدوير يافت.

کشور  مشهور  ديکليماتور  طرف  از  قبال  که  استاد  اشعار  پخش  با  محفل 
احمدشاه عبيد آماده گرديده بود ساعت   ۶:15 دقيقه از طرف داوؤد جواهری  
آغاز يافت . سپس فرشته حضرتی گرداننده محفل ضمن اعالم برنامه مرتبه 
از وفات شاعر شهيرکشور ليلی صراحت روشنی در هالند گزارش دادند و 

حضار به احترام وی به پا خاستند ويک دقيقه سکوت اختيار نمودند. 

غلجی  آجان  محمد   ، سيستانی  اعظم  اکامسين  کانديدای  بعدی  سخنرانان 
 ، پکتيانی  ثريا   ، زلمی  نويسنده  و  شاعر   ، هيروی  اسماعيل  محمد  حاجی   ،
زرغونه منگل ، نسيمه غلجی  و توبا افشار بودند و هر يک پيام ها و اشعار 
شانرا در رثای استاد قرائت کردند. درختم بيانات ، شريف سعيدی ، شاعر 
جوان  کشور، کار جلسه را ارزيابی نموده تدوير اين محفل را حلقه وصل 
در  و  مختلف  های  بعد  از  را  استاد  اشعار  و  خواندند  اينجا  فرهنگيان  ميان 

زمانها و مکان های مختلف به بررسی گرفتند .

دراينجا قسمت اول برنامًه شب عرفان که حدود چهار ساعت را در برگرفت 
به پايان رسيد و حضار به  تفريح و صرف غذا پرداختند. قابل ذکر است که 
تهيه غذا و شيرنی باب را يک عده خانم های منور و دلسوز شهر بطور رايگان 

داوطلبانه بعهده گرفته بودند.

دوست ايرانی ما آقای جعفر صمدی اشعار زيبايی را که زادًه طبع خود شان 
بود در البالی نغمه های تار خيلی ماهرانه و ظريفانه اجرا کردند که بی سابقه 
بود و به محفل شور و حرارت خاص بخشيد و با کف زدن های ممتد بدرقه 

شدند.

فريد جان  طبله  در  را  او  که  جان  بريالی  ديگر  به خواننده جوان  نوبت  بعد 
هيروی همراهی ميکردند رسيد که با اجرای آهنگ های شاد  به رنگينی بيشتر 

محفل افزودند.

درپايان  محفل  به اثر تقاضای حضار شريف عصمتيار با طبله و آرمونيه 
چند غزل ناب را به سبک آواز خوان مشهور ومحبوب کشور مرحوم استاد 

رحيم بخش اجرا کردند. 
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Interview with Persian Prince - Sena
Hey, I had a quick interview with Sena. I 
met Sena couple of years ago when I was 
living in Welwyn Garden City.Back then 
I was so excited to see a Persian guy in 
my town. I called him as soon I saw his  
music video on PEN TV and the first thing 
he told me was how come I haven’t kept in 
touch with him and to be honest I couldn’t 
think of any excuses… Well… I am always 
lazy to keep in touch with my friends and I 
do admit that so I hereby apologize to him 
and all of my other friends if I am lazy in 
keeping in touch with them.

Sena has made up a band with P.O.W 
and they have made a video called zende 
bash. In the video there is a very nice girl, 
called Lucy Layton, She sings in farsi and 
its really amazing that she does not have 
any foreign accent at all, what so ever.. If I 
didn’t know her I would hav

 First name: Sena  
 Single or taken: Single  
Birthday: 13th December  
Astrological sign: Sagittarius  
Siblings: 1 Sister  
Shoe size: 8 and a half 
Height: 5”8/9 
 
 *-;-* R e l a t i o n s h i p s~* 
 Do you have a boyfriend/girlfriend? 
 No, I’m single  
 If not do you have a crush on anyone at the moment?  Yes 
but I can’t say who 
 
 *-;-*F a s h i o n S t u f f *-;-*  
Where is your favorite place to shop? 
Camden,  What do you have pierced? 
Nothing  Do you have any tattoos? 
Nope, but I’m in the process of getting one designed  
 
*-;-* T h e E x t r a S t u f f *-;-*  
Do you do drugs? 
No What kind of shampoo do you use? 
Wash and go, don’t have time to be choosy 
What are you most scared of? 
Failure 
Who is your favourite Singer at the moment? 
Band of the moment, 
favourite bands: muse 
Reverend and the makers 
doves.  
Favourite singers: Lucy Layton 
What band do you used to listen to when 
you were young?  
A lot of Dariusgh, Ebi, Googoosh, Kate bush, 
Marvin Gaye, Elton john   
What car do you wish to have? 
BMW 3 series Who is the last person that phoned 
you? you  Where do you want to get married? 
Don’t think I’ll be getting married 
|If you could change anything about yourself? 
Nothing much really 
 
*-;-* F a v o r I t e s *-;-*  
Colour: green  
Type of Music: 
rock and hip-hop forever!! 
Band/s: muse, doves, oasis, kate bush, smashing pump-
kins Number: 2 Subjects in school: mathematics  
CD or TAPE? : Cd 
Game(s): mind games. 

 
-;-* H a v e Y o u E v e r *-;-* 
Given someone a bath? 
Yes, a dog.  
Smoked?  
yes 

Bungee jumped? 
No, never would. Terrified of heights  
Broke the law? 
err... yes. 
Made yourself throw-up? 
Yes 
Had to. Gone skinny-dipping? 
Yes Been in love? 
Yes Made yourself cry to get out of 
trouble? 
probably... when i was little

*-;-* F i r s t T h i n g T h a t C o m e s T o M i 
n d *-;-* Red: candle  
Cow: steak Zebra: life of pi  
Greenland: Eskimo 

*-;-* W h i c h I s W o r s e? *-;-*  
Barfing on your date or your date barfing on you .date barf-
ing on you   
 
*-;-* F i n a l Q u e s t i o n s *-;-* 
If you could be someone else for a day who would it be? 
Jeremy Clarkson 
If you were a tree, what type would you be? 
Willow 
Gold or silver?: 
Silver 
What is the last film you saw at the cinema? 
Cant remember, it was ages ago. don’t really go 
cinema 
Favourite cartoon character? 
itchy and scratchy 
What do you have for breakfast in 
the morning? 
weetabix 
|Who would u hate be-
ing locked in a room 
with? 
ruby wax. 

Written by Taraneh
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